Instalační návod
Kompletní vzduchem chlazené chladiče vody
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 ***
02 ***
03 ***
04 ***
05 ***
06 ***

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07 ***
08 ***
09 ***
10 ***
11 ***
12 ***

10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af <E>
(Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
Se også næste side.
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
Certifikat <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
Sertifikat <G>. Risikokategori <H>. Se også neste side.
13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava sivu.
14 *jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.

13 ***
14 ***
15 ***
16 ***
17 ***
18 ***

19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

III

<H>

AIB Vinçotte (NB0026)

<E>

B1 + D

Daikin.TCFP.006

<D>

52846/08/02/02 + 52846/9042

20916115.0553-QUA/EMC

<C>

<G>

KEMA (NB0344)

<B>

<F>

DAIKIN.TCF.026C1/07-2007

<A>

24 *ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
Kategória nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
25 *<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmişti. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų
nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa
používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki
standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

19 *kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 *nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B>
järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.
Riskikategooria <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
21 *както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Cертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>. Категория риск <H>.
Вижте също на следващата страница.
22 *kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 *kkā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>.
Riska kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

15 *kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B>
prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>. Kategorija opasnosti <H>.
Također pogledajte na slijedećoj stranici.
16 *a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G>
tanúsítvány szerint. Veszélyességi kategória <H>.
Lásd még a következő oldalon.
17 *zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B>
i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>.
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
18 *aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi
apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu
Certificatul <G>. Categorie de risc <H>.
Consultaţi de asemenea pagina următoare.

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

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z
naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau
alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie
utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste
normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt
meie juhenditele:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende
standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under
forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten
dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään
ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny,
odpovídají následujícím normám nebo normativním
dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim
uputama:

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Pressure Equipment 97/23/EC **

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou
outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam
utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим
нормативным документам, при условии их использования
согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i
henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument,
under förutsättning att användning sker i överensstämmelse
med våra instruktioner:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
Certificato <G>. Categoria di rischio <H>.
Fare riferimento anche alla pagina successiva.
07 * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B>
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>)
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <G>. ∫·ÙËÁÔÚ›·
ÂÈÎÈÓ‰˘ÓﬁÙËÙ·˜ <H>. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com
o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o
Certificado <G>. Categoria de risco <H>.
Consultar também a página seguinte.
09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в
соответствии с положительным решением <E> (Прикладной
модуль <F>) согласно Свидетельству <G>.
Категория риска <H>. Также смотрите следующую страницу.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt
overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de
acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)
documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in
conformità alle nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to
the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.
02 * wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und
von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
Certificat <G>. Catégorie de risque <H>.
Se reporter également à la page suivante.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
de acuerdo con el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y
juzgado positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>.
Consulte también la siguiente página.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s), provided that these are used in
accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen
Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen,
unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen
eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à
nos instructions:

* = , , -, 0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EWYQ080DAYN****, EWYQ100DAYN****, EWYQ130DAYN****, EWYQ150DAYN****,
EWYQ180DAYN****, EWYQ210DAYN****, EWYQ230DAYN****, EWYQ250DAYN****,

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2PW37336-2H

настоящее заявление:

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní
posouzení shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
megfelelŒséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną
opinię dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń
Ciśnieniowych: <Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune: <Q>

10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet
av tryckutrustningsdirektivet: <Q>
12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment
Directive): <Q>
13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la
conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
07 ŸÓÔÌ· Î·È ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KÔÈÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
·ÂÊ¿ÓıË ıÂÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ √‰ËÁ›·
∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘ﬁ ¶›ÂÛË: <Q>
08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou
favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos
pressurizados: <Q>
09 Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об
оборудовании под давлением: <Q>

01 Name and address of the Notified body that judged positively on
compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter
Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l'organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó
positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de
Equipos de Presión: <Q>

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of April 2011

15 • Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
• Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem
dopuštenom tlaku (PS): <M> (°C)
• Rashladno sredstvo: <N>
• Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
• Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu
modela
16 • Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
• Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású
oldalon: <L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS)
megfelelő telítettségi hőmérséklet (PS): <M> (°C)
• Hűtőközeg: <N>
• A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
• Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
17 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
• Czynnik chłodniczy: <N>
• Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
• Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
modelu
18 • Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
• Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturaţie corespunzând presiunii
maxime admisibile (PS): <M> (°C)
• Agent frigorific: <N>
• Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
• Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de
identificare a modelului

10 • Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
• Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS):
<M> (°C)
• Kølemiddel: <N>
• Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
• Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
11 • Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
• Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet
tryck (PS): <M> (°C)
• Köldmedel: <N>
• Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
• Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
12 • Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
• Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt
trykk (PS): <M> (°C)
• Kjølemedium: <N>
• Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
• Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
13 • Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
• Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava
kyllästyslämpötila: <M> (°C)
• Kylmäaine: <N>
• Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
• Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
14 • Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
• Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu
přípustnému tlaku (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
• Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

22 t ankstesnio puslapio tęsinys:
23 v iepriekšējās lappuses turpinājums:
24 k pokračovanie z predchádzajúcej strany:
25 w önceki sayfadan devam

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

19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който се е
произнесъл положително относно съвместимостта с
Директивата за оборудване под налягане: <Q>
22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par
atbilstību Spiediena Iekārtu Direktīvai, nosaukums un adrese: <Q>

bar

°C

°C

bar

<Q>

AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL
Avenue du Roi 157
B-1190 Brussels, Belgium

24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
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<P>

TSmax

<M>
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<L>

<N>
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<K>

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

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

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

20
21
22
23
24
25

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

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

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

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

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

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

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:
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01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen
Druck (PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des
Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise: <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible: <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de
especificaciones técnicas del modelo
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1400
1415

1450
1465

1550
1567

3" OD (76,1 mm OD)
150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000x
2631

2311x2000x3081

Hmotnost
• hmotnost stroje

(kg)

• provozní hmotnost

(kg)

1600
1619

1850
1875

1900
1927

Zapojení
3" OD (76,1 mm OD)

• přívod a vývod chlazené vody

Model EWYQ

230

Chladivo
Rozměry VxŠxH
Hmotnost

R410A
2311x2000x4833

(mm)

• hmotnost stroje

(kg)

• provozní hmotnost

(kg)

3200
3239

250

3300
3342

Zapojení
3" OD (88,9 mm OD)

• přívod a vývod chlazené vody

Elektrické specifikace(1)
Model EWYQ

080~250

Proudový okruh
• Fáze
• Frekvence

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení
Daikin.

(mm)

• přívod a vývod chlazené vody

Kontrola jednotky a manipulace s ní.................................................. 3

Kontrola oběhu vody.......................................................................... 4

130

Zapojení

Volba místa instalace......................................................................... 2

Důležité informace ohledně použitého chladiva ................................ 4

100

R410A
2311x2000x2631

(Hz)

• Napětí

(V)

• Tolerance napětí

(%)

YN
3~
50
400
±10

Další příslušenství a funkce(1)
Další příslušenství
■

Uzavírací ventil sání, uzavírací ventil kapaliny, uzavírací ventil
výstupu (OP12)

NESPRÁVNÁ INSTALACE NEBO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
ČI PŘÍSLUŠENSTVÍ MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRAT, NETĚSNOSTI, POŽÁR
NEBO JINÉ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ. POUŽÍVEJTE
VÝHRADNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYROBENÉ SPOLEČNOSTÍ DAIKIN URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO POUŽITÍ
S TÍMTO ZAŘÍZENÍM. INSTALACI SI ZAJISTĚTE OD
ODBORNÍKA.

■

Indikace ampérmetru a voltmetru na ovladači (OP57)

■

Dvojitý přetlakový pojistný ventil (OP03)

■

Ochranné mřížky kondenzátoru (OPCG)

■

Ventilátory převodníku (OPIF)

■

Provoz s nízkou hlučností (OPLN = OPIF + skříň kompresoru)

■

Jednoduché čerpadlo (OPSP)

NEJSTE-LI SI JISTI S POSTUPEM INSTALACE NEBO
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ, RADU ČI INFORMACE SI VŽDY
VYŽÁDEJTE OD ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI DAIKIN.

■

Vysokotlaké statické čerpadlo (OPHP)

■

Dvojité čerpadlo (OPTP)

■

Vyhřívaný pásek (OP10)

■

Použití glykolu ke snížení teploty vody ve výparníku na –10°C
(OPZL)

■

Vysokotlaké statické ventilátory (OPHF)

■

Adresní karta (EKACPG) včetně
- Integrované sítě chladičů DICN (Daikin Integrated Chiller
Network)
- Sériová komunikace (MODUS)

Úvod
Vzduchem chlazené chladiče vody Daikin EWYQ-DAYN jsou určeny
k venkovní instalaci a používají se ke chlazení nebo topení. Tyto
jednotky jsou dostupné v 8 standardních velikostech se jmenovitou
kapacitou chlazení od 80 do 250 kW.
Jednotky EWYQ lze kombinovat s jednotkami ventilátorů Daikin nebo
jednotkami pro úpravu vzduchu či pro účely klimatizace. Lze je
rovněž používat k dodávkám chlazené vody pro chlazení procesů.
Tento instalační návod popisuje postupy při vybalování, instalaci a
zapojování jednotek EWYQ.
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(1) Úplný přehled technických parametrů, doplňků a funkcí viz návod
k obsluze nebo technická příručka zařízení.
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1

■

Vzdálené uživatelské rozhraní (EKRUPG)

■

Stykač jednoduchého čerpadla (OPSC)

■

Stykač dvojitého čerpadla (OPTC)

■

Vyrovnávací nádrž (OPBT)

Hlavní součásti (viz přehledné schéma dodávané s jednotkou)
1

Výparník (v režimu chlazení)
nebo kondenzátor (v režimu
topení)

19

Vstup elektrické instalace

20

Hlavní oddělovací vypínač

Kondenzátor (v režimu
chlazení) nebo výparník
(v režimu topení)

21

Přepravní nosník

22

Snímač a vypínač ke
sledování toku

3

Kompresor

23

Ventilátor

4

Elektronický expanzní ventil
+ průhledové sklíčko s
indikací vlhkosti

24

Pojistný ventil

25

Vysokotlaký snímač

Vypouštěcí uzavírací ventil
(volitelný doplněk)

26

Nízkotlaký snímač

27

Vysokotlaký vypínač

Sací uzavírací ventil
(volitelný doplněk)

28

Ukazatel hladiny oleje

29

Vodní filtr

Kapalinový uzavírací ventil
(volitelný doplněk)

30

Rám

31

4cestný ventil

Vstup chlazené vody (spojka
Victaulic®)

32

Zásobník kapaliny

33

Čerpadlo (volitelné
příslušenství)

9

Výstup chlazené vody
(spojka Victaulic®)

34

Vyrovnávací nádrž (volitelné
příslušenství)

10

Výparník odtokového potrubí

35

Expanzní nádoba (volitelné
příslušenství)

11

Odvzdušňování

36

12

Snímač teploty vody na
výstupu (R3T)

Uzavírací ventily vody
(volitelné příslušenství)

37

Vypouštěcí ventil zásobní
nádrže (volitelné příslušenství)

2

Funkce
■

V továrně montovaný hlavní vypínač

■

V továrně montovaný průtokový spínač vodní filtr

■

Odečet tlaku chladiva (vysoký a nízký) prostřednictvím ovladače

■

Vysoká efektivita (s částečnou zátěží)

■

5

Elektronický expanzní ventil + průhledové sklíčko s indikací
vlhkosti

■

6

Beznapěťové kontakty
• běžný provoz
• kontakt čerpadla
• druhý kontakt čerpadla pro funkci dvojitého čerpadla
• bezpečnostní + výstražný signál (normální otevřený nebo
normálně uzavřený kontakt)
• 100% kapacitní signál, signál plné kapacity
• provozní obvod 1
• provozní obvod 2 (pouze pro EWYQ130~250)

■

7
8

Dálkové vstupy
• Dálkové ON/OFF (Zap/Vyp)
• dvojitý bod nastavení
• omezení kapacity (možná různá nastavení)
• nízká hlučnost (jen u volby OPIF)
• volný signál chlazení
• signál vynuceného ventilátoru

■

Nastavitelné analogové vstupy
• plovoucí bod nastavení (mA, V, NTC)
• další měření teploty vody (NTC)

■

Nastavitelné analogové výstupy
• kapacita jednotky (mA, V)

13

Snímač teploty vody na
vstupu (R2T)

38

Regulační ventil
(volitelné příslušenství)

14

Snímač teploty prostředí
(R1T)

39

Pojistný ventil vody (volitelné
příslušenství)

15

Ventil sušičky + doplňovací
ventil

40

Vysokotlaký tlakoměr
(volitelné příslušenství)

16

Přívod napájení

41

17

Rozváděcí skříňka

18

Digitální ovladač s displejem
(vnitřní rozváděcí skříňka)

Šroub s okem ke zvedání
jednotky (jen jednotky
EWYQ080~210)

Požadovaný prostor kolem jednotky pro účely údržby a sání
vzduchu
Těžiště

Provozní rozsah
EWYQ080+100 + 180~250

EWYQ130+150

AT
°C

AT
°C

50
45
40
35
30
25
21 20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

50
45
40
35
30
25
21 20
15
9 10
5
0
-5
-10
-15
-20
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Toto je produkt třídy A. V prostředí domácností může tento produkt
způsobit rušení rádiových vln; v takovém případě může být třeba,
aby uživatel přijal odpovídající opatření.

OPZL

STD

LWT
°C

Režim chlazení
Režim topení

AT

STD

Jednotka nesmí být volně přístupná nepovolaným osobám.

OPIF

OPIF

STD

43

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 4045 50 55

OPZL

Tyto jednotky jsou určeny k montáži na střechu nebo na úroveň terénu
a musí být instalovány v místě, jež vyhovuje těmto požadavkům:
1

Základy jsou dostatečně pevné, aby mohly nést hmotnost
jednotky, a podlaha je plochá, aby nedocházelo k vibracím a
nevznikal hluk.

2

Prostor kolem jednotky odpovídá potřebám údržby a k dispozici
je i minimální prostor pro přívod a vypouštění vzduchu (viz
odstavec "Popis" v návodu k provozu).

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 4045 50 55

LWT
°C

Rozsah snížení teploty
k trvalému provozu

Teplota prostředí

Oblast trvalého provozu

LWT

Teplota vody na výstupu
výparníku

STD

Standardní jednotka

OPIF

Volitelný doplněk –
ventilátory převodníku

Vodní potrubí je třeba
v zimním období chránit
před zamrznutím vody
vyhřívacím páskem
(OP10) nebo naplněním
systému roztokem
glykolu

OPZL

Volitelný doplněk –
použití glykolu ke
snížení teploty vody ve
výparníku na –10°C

Instalační návod

2

Volba místa instalace

Je-li instalováno několik jednotek vedle sebe, musí být dodržen
minimální servisní prostor mezi nimi.
3

Nevzniká nebezpečí požáru následkem netěsností a přítomnosti
hořlavých plynů.

4

Toto zařízení není určeno k použití v potenciálně výbušné
atmosféře.

5

Pokud z jednotky odkapává kondenzát, voda nesmí způsobit
poškození místa instalace. Proto zajistěte odvodnění základny a
v konstrukci zamezte vzniku prohlubní, v nichž by se mohla
zachycovat voda.

6

Místo instalace jednotky je třeba volit tak, aby vypouštěný
vzduch ani hluk jednotky nikoho nerušily.

Volitelné příslušenství –
ventilátory převodníku
(OPIF)

EWYQ080~250DAYN
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7
>350

>200

>2000
100

V oblastech se silným sněžením zvolte takové místo instalace,
kde sníh nijak neovlivní provoz jednotky.

5

6

140

8

Montáž na úroveň terénu
>100

Přívod a výstup vzduchu jednotky nesmějí směřovat shodně
s převládajícím směrem proudění vzduchu. čelní vítr by rušil
provoz jednotky. Je-li to třeba, použijte kryt chránící jednotku
před větrem.

50

7

Kontrola jednotky a manipulace s ní

EWYQ230+250
>2000
1922

1

Při dodávce je třeba balení zkontrolovat a eventuální poškození
ihned ohlásit reklamačnímu pracovníkovi dopravce.

EWYQ080~210
>2000
1922

>A

3

B

Desky na
ochranu
kondenzátoru
(na ochranu
jednotky během
dopravy)

>A

Dřevěné trámy

3

2

■ Kotevní šrouby (1) upevněte do betonových základů.
Při konečném upevnění jednotky pomocí těchto kotevních
šroubů zajistěte, aby byly podle návodu instalovány podložky
u kanálů DIN434 (2) a běžně dodávané pryžové desky (3) a
desky ze surového korku nebo pryže (4) k lepší ochraně proti
vibracím.

EWYQ230+250

1

3

■ Betonové základy musí být zhruba o 100 mm vyšší než
úroveň podlahy, aby bylo možné snáze provést instalační
práce a byl zajištěn lepší odtok odpadní vody.

2

Při manipulaci s jednotkou je třeba dbát následujících zásad:
1

813

2

B

Závěs ze
4 ocelových lan

3+4

B

EWYQ080~210

1

1

2

Model

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Jednotku zvedejte přednostně jeřábem a závěsem ze 4 ocelových lan v souladu s nálepkou s pokyny umístěnou na jednotce.
■ Jednotky EWYQ080~210: Délka jednotlivých ocelových lan
musí být nejméně 3 m.
Zkontrolujte, zda jsou ocelová lana zachycena za příslušná
oka na jednotce nahoře.
■ Jednotka EWYQ230+250: Délka jednotlivých ocelových lan
musí být nejméně 6 m.
Zkontrolujte, zda jsou ocelová lana zachycena za příslušné
žluté zvedací desky ve spodní části jednotky.

2

Při zvedání jednotky jeřábem věnujte dostatečnou pozornost
těžišti jednotky.

3

Jednotku v původním balení dopravte ke konečnému místu
instalace, aby nedošlo k poškození jednotky při dopravě.

Zpod jednotky odstraňte dřevěné trámy.

2

Při montáži jednotky na střechu nebo při její montáži v místech,
kde se mohou vyskytnout vibrace, instalujte zařízení k tlumení
vibrací.

3

Jednotku při instalaci umístěte na pevné a vodorovné základy.
Montáž na střechu:

Montáž na úroveň terénu:

Jednotka musí být instalována na
ocelový kanál nebo rám z I profilů, který
musí podpírat jednotku na střeše, nebo ji
lze instalovat na betonové základy.
Jednotka musí být instalována na
pevných základech. Doporučuje se
upevnit jednotku k betonovým základům
pomocí kotevních šroubů.
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B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

kotevní šroub
velikost
Mnž.

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■ Zkontrolujte zda je povrch základů rovný a vodorovný.
POZNÁMKA

■

Rozměry uvedené v tabulce vycházejí ze
základny na úrovni terénu (5) nebo na
betonové podlaze (6). Je-li základna na
pevné podlaze, lze do základny připočítat
tloušťku betonové podlahy.

■

Je-li základna na betonové podlaze, zajistěte
odtok (7) podle obrázku. Důležité je zajistit
odtok bez ohledu na to, zda je základna na
úrovni terénu nebo na betonové podlaze
(odtok pomocí vyhloubeného kanálu).

■

Složení betonu je: cement 1, písek 2 a
štěrk 3. Do základů vložte železné tyče o
průměru 10 mm; vzdálenost mezi tyčemi je
300 mm. Hrany betonové základny musí být
zarovnané.

Vybalení a umístění jednotky
1

A

4

Z jednotky odstraňte plastový obal chránící kondenzátor.

5

Jen jednotky EWYQ230+250: Z jednotky odstraňte žluté
zvedací desky.

6

Z kompresoru demontujte 2 žluté přepravní vzpěry.

7

Ze zásobníku kapaliny sejměte upevňovací pásky.

Instalační návod
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Důležité informace ohledně použitého
chladiva

Náplň vody, průtok a kvalita

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající
Kjótskému protokolu. Tyto plyny nevypouštějte do atmosféry.

Pro řádný provoz jednotky je třeba v systému jen minimální objem
vody a průtok vody výparníkem musí být v mezích stanovených pro
provoz. Příslušné hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

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

R410A
1975

Pro všechny modely

■

GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

Minimální
objem vody (l)(*)

Jednotka

Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku jednotky.

690/a
896/a
609/a
649/a
820/a
945/a
1030/a
1120/a

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Kontrola oběhu vody
Jednotky jsou vybaveny přívodem a výstupem vody k připojení
k vodnímu okruhu. Tento vodní okruh musí instalovat koncesovaný
technik a obvod musí odpovídat všem evropským a národním
předpisům.
Před pokračováním v instalaci jednotky je třeba zkontrolovat
následující body:

Režim chlazení

■

■

Ve vodním okruhu musí být instalována odpovídající bezpečnostní zařízení tak, aby tlak vody nikdy nepřekročil maximální
povolený pracovní tlak (10 bar).

■

U jednotky je třeba instalovat uzavírací ventily tak, aby bylo
možné provést běžné práce údržby, aniž by bylo třeba vypouštět
celý systém.

Pro všechny modely
■

■

■

V nejnižším místě systému musí být instalovány vypouštěcí
kohouty, aby bylo možné obvod během údržby nebo při poruše
zcela vypustit. K vypuštění vody ze systému chladicí vody je
instalován vypouštěcí kohout.
Ve všech nejvyšších bodech systému musí být instalovány
vzduchové ventily. Tyto ventily by měly být instalovány na
snadno přístupných místech. Na systému chladicí vody je
instalováno automatické odvzdušnění.
Ověřte si, zda komponenty instalované v běžném potrubí
mohou odolávat nejméně tlaku, který odpovídá součtu otevíracího tlaku pojistného ventilu + statické výšce čerpadla.

Připojení vodního okruhu
Přívody vody musí být realizovány v souladu s přehledným
diagramem, který se dodává s jednotkou a který se týká přívodu a
výstupu vody.
Při připojování potrubí postupujte opatrně, abyste
nadměrnou silou nedeformovali potrubí jednotky.
Deformace potrubí může způsobit poruchy funkce
jednotky.
Vniknutí vzduchu, vlhkosti nebo prachu do vodního okruhu může
způsobit problémy. Při připojování vodního okruhu je proto třeba vždy
dbát těchto pravidel:
1

Používejte pouze čisté potrubí.

2

Při odstraňování otřepů držte trubici ústím směrem dolů.

3

Při protahování potrubí zdmi zakryjte ústí trubice tak, aby do potrubí
nemohl vniknout prach ani nečistoty.

Instalační návod
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110 l/min
143 l/min
195 l/min
208 l/min
262 l/min
302 l/min
330 l/min
358 l/min

441 l/min
573 l/min
780 l/min
831 l/min
1049 l/min
1210 l/min
1319 l/min
1433 l/min

Režim topení
Minimální
objem vody (l)(*)

786/a
1021/a
667/a
739/a
891/a
1008/a
1120/a
1232/a

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Jen jednotky EWYQ*DAYN
(bez volitelného příslušenství OPSP, OPTP nebo OPHP)
Oběhové čerpadlo musí být zapojeno tak, aby čerpalo vodu
přímo do vodního tepelného výměníku.

Maximální
průtok vody

(*) a = rozdíl teplot chladicí teploty (viz část "Definice nastavení termostatu"
na straně 11)

Jednotka

■

Minimální
průtok vody

Minimální
průtok vody

Maximální
průtok vody

126 l/min
163 l/min
214 l/min
237 l/min
285 l/min
323 l/min
358 l/min
394 l/min

503 l/min
654 l/min
854 l/min
946 l/min
1141 l/min
1290 l/min
1433 l/min
1577 l/min

(*) a = rozdíl teplot chladicí teploty (viz část "Definice nastavení termostatu"
na straně 11)

Jen u modelů s volitelným příslušenstvím OPSP, OPTP nebo
OPHP

Maximální povolená výška instalace ve vztahu k objemu vody
Dodržujte následující omezení:
EWYQ

080~210

230+250

Objem expanzní nádoby

35 l

50 l

Jestliže se jednotka EWYQ instaluje na nejvyšší místo systému, není
třeba zvažovat žádné výškové rozdíly.
Jestliže se jednotka EWYQ instaluje na jinou úroveň než na nejvyšší
bod v systému, ověřte si v obrázku "Plnění vody" na straně 5
maximální přípustný výškový rozdíl ve vztahu k objemu vody.
■

Například pro jednotku EWYQ080~210: Je-li objem vody=650 l,
maximální povolený rozdíl hladin v instalaci činí 9 m.

■

Například pro jednotku EWYQ230+250: Je-li objem vody=650 l,
maximální povolený rozdíl hladin v instalaci činí 13 m.

Nastavení předběžného tlaku v expanzní nádobě
Předběžný tlak (Pg) expanzní nádoby je třeba nastavit před
naplněním systému vodou nebo roztokem vody s glykolem; závisí na
maximálním výškovém rozdílu hladin instalace (H).
Při této práci používejte stlačený vzduch nebo dusík.
Předběžný tlak (Pg), který je třeba nastavit, se vypočítá následovně:
Pg=(H/10+0,3) bar
H=maximální výška instalace obvodu nad jednotkou EWYQ (m)
POZNÁMKA

■

Pro jednotku EWYQ080~210: Je-li H≤12 m a
objem vody ≤520 l, doporučujeme neměnit
tovární nastavení předběžného tlaku (=1,5 bar)

■

Pro jednotku EWYQ230+250: Je-li H≤12 m a
objem vody ≤750 l, doporučujeme neměnit
tovární nastavení předběžného tlaku (=1,5 bar)
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Charakteristiky kvality vody

Plnění vody

Kvalita vody musí být v souladu se specifikacemi uvedenými
v tabulce dále.

Pro všechny modely

voda
proudící
v okruhu

přiváděná
voda

tendence, je-li
mimo meze

Kontrolovat položky
pH

při 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektrická vodivost

[mS/m]
při 25°C

<40

<30

koroze+
kotelní kámen
koroze+
kotelní kámen

[mg Cl–/l]

<50

<50

[mg SO42–/l]

<50

<50

koroze

Zásaditost (pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usazeniny

Celková tvrdost

[mg CaCO3/l]

<70

<70

usazeniny

Tvrdost vápníku

[mg CaCO3/l]

<50

<50

usazeniny

[mg SiO2/l]

<30

<30

usazeniny

Ionty chloridů
Ionty sulfátů

Křemičité ionty

koroze+
kotelní kámen
koroze

Železo

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Měď

[mg Cu/l]

<1,0
nezjistitelné

<0,1
nezjistitelné

NH4+/l]

<1,0

<0,1

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

<0,3

<0,3

koroze

<4,0

<4,0

koroze

—

—

koroze+
kotelní kámen

Ionty sulfidů

[mg S /l]

Ionty amonné

[mg

Zbytkové chloridy
Volné karbidy
Index stability

Připojte přívod vody k vypouštěcímu a plnícímu ventilu.

2

Otevřete tlakový regulační ventil a uzavírací ventily (jen u
modelů s volitelným příslušenstvím OPSP, OPTP nebo OPHP)

3

Při plnění systému použijte odvzdušňovací ventily jednotky a
odvzdušňovací ventily instalované v nejvyšších místech
systému. Ze systému vypusťte veškerý vzduch.

koroze

Přihlédnout k hodnotám

2–

1

koroze

Jen u modelů s volitelným příslušenstvím OPSP, OPTP nebo
OPHP
Do systému naplňte vodu, dokud systém nedosáhne požadovaného
tlaku (Pr). Na tlakoměru pak lze odečíst tlak.
Hodnota požadovaného tlaku vody (Pr) závisí na celkovém objemu
vody v systému a tlaku v expanzní nádobě (viz předchozí kapitola).
Viz obrázek – Potřebný tlak vody ve vztahu k objemu vody a
předřazenému tlaku (Pg):

EWYQ080~210

koroze

Chladiče jsou určeny k použití jen v uzavřených
systémech. Použití otevřeného systému vodního okruhu
může způsobit nadměrnou korozi potrubí vodního okruhu.
POZNÁMKA

Ve vodním okruhu musí být instalována odpovídající
bezpečnostní zařízení tak, aby tlak vody nikdy
nepřekročil maximální povolený pracovní tlak.
U modelů s volitelným příslušenstvím OPSP, OPTP
nebo OPHP viz také "Nastavení předběžného tlaku
v expanzní nádobě" na straně 4.

1

2 3

Výstup vody
Oběžné kolo
čerpadla

3

Přívod vody

4

Vypouštěcí kohout

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

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

35 l

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

EWYQ230+250

Pro tyto účely použijte vypouštěcí kohout čerpadla.
Čerpadlo několikrát naplňte a vypusťte, dokud není
vytékající voda zcela čistá. Všechny přívody uzavřete,
abyste předešli korozi a vniknutí nečistot do vodního
okruhu.

2

C (bar)

D (1.5 bar)

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

Jestliže se vodní okruh na určitá období vypouští,
vypláchněte komoru čerpadla demineralizovanou vodou.
Důvodem je snaha předejít zablokování oběžného kola
čerpadla zaschlými nečistotami.

1

B (m)

B (m)

C (bar)

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

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

50 l

Pr=2.5
Pr=2.4
Pr=2.3
Pr=2.2
Pr=2.1
Pr=2.0
D (1.5 bar)
Pr=1.9
Pr=1.8
Pr=1.7
Pr=1.6
Pr=1.5
Pr=1.4
Pr=1.3
Pr=1.2
Pr=1.1
Pr=1.0
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150

4
Použití glykolu je přípustné, ale celkové množství glykolu
by neměli překročit 40% objemu. Vyšší podíl glykolu
v roztoku může způsobit poškození hydraulických
komponent.
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A (l)

A

Objem vody (l)

B

Rozdíl hladin při instalaci (m)

C

Předřazený tlak (Pg)

D

Tovární nastavení předřazeného tlaku (1,5 bar)

A (l)

1.

Vypočítejte celkový objem vody v celém systému s ohledem na
expanzní nádobu.

2.

Zkontrolujte v obrázku nahoře, kde vodorovná linie nastaveného
předřazeného tlaku (Pg) protíná svislou linii objemu tlaku vody
v systému.

3.

V tomto průsečíku odečtěte pomocí čar v obrázku potřebný tlak vody
(Pr).

Instalační návod
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Elektrická instalace

Příklad 1
U jednotky EWYQ080~210
Celkový objem vody v systému=300 l
Nejvyšší bod okruhu nad jednotkou EWYQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

Veškeré součásti elektrické instalace musí instalovat
koncesovaný elektrikář a instalace musí odpovídat
příslušným evropským a národním předpisům.
Elektrická instalace musí být provedena v souladu se
schématem zapojení dodávaným s jednotkou a dále
uvedenými informacemi a pokyny.

U jednotky EWYQ230+250
Celkový objem vody v systému=600 l
Nejvyšší bod okruhu nad jednotkou EWYQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,0 bar

Použijte samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívejte
elektrický obvod společný s jiným zařízením.
POZNÁMKA

POZNÁMKA

V tomto příkladu je povoleno ponechat nastavení
předřazeného tlaku z výroby (tj. 1,5 bar). V tomto
případě musí být počáteční tlak vody ±2,2 bar.

Seznam dílů

Příklad 2
U jednotky EWYQ080~210
Celkový objem vody v systému=600 l
Nejvyšší bod okruhu nad jednotkou EWYQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar
U jednotky EWYQ230+250
Celkový objem vody v systému=1000 l
Nejvyšší bod okruhu nad jednotkou EWYQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar
POZNÁMKA

Na schématu zapojení zkontrolujte všechny náležitosti
elektrického zapojení uvedené dále, abyste lépe
pochopili provoz jednotky.

V tomto příkladu není povoleno ponechat nastavení
předřazeného tlaku z výroby (tj. 1,5 bar).

Viz doplňková příručka dodávaná s jednotkou pro:
■

Kompletní tabulku dílů

■

Poznámky k prostudování

A02P...........** ....... Komunikace PCB (jen v případě doplňku
EKACPG)
A4P........................ Dálkový ovladač s vedením PCB
A5P.............** ....... Dálkový ovladač PCB spojený s vodičem
(jen v případě doplňku EKRUPG)
E5H.............*......... Vnější ohřev
F1~F3 .........# ........ Hlavní pojistky
F4,F5 ..........# ........ Pojistka ohřívačů
H1P.............*......... Indikační kontrolka: Signál alarmu (výchozí stav
je NE (No))

Izolace potrubí
Kompletní vodní okruh včetně veškerého potrubí musí být izolován,
aby se předešlo možnosti kondenzace par a snížení kapacity
chlazení.
Vodní potrubí je třeba v zimním období chránit před zamrznutím vody
(například použitím vyhřívacího pásku (není součástí dodávky) nebo
roztoku glykolu).
POZNÁMKA

■

■

V případě montáže vyhřívaného pásku (OP10):
V rozváděcí skříni jsou připraveny dvě svorky, ke
kterým lze připojit další běžně dodávaný ohřívací
pásek, který v chladných měsících chrání potrubí
před promrznutím. Viz schéma zapojení jednotky
dodávané s jednotkou.
Jestliže není instalován vyhřívaný pásek:
Čerpadlo lze aktivovat za nízkých teplot prostředí
(viz "Úpravy servisní nabídky" na straně 10).

H2P~H6P ...*......... Indikační kontrolka nastavitelných digitálních
výstupů

H11P,H12P ...*......... Indikační kontrolka provozu kompresoru C11M,
C12M
H21P,H22P ...*......... Indikační kontrolka provozu kompresoru C21M,
C22M (jen jednotky EWYQ130~250)
K1P.............## ...... Stykač čerpadla (jen u volitelného příslušenství
OPSP, OPHP, OPSC, OPTP a OPTC)
K1S.............*......... Nadproudové relé čerpadla (neplatí pro volitelné
příslušenství OPSC, OPTC, OPSP, OPTP a
OPHP)
K2P.............** ....... Stykač čerpadla (jen u volitelného příslušenství
OPTP a OPTC)
M1P ............*......... Motor čerpadla 1 (jen u volitelného příslušenství
OPSC, OPTC, OPSP, OPTP a OPHP)
M2P ............*......... Motor čerpadla 2 (jen u volitelného příslušenství
OPTP a OPTC)
R8T.............*......... Teplotní snímač nastavitelného analogového
vstupu
S1M ....................... Hlavní odpojovač
S1S~S5S ....*......... Spínač nastavitelných digitálních vstupů
S2M ............# ........ Odpojovač vyhřívacího pásku
V2C.............** ....... Feritové jádro (jen v případě doplňku EKACPG)
- - - ......................... Elektrická instalace
➀............................ Několik možností zapojení
........................ Přepínač DIP (nastaven vlevo)
Není součástí standardní jednotky

Instalační návod
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Není možné jako
příslušenství

Je možné jako
příslušenství

Povinné

#

##

Nepovinné

*

**
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Požadavky na elektrický obvod a kabely

Elektrické zapojení v místě instalace

1

Vedení v místě instalace musí být položeno podle obrázků dole.

2

Elektrické napájení jednotky musí být uspořádáno tak, aby je
bylo možné zapínat a vypínat nezávisle na elektrickém napájení
ostatních prvků zařízení a vybavení.
K zapojení jednotky musí být k dispozici elektrický obvod. Tento
obvod musí být zajištěn požadovanými bezpečnostními
zařízeními tj. jističem, pomalou pojistkou u každé fáze a detektorem svodového proudu (vysokorychlostní typ s jmenovitým
proudem 100 mA). Doporučené pojistky jsou uvedeny ve
schématu zapojení jednotky dodávaném s jednotkou. U
systému s chladiči v konfiguraci DICN musí být pro každý
chladič zajištěn samostatný napájecí elektrický obvod.
Před jakýmkoliv zapojováním vypněte hlavní vypínač
(vypněte jistič, vyjměte nebo vypněte pojistky).

V krytu je k dispozici volné místo k instalaci příslušných průchodek
(nutné jsou otvory v krycí desce).
- U jednotek s jednoduchým okruhem: umístěno pod svorkami
vedení v místě instalace
- U jednotek s dvojitými okruhy: umístěno pod hlavním
vypínačem.
Vedení zachyťte svorkou (dodávka v místě instalace) k připojovacím
zástrčkám (1) podle obrázku dole tak, aby na vedení nepůsobilo
žádné namáhání.
POZNÁMKA

Zapojení napájení vzduchem chlazeného chladiče vody
1

2

Pokud by na vedení působily mechanické síly,
napojení uzemnění se nesmí uvolnit, zatímco
proudové vodiče se uvolnit mohou. Proto musí být
vodiče uzemnění delší než vodiče napájení.

Zapojení provozních vodičů ke svorkám

Použijte odpovídající kabel, zapojte elektrický obvod ke svorkám
L1, L2 a L3 jednotky.
Napájecí elektrický obvod musí být připojen ke svorkám 2, 4 a 6
hlavního odpojovače.
Zapojte zemnící vodič (žluto/zelený) k zemnící svorce .

Věnujte zvláštní pozornost označením na svorkách.
Následující obrázek znázorňuje příslušné pozice
správného přivedení provozních vodičů.

Spojovací kabely
■

Jen u modelů bez volitelného příslušenství OPSP, OPTP,
OPHP, OPSC nebo OPTC
Musí být instalován blokovací kontakt, který zabrání
provozování jednotky bez průtoku vody. V rozváděcí
skříňce je svorka k elektrickému připojení blokovacího
kontaktu.
U jednotek v konfiguraci DICN může mít každý chladič
samostatné oběhové čerpadlo, nebo může 1 čerpadlo
odčerpávat vodu k rozvaděči, který vede vodu do
několika chladičů.
V obou případech musí být obě jednotky vybaveny
vzájemným blokováním!
POZNÁMKA

■

■

Za normálních okolností jednotka nebude
pracovat, pokud se neobjeví průtok vody; bude
odpojena standardně instalovaným průtokoměrem.
Aby byla bezpečnost zajištěna dvojmo, musíte
instalovat blokovací kontakt čerpadla.
Provozování jednotky bez průtoku vody způsobí
velmi vážné poškození zařízení (zamrznutí
výparníku jednotka a úpravu vzduchu).

Beznapěťové kontakty (pro všechny modely)
Řídicí jednotka se dodává s beznapěťovými svorkami, jež se
používají k indikaci stavu jednotky. Tyto beznapěťové kontakty
lze propojit podle popisu ve schématu zapojení.

■

Napájení vyhřívacího pásku instalovaného ve výrobě
(volitelný doplněk OP10) a dalších vyhřívacích pásků.
Ke svorkám musí být připojen nezávislý zdroj napájení 1~50 Hz,
230 V, jak je uvedeno na schématu zapojení dodávaném
s jednotkou. Vyhřívací pásky musí být připojeny k nezávislému
zdroji napájení po celý rok. V místě instalace musí být instalovány samostatné pojistky a izolátor vyhřívacího pásku. Zapojte
zemnící vodič (žluto/zelený) k zemnící svorce
. (Viz schéma
zapojení jednotky dodávané s jednotkou.)
Používejte napájecí kabel obsahující 2 vodiče a vodič
uzemnění; musí splňovat následující podmínky:
■ maximální proud 10 A,
■ maximální teplota prostředí 60°C uvnitř rozváděcí skříňky.
Jednotky s jednoduchým okruhem

Dálkové vstupy (pro všechny modely)
Kromě beznapěťových kontaktů existuje také možnost
instalovat dálkové vstupy. Ty lze instalovat podle schématu
zapojení.
U jednotek v konfiguraci DICN platí následující body:
•

Vypínač pro dálkové zapínání a vypínání:

Jednotky se stavem NORMAL (Normální) nebo STANDBY
(Pohotovostní režim) jsou řízeny dálkovým vypínačem
připojeným k chladiči jako MASTER (Hlavní).
Jednotky se stavem DISCONNECT ON/OFF (Odpojit
zap/vyp) jsou řízeny vypínačem, který je k nim připojen.
Viz také návod k obsluze: "Výběr místního nebo vzdáleného
ovládání zapnutí/vypnutí".
•

1

Vzdálený přepínač dvojího bodu nastavení:

Dálkový ovladač dvojího bodu nastavení lze připojit pouze
v případě, že chladič je definován jako MASTER (Hlavní).
Pokud však hlavní jednotka vypadne například z důvodu
výpadku napájení, může být zajímavé mít dvojitý teplotní
spínač instalovaný rovněž na ostatních jednotkách.

EWYQ080~250DAYN
Kompletní vzduchem chlazené chladiče vody
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Připojení a nastavení systému DICN (volitelná sada
EKACPG)

Jednotky s dvojitým okruhem

(Viz Příloha I, "Příklady instalace konfigurace DICN" na straně 12)
U systému s chladiči v konfiguraci DICN musí být chladiče připojeny
podle obrázku dole.

1
1
■

Připojení čerpadla (3~50 Hz, 400 V) v případě OPSC nebo
OPTC
- U OPSC: je instalován stykač K1P
- U OPTC: jsou instalovány stykače K1P a K2P
Pro všechna připojení čerpadla používejte kabel obsahující
3 vodiče + uzemnění s minimálním průřezem vodiče 2,5 mm2.
Délka kabelu uzemnění nesmí překročit 10 m. Jestliže
vzdálenost mezi čerpadlem a rozváděcí skříňkou
přesahuje 10 m, čerpadlo musí být uzemněno
nezávisle na rozváděcí skříňce.
Maximální provozní proud/čerpadlo viz tabulka dole.
Jednotky

Maximální provozní proud/
čerpadlo

EWYQ080+100

4,45 A

EWYQ130+150

6,30 A

EWYQ180~250

8,00 A

Připojte L1, L2 a L3 ke K1P (a ke K2P v případě instalace
OPTC) a vodič uzemnění ke svorce uzemnění vlevo na K1P
podle obrázků dole.
Jednotky s jednoduchým okruhem

2

3

4

Proveďte zapojení F1/F2 pro komunikaci DIII, jak je zobrazeno ve
schématu zapojení, pomocí 2 vodičového vedení (0,75~1,25 mm2)
(max. 1000 m).
Pozor na polaritu!

Nastavení jednotek DICN na digitálním ovladači
Je-li instalován systém DICN, upravte nastavení na digitálním
ovladači, jak je uvedeno v tabulce dole:
Nabídka Servis, podnabídka, komunikace
COMMUNICATION PCB (pátá obrazovka)
Jednotka 1
Master
(Hlavní)

Jednotka 2
Slave 1
(podřízená)

Jednotka 3
Slave 2
(podřízená)

Jednotka 4
Slave 3
(podřízená)

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Menu Service (Servis), podnabídka, DICN
DICN SETTINGS (Nastavení DICN, první obrazovka)
Jednotka 1
Master
(Hlavní)

Jednotka 2
Slave 1
(podřízená)

Jednotka 3
Slave 2
(podřízená)

Jednotka 4
Slave 3
(podřízená)

MS OPTION:

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Hlavní jednotka (master) musí být nastavena jako poslední v řadě, jinak nastavte
N a zpět na Y.

K1P

K2P

DICN SETTINGS (Nastavení DICN, druhá obrazovka)
Jednotka 1
Master
(Hlavní)

Jednotka 2
Slave 1
(podřízená)

Jednotka 3
Slave 2
(podřízená)

Jednotka 4
Slave 3
(podřízená)

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Jednotky s dvojitým okruhem

POZNÁMKA

1
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■

Pokud uživatel vyvolá
komunikace DIII se zastaví.

■

Pokud uživatel opustí servisní nabídku, komunikace DIII se obnoví.

■

Úplné obnovení komunikace DIII trvá 10 minut.
Pokud komunikace po 10 minutách selže, zobrazí
se zpráva chyby zabezpečení sítě "OU4:PCB
COMM.PROBLEM" (viz také příznak 12 v
kapitole "Odstraňování potíží" návodu k obsluze).

servisní

nabídku,

EWYQ080~250DAYN
Kompletní vzduchem chlazené chladiče vody
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Kabel dálkového digitálního ovladače (volitelná sada
EKRUPG)

Před spuštěním

Jestliže dáváte přednost ovládání jednotky z větší vzdálenosti, lze ke
kartě PCB uvnitř jednotky připojit dálkový digitální ovladač.
Parametry kabelu: 0,75 mm2 4 vodič a max. délka 500 m.

Nastavení adresy na dálkovém digitálním ovladači
Je-li použit digitální dálkový ovladač, musí být adresa nastavena
prostřednictvím přepínačů DIP podle následujícího výkresu:
Hlavní (A4P)
dálkový ovladač
SUB

Podřízený (A5P)
dálkový ovladač

Jednotka se nesmí spouštět ani na velmi krátkou dobu,
dokud nebude zcela vyplněn kontrolní seznam určený
ke kontrole zařízení před uvedením do provozu.
zaškrtnout
✓ po
kontrole

1

Zkontrolovat, zda nedošlo ke vnějšímu poškození.

■

2

Otevřete všechny uzavírací ventily označené červenou
nálepkou: "OPEN THIS VALVE BEFORE OPERATION"
("TENTO VENTIL OTEVŘETE PŘED SPUŠTĚNÍM"). (Zcela
otevřete kapalinové potrubí, uzavírací ventil sacího a
vypouštěcího potrubí (je-li namontován (OP12).)

■

3

Instalovat hlavní pojistky, detektor zemnicího proudu.
Doporučené pojistky: gL/gG podle normy IEC 269-2.
Dimenzování viz schéma zapojení.

■

4

Přivést napájení a zkontrolovat, zda odpovídá povolené
toleranci ±10% jmenovitých hodnot podle výrobního štítku.
Elektrické hlavní napájení jednotky musí být uspořádány tak,
aby je bylo možné zapínat a vypínat nezávisle na elektrickém
napájení ostatních prvků zařízení a vybavení.
Viz schéma zapojení jednotky, svorky L1, L2, L3 a PE.

■

5

Zkontrolujte, zda je elektrické zapojení provedeno správně.

■

6

Přiveďte vodu k výparníku a zkontrolujte, zda je průtok vody
v rámci mezí uvedených v tabulce "Náplň vody, průtok a
kvalita" na straně 4.

■

7

Potrubí musí být dokonale odvzdušněné.

■

8

Připojte kontakt čerpadla tak, aby bylo možné jednotku
zapnout jedině v případě, že vodní čerpadlo běží a průtok vody
je dostatečný.
U konfigurací DICN musí mít každý chladič vlastní vypínač a
musí být navzájem blokován s čerpadlem, které ho zásobuje.

■

9

Zkontrolujte hladinu oleje v kompresorech.

■

10

Napájení bezpečně připojte ke svorce vyhřívacího pásku
(z výroby OP10).
Vyhřívací pásky musí být po celý rok připojeny k nezávislému
zdroji napájení vybavenému vlastními pojistkami.

■

11

Zkontrolujte, zda všechny snímače vody jsou správně
upevněny do spojovacích trubek tepelného výměníku.

■

12

Zkontrolujte, zda bylo napájení zapnuto, všechny nastavitelné
vstupy a výstupy jsou správně konfigurovány.
Správná konfigurace všech následujících nastavitelných vstupů
a výstupů:

SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

standardní kroky, jež je třeba splnit před spuštěním jednotky

■

■ = poloza přepínače DIP

Viz také schéma zapojení jednotky dodávané s jednotkou.

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

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

■

Před uvedením jednotky do provozu si přečtěte
návod k obsluze dodávaný s jednotkou. Tento
návod vysvětluje provoz jednotky a její elektronický ovladač.

■

Po instalaci jednotky uzavřete všechna dvířka
rozváděcí skříně.

Potvrzuji, že jsem provedl všechny výše uvedené činnosti a
zkontroloval všechny výše uvedené body.
Datum

Podpis

Uschovejte pro pozdější informace.

EWYQ080~250DAYN
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Úpravy servisní nabídky

Nastavení hesla pro vynulování bezpečnosti

Všechna upravitelná nastavení musí provést kvalifikovaný
technik.

Aby bezpečnostní nastavení nemohly měnit nekvalifikované osoby,
při změnách nastavení bezpečnosti je třeba zadat heslo uživatele.

Změny nastavení v servisní nabídce:
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky bezpečnosti
SAFETY.

Vyvolejte nabídku uživatelských nastavení (Å), jak je uvedeno
v návodu k provozu, a stisknutím tlačítka Ì vyvolejte servisní
nabídku, poté stiskněte tlp ‡ (to je možné jen u vypnuté
jednotky).
Pomocí tlačítek ﬁ a Ì zadejte správné heslo. Heslo je
uvedeno v návodu k servisu.
Stisknutím tlačítka ‡ potvrďte heslo a vstupte do servisní
nabídky.
Pomocí tlačítek ﬁ a Ì přejděte na obrazovku, která obsahuje
parametry, jež je třeba modifikovat.
Pomocí tlačítka ‡ umístěte kursor za parametr, který se bude
měnit.
Pomocí tlačítek ﬁ a Ì vyberte odpovídající nastavení.
Stisknutím tlačítka ‡ potvrďte provedené změny. Po potvrzení
změny nastavení kursor přejde k dalšímu parametru, který lze
nyní konfigurovat.
Po skončení změn parametrů na obrazovce umístěte kurzor do
levého horního rohu obrazovky.
Při změně dalších parametrů postup zopakujte od kroku 4.

Totoi heslo však lze změnit na servisní heslo (SERVICE
PASSWORD) nebo na žádné heslo (NONE).
POZNÁMKA

Protože nesprávné nastavení bezpečnostních hodnot
může poškodit zařízení, doporučuje se zanechat
výchozí úroveň ochrany nastavením bezpečnostní
nabídky SAFETY a samozřejmě neměnit heslo na
hodnotu NONE (žádné heslo).

Nastavení hodin provozu kompresoru
Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky kompresoru
COMPRESSOR.
Jestliže zobrazené hodiny provozu neodpovídají skutečnosti, lze je
změnit tak, aby odpovídaly skutečným hodinám provozu
kompresoru.

Definice nastavitelných digitálních/analogových vstupů a
výstupů

Nastavení jednotek s použitím glykolu (OPZL)

Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky vstupů a výstupů
INPUT OUTPUT.

Systém umožňuje v servisní nabídce, podnabídka bezpečnosti,
měnit minimální teplotu vody na výstupu (MIN.OUTL.WATER).
Před snížením minimální teploty vody na výstupu:

Kromě uzamčených vstupů a výstupů je v této nabídce celá řada
nastavitelných vstupů a výstupů, jejichž funkci lze vybrat z několika
možností.

■

Podle tabulky se ujistěte se, že v systému je dostatek glykolu.

Možné funkce nastavitelných digitálních vstupů jsou:

■

Zkontrolujte, zda byla provedena nastavení podle tabulky.

■

NONE: nastavitelnému digitálnímu vstupu není přiřazena žádná
funkce.

■

STATUS: nastavitelnému digitálnímu vstupu není přiřazena
žádná funkce, ale stav vstupu lze odečíst v nabídce vstupů a
výstupů "input/output".

■

DUAL SETPOINT: přepínání mezi dvěma body nastavení.

■

REMOTE ON/OFF: dálkové zapnutí a vypnutí jednotky.

■

REMOTE COOL/HEAT: dálkové přepnutí jednotky do režimu
chlazení nebo režimu topení.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: omezení kapacity jednotky
na zadané hodnoty.

■

FREE
COOLING
REQ: dálkové přepnutí jednotky do
volného stavu chlazení.

■

FAN
FORCED
vypnutá.

LWE(*)
°C –10~–5
Etylénglykol
%
40
Etylénglykol
%
40
MIN.OUTL.WATER
–10
Minimální výstup vody
FREEZE UP DIS
Nastavení teploty
–11
ochrany před
zamrznutím
RESET
Vynulování teploty
–10
ochrany před
zamrznutím
REFR TEMP SET
Nastavení teploty
–18,5
plynu chladiva
LP SETP. C:
Bod nastavení
0,5
nízkého tlaku v režimu
chlazení
PUMP ON SETP
Nastavení čerpadla při
–21,5
teplotě(**)

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~5
10
15

5~20
0
0

–5

0

2

5

–6

–1

1

4

–5

0

2

5

–13,5

–8,5

–6,5

–3,5

0,5

0,5

1,2

1,2

–14,5

–7,5

–2,5

1,5

Možné funkce nastavitelných digitálních výstupů jsou:
■

NONE
(OPEN): nastavitelnému digitálnímu výstupu není
přiřazena žádná funkce.

■

CLOSED: nastavitelnému digitálnímu výstupu není přiřazena
žádná funkce, ale výstup je uzavřen.

(*) LWE = Teplota vody na výstupu výparníku
(**) Není instalován žádný vyhřívací pásek

■

Výše uvedené nastavení má za následek nižší meze teplot
vstupu a výstupu chlazení, jak je uvedeno v tabulce dále.
LWE(*)
°C –10~–5
Etylénglykol
%
40
Etylénglykol
%
40
COOL. INLSP1/2
Dolní mez vstupu
–7
chlazení
COOL. OUTSP1/2
Dolní mez výstupu
–10
chlazení

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~5
10
15

5~20
0
0

–2

3

5

8

–5

0

2

5

(*) LWE = Teplota vody na výstupu výparníku

Nesprávně provedené
poškození jednotky.
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nastavené

může

způsobit

ON: aktivace ventilátorů, je-li jednotka

■

2ND PUMP: lze použít k řízení druhého čerpadla výparníku.

■

100% CAPACITY: uvádí, že jednotka pracuje na 100%.

■

FULL CAPACITY: indikuje, zda jednotka pracuje s maximální kapacitou – například dosaženo 100% kapacity nebo
dosaženo maximální kapacity v rámci bezpečnostního omezení.

■

FREE
COOLING: řízení 3cestného ventilu průtoku vody
s jednotkou pracující ve volném režimu chlazení.

■

GEN.OPERATION: indikuje, že jednotka je zapnutá.

■

SAFETY+W.(NO): indikuje, že je aktivní bezpečnostní
hlášení nebo varování pomocí normálního otevřeného kontaktu.

■

SAFETY+W.(NC): indikuje, že je aktivní bezpečnostní
hlášení nebo varování pomocí normálního uzavřeného
kontaktu.
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■

SAFETY (NO): indikuje, že je aktivní bezpečnostní hlášení
pomocí normálního otevřeného kontaktu.

V případě montáže vyhřívaného pásku

■

SAFETY (NC): indikuje, že je aktivní bezpečnostní hlášení
pomocí normálního uzavřeného kontaktu.

Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky čerpadla PUMP.

POZNÁMKA

■

■

NO: normálně otevřený kontakt
Možné u všech nastavitelných digitálních
výstupů
- Aktivní bezpečnost = kontakt uzavřen
- Bez napájení = kontakt otevřen
- Bez aktivní bezpečnosti = kontakt otevřen
NC: normálně uzavřený kontakt
Možné jen u nastavitelného digitálního
výstupu 1
- Aktivní bezpečnost = kontakt uzavřen
- Bez napájení = kontakt uzavřen
- Bez aktivní bezpečnosti = kontakt otevřen

■

C1/C2 SAFETY: indikuje, že zabezpečení obvodu je aktivní.

■

WARNING: indikuje, že výstraha je aktivní.

■

C1/C2 OPERATION: indikuje, že kompresor daného obvodu
je zapnutý.

■

0% CAPACITY: indikuje, že žádný kompresor není zapnutý.

■

COOLING: indikuje, že režim chlazení je aktivní.

■

HEATING: indikuje, že režim topení je aktivní.

■

DEFROST: indikuje, že režim odmrazování je aktivní.

Možné konfigurace nastavitelných analogových vstupů jsou:
U každé konfigurace typu CHANG.AI musí být vybráno také:

_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Není-li instalován žádný vyhřívací pásek, může být za nízkých teplot
prostředí aktivováno čerpadlo i v případě, že jednotka je vypnutá.

Definice nastavení karty BMS (volitelná sada EKACPG)
Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky komunikace
COMMUNICATION.
Parametry karty BMS, jež umožňuje komunikaci mezi jednotkou a
řídicím
systémem,
lze
měnit
prostřednictvím
druhé
COMMUNICATION
PCB a poslední COMMUNICATION
obrazovky servisní nabídky. Parametry karty BMS jsou:
Obrazovka COMMUNICATION PCB (Komunikační karta PCB):
■

RS485: indikuje servisní připojení MODBUS nebo NONE.

■

ADDR: používá se k adresování řídicí karty PCB.

■

BR: indikuje rychlost komunikace (přenosový rychlost v Bd).
Možná nastavení jsou: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

■

PARITY: indikuje paritu, NONE (2STOPb) se 2 stop bity,
nebo ODD/EVEN s 1 stop bitem (1STOPb).

Obrazovka COMMUNICATION (Komunikace):
■

■ 0-20mA, 4-20mA
■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Viz návod k servisu, kde jsou popsány různé typy
snímačů NTC.)
■ DI (digitální vstup)
(způsob zapojení viz příslušné schéma zapojení)
■

NONE: nastavitelnému analogovému vstupu není přiřazena
žádná funkce.

■

STATUS: jen zobrazuje stav na základě testu

■

FLOATING
SETP: plovoucí bod nastavení na základě
prostředí nebo analogového vstupu (k dispozici jen pro typy mA,
V nebo NTC)

■

TEMPERATURE: pouze zobrazuje (například) teplotu výstupu
kondenzátoru (k dispozici jen pro typy NTC)

■

DI***: viz možné funkce nastavitelných digitálních vstupů. (***
Může být kterákoliv z těchto možností: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, REM. COOL/HEAT,
FREE COOLING REQ, LOW NOISE nebo FAN FORCED
ON.) (k dispozici jen u typů DI (digitální vstupy))

Výchozí nastavení je OFF. Je-li třeba
funkce čerpadla, změňte toto
nastavení na ON.

BMS CONTROL ALLOWED: nastavíme-li tento parametr na
hodnotu Y (= yes), jednotku lze řídit a konfigurovat z řídicího
systému. Je-li tento parametr nastaven na hodnotu N (= no),
řídicí systém může pouze číst hodnoty jednotky, ale nemůže je
měnit.

Definice nastavení termostatu
■

U samostatné jednotky
Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky termostatu
THERMOSTAT.
V servisní nabídce lze nastavit pouze definici nastavení
termostatu teploty vody na vstupu nebo na výstupu A a C.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

Definice nastavení termostatu na
teplotu vody na vstupu nebo výstupu.

Jednotka připojená v instalaci DICN.
Pomocí servisní nabídky vstupte do čtvrté obrazovky
podnabídky DICN hlavní jednotky.
V servisní nabídce lze nastavit pouze definici nastavení
termostatu DICN teploty vody na vstupu A, B a C.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

Definice nastavení termostatu
teplotu vody na vstupu.

na

Nastavení offsetu vzorku
Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky vstupů a výstupů
INPUT OUTPUT.

Jak pokračovat

Pro určité měřené teploty (teplota vody na vstupu výparníku a
smíšená teplota vody na výstupu výparníku) lze nastavit korekční
hodnotu. Účelem je opravit možné chyby měření. Výchozí hodnota
offsetu vzorku je rovna 0.

Po instalaci a zapojení kompletního vodou chlazeného chladiče vody
je třeba celou jednotku zkontrolovat a otestovat podle popisu
v kapitole "Kontroly před prvním spuštěním" návodu k obsluze
dodávaného s jednotkou.
Vyplňte formulář stručného návodu k obsluze a upevněte ho na
viditelné místo poblíž místa instalace chladícího systému.

Ruční řízení čerpadla
Pomocí servisní nabídky vstupte do podnabídky čerpadla PUMP.
Existuje možnost čerpadlo zapnout nebo vypnout ručně. To
znamenák, že pokud jednotka je vypnutá, čerpadlo lze kdykoliv
zapnout ke kontrole jeho funkce.
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Příloha I
Příklady instalace konfigurace DICN

Příklad 1: jednookruhový systém s 1 čerpadlem
Obrázek 1 zobrazuje konfiguraci systému, elektrickou instalaci a
svorky elektrického zapojení v tomto příkladu.

Úvod

Účel
Tanto příloha obsahuje 3 příklady instalace, jež mohou pomoci
instalovat a konfigurovat integrovanou síť chladičů Daikin neboli
DICN (Daikin Integrated Chiller Network).
Viz "Připojení a nastavení systému DICN (volitelná sada EKACPG)"
na straně 8.

Účelem tohoto systému je zajistit konstantní průtok vody se stálou
teplotou podle určité zátěže. Jedna podřízená jednotka, slave 3 (S3),
je instalována jako záložní.

Instalace
■

Systém je řízen podle teploty vstupní vody.

Příklady

■

Čerpadlo pracuje, dokud je některá z jednotek zapnutá (ON). Po
vypnutí všech jednotek (OFF) běží čerpadlo po dobu
nastavenou v proměnné PUMPLAG.

Tabulka elektrického zapojení a dílů zapojení

■

Podřízená jednotka Slave 3 (S3) je konfigurována tak, aby
pracovala, pokud operátor stiskne spínač dálkového spuštění/
zastavení S1S (S3).

■

Podřízené jednotky Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a hlavní jednotka
(mastert) (M) jsou zapínány (ON) nebo vypínány (OFF) pomocí
dálkového vypínače start/stop S1S (M), který je připojen k hlavní
jednotce (master).

■

Bod nastavení lze přepnout z polohy INLETSETP1 do polohy
INLETSETP2 pomocí voliče dvojího bodu nastavení S2S,
který je připojen k hlavní jednotce (master).

Veškeré součásti elektrické instalace musí instalovat
koncesovaný elektrikář a instalace musí odpovídat
příslušným evropským a národním předpisům.
Elektrická instalace musí být provedena v souladu se
schématem zapojení dodávaným s jednotkou a dále
uvedenými informacemi a pokyny.
Použijte samostatný elektrický obvod. Nikdy nepoužívejte
elektrický obvod společný s jiným zařízením.
Všechna upravitelná nastavení musí provést kvalifikovaný
technik.
U jednotek s integrovaným čerpadlem se v jednotce již předpokládají
stykače čerpadla a vzájemné blokování čerpadel.
........Elektrická instalace

POZNÁMKA

K*P může být také stykač 24 V DC nebo 230 V AC.

Nastavení parametrů jednotek
Nabídka uživatelského nastavení, podnabídka DICN:

........Uzemnění

Slave 3
(podřízená)

...........................Svorka na jednotce
F1~F20...................Pojistky
K1P~K4P................Kontakt čerpadla
L1,L2,L3,N..............Svorky napájení
M1P~M5P ..............Motor čerpadla
R9T ........................Snímač sekundárního obvodu

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

Slave 2
(podřízená)

Slave 1
(podřízená)

Hlavní
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

Nastavitelné vstupy/výstupy musí být definovány takto:
Nabídka servisního nastavení, podnabídka vstupů a výstupů
INPUT OUTPUT:

S3S ........................Ruční vypínač čerpadla nebo hlavní jednotky
(master)
S1S (M,S3).............Dálkový vypínač (start/stop)

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

S2S ........................Volič k výběru dvojího bodu nastavení
Y1S ........................3-cestný ventil

Slave 3
(podřízená)

Slave 2
(podřízená)

Slave 1
(podřízená)

Hlavní
(Master)

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Poznámka
Podřízená jednotka Slave 3 může být konfigurována k automatickému spuštění v těchto případech:
■

1 z ostatních jednotek je ve stavu alarmu, nebo

■

všechny ostatní jednotky pracují na plnou kapacitu, a přesto
nebylo dosaženo nastaveného bodu.

Aby podřízená jednotka Slave 3 pracovala tímto způsobem, nastavte
její režim na stav STANDBY. V takovém případě S1S (S3) nemá
žádnou funkci.
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Příklad 2: jednookruhový systém se samostatnými
čerpadly
Obrázek 2 zobrazuje konfiguraci systému, elektrickou instalaci a
svorky elektrického zapojení v tomto příkladu.

Příklad 3: Dvouokruhový systém s několika čerpadly
Obrázek 3 zobrazuje konfiguraci systému, elektrickou instalaci a
svorky elektrického zapojení v tomto příkladu.

Účel
Účel
Účelem tohoto systému je zajistit konstantní průtok vody se stálou
teplotou podle určité zátěže. Jedna podřízená jednotka, slave 3 (S3),
je instalována jako záložní.

Účelem tohoto systému je udržet nádrž s konstantní teplotou a
uspokojit odběr z této nádrže. Jedna podřízená jednotka, slave 3
(S3), je instalována jako záložní.

Instalace
Instalace

■

Systém je řízen podle teploty vstupní vody.

■

Systém je řízen podle teploty vstupní vody.

■

■

Čerpadlo 1, čerpadlo 2 a čerpadlo 3 zůstávají v chodu, dokud je
zapnutá (ON) hlavní jednotka (Master) nebo podřízené jednotky
Slave 1 nebo Slave 2. Čerpadlo 4 se spustí jen v případě, že je
zapnutá (ON) jednotka Slave 3. Po vypnutí všech jednotek
(OFF) běží čerpadla po dobu nastavenou v proměnné
PUMPLAG.

Čerpadla podřízených (slave) jednotek běží jen v případě, že
běží jejich kompresor (úspora energie). Po vypnutí kompresoru
běží čerpadlo po dobu nastavenou v proměnné PUMPLAG.

■

Čerpadlo hlavní jednotky (Master) musí běžet trvale tak, aby
bylo možné snímat správnou teplotu.

■

Podřízená jednotka Slave 3 (S3) je konfigurována tak, aby
pracovala, pokud operátor stiskne spínač dálkového spuštění/
zastavení S1S (S3).

■

Podřízené jednotky Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a hlavní jednotka
(mastert) (M) jsou zapínány (ON) nebo vypínány (OFF) pomocí
dálkového vypínače start/stop S1S (M), který je připojen k hlavní
jednotce (master).

■

Bod nastavení lze přepnout z polohy INLETSETP1 do polohy
INLETSETP2 pomocí voliče dvojího bodu nastavení S2S,
který je připojen k hlavní jednotce (master).

■

■

■

Podřízená jednotka Slave 3 (S3) je konfigurována tak, aby
pracovala, pokud operátor stiskne spínač dálkového spuštění/
zastavení S1S (S3).
Podřízené jednotky Slave 1 (S1), slave 2 (S2) a hlavní jednotka
(mastert) (M) jsou zapínány (ON) nebo vypínány (OFF) pomocí
dálkového vypínače start/stop S1S (M), který je připojen k hlavní
jednotce (master).
Bod nastavení lze přepnout z polohy INLETSETP1 do polohy
INLETSETP2 pomocí voliče dvojího bodu nastavení S2S,
který je připojen k hlavní jednotce (master).

POZNÁMKA

POZNÁMKA

K*P může být také stykač 24 V DC nebo 230 V AC.

K*P může být také stykač 24 V DC nebo 230 V AC.

Nastavení parametrů jednotek
Nastavení parametrů jednotek

Nabídka uživatelského nastavení, podnabídka DICN:

Nabídka uživatelského nastavení, podnabídka DICN
Slave 3 (podřízená)

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Slave 3 (podřízená)

Slave 2
Slave 1
(podřízená) (podřízená)

NORMAL

NORMAL

Hlavní
(Master)

NORMAL

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

MODE:
PUMP ON IF:

NORMAL

NORMAL

Hlavní
(Master)

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Nastavitelné vstupy/výstupy musí být definovány takto:
Nabídka servisního nastavení, podnabídka vstupů a výstupů
INPUT OUTPUT

Nastavitelné vstupy/výstupy musí být definovány takto:
Nabídka servisního nastavení, podnabídka vstupů a výstupů
INPUT OUTPUT

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

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Slave 2
Slave 1
(podřízená) (podřízená)

Slave 3
(podřízená)

Slave 2
(podřízená)

Slave 1
(podřízená)

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

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

Hlavní
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Slave 3
(podřízená)

Slave 2
(podřízená)

Slave 1
(podřízená)

Hlavní
(Master)

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

Poznámka

Poznámka

Podřízená jednotka Slave 3 může být konfigurována k automatickému spuštění v těchto případech:

Podřízená jednotka Slave 3 může být konfigurována k automatickému spuštění v těchto případech:

■

1 z ostatních jednotek je ve stavu alarmu, nebo

■

všechny ostatní jednotky pracují na plnou kapacitu, a přesto
nebylo dosaženo nastaveného bodu.

■

1 z ostatních jednotek je ve stavu alarmu, nebo

■

všechny ostatní jednotky pracují na plnou kapacitu, a přesto
nebylo dosaženo nastaveného bodu.

Aby podřízená jednotka Slave 3 pracovala tímto způsobem, nastavte
její režim na stav STANDBY. V takovém případě S1S (S3) nemá
žádnou funkci.
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Aby podřízená jednotka Slave 3 pracovala tímto způsobem, nastavte
její režim na stav STANDBY. V takovém případě S1S (S3) nemá
žádnou funkci.
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Poznámky
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STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE
EWYQ-DAYN Kompletní vzduchem chlazené chladiče vody
Dodavatel zařízení:

Servisní oddělení:

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

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

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

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

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

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

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

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

Technické parametry zařízení
Výrobce

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

Napájení (V/Ph/Hz/A)

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

Model

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

Maximální vysoký tlak

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

Výrobní číslo

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

Hmotnost náplně (kg) R410A : ..........................................

Rok výroby

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

Spuštění a vypnutí
➤ Spusťte zapnutím jističe napájecího obvodu. Provoz chladiče vody je poté řízen ovladačem
s digitálním displejem.
➤ Vypněte vypnutím ovladače a jističe napájecího obvodu.

VÝSTRAHY
Nouzové vypnutí

:

Vypněte jistič umístěný ..........................................................
................................................................................................
................................................................................................

Vstup a výstup vzduchu :

Vstup a výstup vzduchu musí být vždy volný, aby mohlo být
dosaženo maximální kapacity chlazení a aby nedošlo
k poškození instalace.

Náplň chladiva

:

Používejte jen chladivo R410A.

První pomoc

:

V případě nehody nebo úrazu neprodleně informujte:

➤ Vedení společnosti

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

➤ Lékař první pomoci

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

➤ Hasičská služba

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