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Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet

EWYQ080DAYN
EWYQ100DAYN
EWYQ130DAYN
EWYQ150DAYN
EWYQ180DAYN
EWYQ210DAYN
EWYQ230DAYN
EWYQ250DAYN

1
M1P
LOAD
SLAVE 3

SLAVE 2
N

L1

F4

SLAVE 1

L2

F1

MASTER

L3

F2

F3

230 V ~
24 V ~

K1P

F5

M1P
K1P
12

13

44

45

46

47

48

49

12

13

44

S1S
(S3)

K1P

45

46

47

48

49

12

13

K1P

SLAVE 3

44

45

46

47

48

49

12

13

K1P

SLAVE 2

44

45

46

47

49

S2S
(M)

K1P

SLAVE 1

48

S1S
(M)

MASTER

1

2
LOAD

M4P

M3P

M2P

M1P

SLAVE 3

SLAVE 2

SLAVE 1

MASTER

SLAVE 3
N

L1

F13

SLAVE 2

L2
F1

L3
F2

230 V ~
24 V ~

N

F15

F3

K4P

F14

L1

SLAVE 1

L2
F4

L3
F5

230 V ~
24 V ~

N

M4P

F17

F6

K3P

F16

L1

MASTER

L2
F7

L3
F8

230 V ~
24 V ~

N

M3P

F19

F9

K2P

F18

L1

L2

F10

L3
F11

230 V ~
24 V ~

F12

K1P

F20

M2P

M1P
S3S

K4P
12

13

K3P

44

45

46

47

48

12

49

13

44

S1S
(S3)

K4P

K2P
45

46

47

48

49

12

13

K1P

44

K3P

45

46

47

48

12

49

13

44

K2P

45

46

47

48

S2S
(M)

K1P

49

S1S
(M)

2

3

Y1S

LOAD

R9T

M5P
M4P

M3P

M2P

M1P

SLAVE 3

SLAVE 2

SLAVE 1

MASTER

SLAVE 3
N

L1

F13

230V ~
24V ~

SLAVE 2

L2

F1

N

L3

F2

F3

K4P

F14

L1

F15

230V ~
24V ~

SLAVE 1

L2

F4

N

L3

F5

F6

K3P

F16

M4P

L1

F17

230V ~
24V ~

MASTER

L2

F7

N

L3

F8

F9

K2P

F18

M3P

L1

F19

230V ~
24V ~

L2

F10

L3

F11

F12

K1P

F20

M2P

M1P
S3S

K4P
12

13

44

K4P

3

K3P
45

46

47

48

49

S1S
(S3)

12

13

44

K3P

K2P
45

46

47

48

49

12

13

44

K2P

K1P
45

46

47

48

49

12

13

44

K1P

45

46

47

S2S
(M)

48

49

S1S
(M)

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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TSmin

<L>

<N>
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<K>

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

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

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

20
21
22
23
24
25

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

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

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

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

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

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

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:
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12 n fortsettelse fra forrige side:
13 j jatkoa edelliseltä sivulta:
14 c pokračování z předchozí strany:
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CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen
Druck (PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des
Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise: <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible: <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de
especificaciones técnicas del modelo
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Tekniset tiedot(1)
Malli EWYQ

Kylmäaine
Mitat, k x l x s
Paino

080
(mm)

• koneen paino

(kg)

• käyttöpaino

(kg)

100

130

R410A
2311x2000x2631
1400
1415

1450
1465

1550
1567

Liitännät
3" ulkoläpim. (76,1 mm ulkoläpim.)

• jäähdytetyn veden tulo ja poisto

Malli EWYQ

Kylmäaine
Mitat, k x l x s

150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000x
2631

2311x2000x3081

Paino
• koneen paino

(kg)

• käyttöpaino

(kg)

1600
1619

1850
1875

1900
1927

Liitännät
3" ulkoläpim. (76,1 mm ulkoläpim.)

• jäähdytetyn veden tulo ja poisto

Veden syöttö, virtaus ja laatu............................................................. 4
Veden lisääminen....................................................................................... 5

Putkiston eristys ................................................................................ 6
Kenttäjohdotus................................................................................... 6
Osaluettelo................................................................................................. 6
Virtapiiriä ja kaapelointia koskevat vaatimukset......................................... 7
Ilmajäähdytteisen vedenjäähdyttimen virransyötön liittäminen .................. 7
Keskinäisliitäntäkaapelit ............................................................................. 7
Asennuspaikalla tehtävän johdotuksen kytkeminen .................................. 7
DICN-järjestelmän liitäntä ja kokoonpano (lisävarustesarja EKACPG)...... 8
Digitaalisen kaukosäätimen kaapeli (lisävarustesarja EKRUPG) .............. 8

Malli EWYQ

230

Kylmäaine
Mitat, k x l x s
Paino

R410A
2311x2000x4833

(mm)

• koneen paino

(kg)

• käyttöpaino

(kg)

3200
3239

250

3300
3342

Liitännät
3" ulkoläpim.
(88,9 mm ulkoläpim.)

• jäähdytetyn veden tulo ja poisto

Sähkökytkentätiedot(1)

Ennen käynnistystä ........................................................................... 9
Kuinka tästä eteenpäin .................................................................... 11

Malli EWYQ

080~250

Virtapiiri
• Vaihe

Haluamme kiittää sinua ostettuasi tämän Daikin-ilmastointilaitteen.

• Taajuus

Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

• Jännite

(V)

• Jännitepoikkeama

(%)

LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN
KÄYNNISTÄT YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ SE
TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.

(Hz)

YN
3~
50
400
±10

Lisävarusteet ja ominaisuudet(1)
Lisävarusteet

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI
LIITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN,
OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA
VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT
AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA,
JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI
NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN
ON ANNETTAVA AMMATTILAISEN TEHTÄVÄKSI.

■

Imupuolen sulkuventtiili, nestepuolen sulkuventtiili, poistopuolen
sulkuventtiili (OP12)

■

Ampeeri- ja jännitemittarin lukema ohjaimessa (OP57)

■

Kaksoispaineenalennusventtiili (OP03)

■

Lauhduttimen suojus (OPCG)

■

Invertterituulettimet (OPIF)

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKINJÄLLEENMYYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

■

Meluntorjuntasarja (OPLN = OPIF + kompressorin kotelo)

■

Yksi pumppu (OPSP)

■

Korkea staattinen pumppu (OPHP)

■

Kaksoispumppu (OPTP)

■

Lämmitin/lämmittimet (OP10)

■

Glykolin käyttö, kun veden lämpötila haihduttimessa on alle
–10°C (OPZL)

■

Korkeat staattiset tuulettimet (OPHF)

■

Osoitekortti (EKACPG), johon sisältyy
- Daikinin sisäänrakennettu jäähdytinverkko (Daikin Integrated
Chiller Network DICN)
- Sarjatiedonsiirto (MODBUS)

■

Etäkäyttöliittymä (EKRUPG)

JOHDANTO
Ilmajäähdytteiset Daikin EWYQ-DAYN -vedenjäähdyttimet on
tarkoitettu asennettavaksi ulkotilaan ja niitä käytetään jäähdytys- ja
lämmityssovelluksissa. Yksiköitä on saatavana 8 standardikoossa,
joiden nimellinen jäähdytysteho vaihtelee 80–250 kW.
EWYQ-yksiköt voidaan liittää Daikin fan coil -yksiköihin tai
ilmankäsittely-yksiköihin ilmastoinnin yhteydessä käytettäväksi. Niitä
voidaan
käyttää
myös
prosessijäähdytyksessä
tarvittavan
jäähdytetyn veden tuottamiseen.
Tässä asennusoppaassa selostetaan, kuinka
puretaan pakkauksesta, asennetaan ja kytketään.

EWYQ080~250DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
4PW35559-1F – 2014.06

EWYQ-yksikkö
(1) Täydellinen luettelo teknisistä ominaisuuksista löytyy käyttöoppaasta tai
rakennetietokirjasesta.

Asennusopas

1

■

Yhden pumpun kontaktori (OPSC)

■

Kaksoispumpun kontaktori (OPTC)

■

Puskurisäiliö (OPBT)

PÄÄKOMPONENTIT
1

■

Tehtaalla asennettu pääkytkin

■

Tehtaalla asennettu virtauskytkin ja vedensuodatin

■

Kylmäainepaineiden (ylä- ja ala-) lukemat ohjaimessa

■

Korkea (osittaisen kuorman) tehokkuus

■

Jännitteettömät koskettimet
• yleinen käyttö
• pumpun kosketin
• toisen pumpun kosketin kaksoispumpputoimintoa varten
• turvallisuus- + varoitussignaali (yleensä sulkuavauskosketin)
• 100%:n kapasiteetti signaali, täysi kapasiteetti -signaali
• käyttöpiiri 1
• käyttöpiiri 2 (vain EWYQ130~250)

■

tai

Kompressori

23

Tuuletin

4

Elektroninen paisuntaventtiili + tarkastuslasi,
jossa kosteuden osoitus

24

Varoventtiili

25

Yläpaineanturi

Poistopuolen sulkuventtiili
(valinnainen)

26

Alapaineanturi

27

Korkeapainekytkin

Imupuolen sulkuventtiili
(valinnainen)

28

Öljyn tarkastuslasi

29

Vedensuodatin

Nestepuolen sulkuventtiili
(valinnainen)

30

Runko

31

4-tieventtiili

Jäähdytetty vesi sisään
(Victaulic®-liitin)

32

Nesteen keräysastia

33

Pumppu (lisävaruste)

Jäähdytetty vesi ulos
(Victaulic®-liitin)

34

Puskurisäiliö (lisävaruste)

35

Paisunta-astia
(lisävaruste)

9

Haihduttimen vedenpoisto

11

Ilman poisto

36

12

Lähtöveden lämpötilaanturi (R3T)

Veden sulkuventtiilit
(lisävaruste)

37

Puskurisäiliön tyhjennysventtiili (lisävaruste)

38

Säätöventtiili (lisävaruste)

39

Veden varoventtiili
(lisävaruste)

13
14

Tuloveden lämpötila-anturi
(R2T)
Ympäristön lämpötilaanturi (R1T)

15

Kuivain + täyttöventtiili

40

Painemittari (lisävaruste)

16

Virransyötön tulo

41

Nostosilmukka yksikön
nostamista varten (vain
EWYQ080~210)

17

Kytkinrasia

18

Digitaalinäytön ohjain
(kytkinrasian sisällä)

Huoltoa ja ilmanottoa varten tarvittava tila laitteen ympärillä
Painopiste

AT
°C

50
45
43
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

Varmista, etteivät ulkopuolisen henkilöt pääse käsiksi yksikköön.

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

Laitteet on suunniteltu asennettavaksi katolle tai maan tasalle
paikkaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

STD

1

OPIF

OPIF

STD

43

STD

OPZL

2

STD

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

LWT
°C

LWT
°C

Jäähdytystila

Keskeytyskäyttöalue

Lämmitystila

Jatkuvan käytön alue

Ympäristön lämpötila

Suojaa vesipiiri
jäätymiseltä käyttämällä
lämmitintä (OP10) tai
täyttämällä järjestelmä
glykoliseoksella

LWT

Haihduttimen lähtöveden
lämpötila

STD

Vakioyksikkö

OPIF

Valinnaiset
invertterituulettimet

OPZL

Valinnainen glykolin
käyttö, kun haihduttimen
lähtöveden lämpötila on
alle –10°C

VALINTA

Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa kotiympäristössä
radiohäiriöitä, jossa tapauksessa käyttäjän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

EWYQ130+150

AT
°C

2

3

SIJOITUSPAIKAN

EWYQ080+100 + 180~250

Asennusopas

Virtauskytkin

10

TOIMINTA-ALUE

AT

Kuljetuspalkki

22

8

Muutettavat analogiset lähdöt
• yksikön kapasiteetti (mA, V)

OPZL

21

7

Muutettavat analogiset tulot
• kelluva asetusarvo (mA, V, NTC)
• veden lämpötilan lisämittaus (NTC)

■

Pääkytkin

Lauhdutin (jäähdytystila)
tai höyrystin (lämmitystila)

6

Etäohjaustulot
• etäohjaus päälle/pois
• kaksi asetusarvoa
• kapasiteetin rajoitus (eri asetukset mahdollisia)
• alhainen käyttömelu (vain lisävarusteelle OPIF)
• vapaa jäähdytys -signaali
• puhaltimen pakkokäyttö -signaali

■

Sähköliitäntä

20

5

Elektroninen paisuntaventtiili + tarkastuslasi, jossa kosteuden
osoitus

■

19

2

Ominaisuudet

(katso laitteen mukana toimitettu yleiskuva)

Höyrystin (jäähdytystila)
tai lauhdutin (lämmitystila)

Valinnaiset
invertterituulettimet
(OPIF)

3
4
5

6

7

8

Perustuksien on oltava riittävän tukevat kantamaan yksikön
painon, ja lattian on oltava tasainen tärinän ja melun
estämiseksi.
Laitteen ympärillä on tarpeeksi tilaa huoltoa varten ja
vähimmäistila ilman tulo- ja poistoaukoille (katso käyttöoppaan
kappale "Kuvaus").
Mikäli useita yksiköitä asennetaan vierekkäin, niiden väliin on
jätettävä riittävästi huoltotilaa.
Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.
Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.
Varmista, että vesi ei voi vaurioittaa sijoituspaikkaa, lisäämällä
alustaan viemäröinti ja estämällä vesilukkojen muodostuminen
rakenteisiin.
Valitse yksikön asennuspaikka sellaiseksi, ettei laitteesta ulos
purkautuva ilma eikä laitteen tuottama melu ole häiriöksi
kenellekään.
Varmista, että yksikön tuloilma- ja poistoilma-aukot eivät ole
vallitsevan tuulen puolella. Vastatuuli haittaa yksikön toimintaa.
Asenna tarvittaessa tuulieste.
Runsaslumisilla seuduilla on asennuspaikan valinnassa
huomioitava lumen mahdolliset haitat yksikön sijoituspaikkaa
valittaessa.

EWYQ080~250DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
4PW35559-1F – 2014.06

Asennus lattiatasoon

EWYQ080~210

1

4 teräsvaijerin
nostosilmukka

2

Puupalkit

3

Lauhduttimen
suojalevyt
(yksikön
suojaamiseksi
kuljetuksen
aikana)

EWYQ230+250
>2000
1922

1
2
3+4

B

3

6

140

5

1

7

>2000
100

50

>100

Yksikkö on syytä tarkastaa heti saapumisen yhteydessä, ja
mahdollisista vaurioista on syytä viivytyksettä ilmoittaa liikennöitsijän
korvausten käsittelijälle.

>350

TARKASTUS JA KÄSITTELY

>200

YKSIKÖN

2

>A

>2000
1922

813

EWYQ080~210

B

3

■ Kiinnitä ankkuripultit (1) betoniperustaan.
Kun myöhemmin kiinnität yksikköä näiden ankkuripulttien
avulla, varmista, että kanavan DIN434 (2) aluslevyt,
molemmat erikseen hankitut kumilevyt (3) ja tärinän
parempaa vaimennusta varten hankitut raakakorkki- tai
kumilevyt (4) on asennettu kuvatulla tavalla.

2

Yksikön käsittelyssä on syytä ottaa seuraavat seikat huomioon:
1

B

EWYQ230+250

>A

1

Nosta yksikkö mieluiten käyttämällä nosturia ja 4 teräsvaijerin
silmukkaa noudattaen yksikköön kiinnitetyssä tarrassa annettuja
ohjeita.

■ Betonialustan tulee olla n. 100 mm lattiatasoa korkeammalla
putkiasennuksien
helpottamiseksi
ja
vedenpoiston
parantamiseksi.

■ EWYQ080~210: Jokaisen teräsvaijerin on oltava vähintään
3 m pitkä.
Varmista, että teräsvaijerit on kiinnitetty yksikön päällä oleviin
nostosilmukoihin.

Malli

■ EWYQ230+250: Jokaisen teräsvaijerin on oltava vähintään
6 m pitkä.
Varmista, että teräsvaijerit on kiinnitetty yksikön pohjassa
oleviin keltaisiin nostolevyihin.
2

Nostettaessa yksikköä nosturilla kiinnitä huomiota yksikön
painopisteen sijaintiin.

3

Tuo yksikkö mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa
alkuperäisessä pakkauksessaan välttääksesi vauriot siirron
yhteydessä.

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Asenna tärinänvaimentimet kattoasennuksessa ja muutenkin,
jos melu ja tärinä todennäköisesti aiheuttaisivat haittaa.

3

Asenna laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
Kattoasennus:

Laite asennetaan joko
teräspalkkikehikolle kannattamaan
yksikköä katolla tai betonialustalle.

Asennus lattiatasoon:

Laite tulee asentaa tukevalle alustalle. Se
on suositeltavaa kiinnittää betonialustaan
ankkuripulteilla.

EWYQ080~250DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
4PW35559-1F – 2014.06

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

Taulukon mitat perustuvat siihen, että alusta
valetaan maapohjalle (5) tai betonilattialle
(6). Jos alusta valetaan kiinteälle lattialle, sen
paksuus voidaan laskea mukaan alustan
paksuuteen.

■

Jos alusta valetaan betonilattialle, muista
tehdä kuvan mukainen kouru (7). Poistoveden johtaminen viemäriin on tärkeää
riippumatta siitä, onko alusta valettu maapohjalle vai betonilattialle (kouruviemäröinti).

■

Betonin seossuhteet ovat: 1 osa sementtiä,
2 osaa hiekkaa ja 3 osaa soraa. Asenna
Ø10 mm:n raudoitus 300 mm:n välein.
Betonialustan reuna täytyy tasoittaa.

PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA
SIJOITTAMINEN

2

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

ankkuripultti
koko
Kpl

■

YKSIKÖN

Poista laitteen alla olevat puupalkit.

B

■ Varmista, että alustan pinta on tasainen ja vaakasuora.
HUOMAA

1

A

4

Irrota lauhduttimen suojalevyt yksiköstä.

5

Vain EWYQ230+250: Irrota keltaiset nostolevyt yksiköstä.

6

Irrota 2 keltaista kuljetuskiinnitystukea kompressoreista.

7

Irrota kiinnityshihnat nestesäiliöistä.

Asennusopas
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KÄYTETTYÄ KYLMÄAINETTA KOSKEVIA TÄRKEITÄ
TIETOJA

Kylmäainetyyppi:
GWP(1)-arvo:

R410A
1975

Yksikön moitteeton toiminta edellyttää vähimmäisvesimäärää
järjestelmässä ja sitä, että haihduttimen läpi virtaavan veden määrä
on seuraavan taulukon esittämien vaihteluvälien sisällä.
■

GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Yksiköt on varustettu veden tulo- ja poistoliitännällä vesipiiriin
liittämistä varten. Kyseisen piirin on oltava pätevän asentajan
asentama ja sen on täytettävä kaikki asianmukaiset eurooppalaiset
ja kansalliset vaatimukset.

Kiertovesipumppu on järjestettävä siten, että se syöttää veden
suoraan vesilämmönvaihtimeen.

■

Vesipiiri on varustettava riittävillä turvalaitteilla estämään veden
paineen nouseminen yli sallitun enimmäiskäyttöpaineen
(10 bar).

■

Sulkuventtiilit pitää asentaa järjestelmään niin, että normaalit
huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa tyhjentämättä järjestelmää.

■

■

Kaikkiin järjestelmässä alhaalla sijaitseviin kohtiin pitää asentaa
poistohanat, jotta putkisto voidaan tyhjentää kokonaan huoltotyön ajaksi tai kun laite pysäytetään. Laitteessa on tyhjennystulppa veden tyhjentämiseksi jäähdyttimen vesijärjestelmästä.
Kaikissa järjestelmän yläosassa sijaitsevissa kohteissa pitää olla
ilmanpoistimet. Ilmanpoistimet pitää sijoittaa kohtiin, joihin
huoltotöiden yhteydessä pääsee helposti käsiksi. Jäähdyttimen
vesijärjestelmässä on automaattinen ilman tyhjennysaukko.
Varmista, että asennukseen käytetyn putkiston komponentit
kestävät vähintään varoventtiilin avautumispaineen + pumpun
staattisen korkeuden.

VESIJÄRJESTELMÄN

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

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

Veden
enimmäisvirtaus

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

■

Lämmitystila
Vesimäärä,
vähintään (l)(*)

Yksikkö

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Veden
vähimmäisvirtaus

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

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

Veden
enimmäisvirtaus

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 = jäähdytyslämpötilan ero (katso "Termostaattiasetusten määritys"
sivulla 11)

Vain mallit, joissa on lisävaruste OPSP, OPTP tai OPHP

Kaikki mallit
■

Veden
vähimmäisvirtaus

(*) a = jäähdytyslämpötilan ero (katso "Termostaattiasetusten määritys"
sivulla 11)

Vain EWYQ*DAYN
(ilman lisävarustetta OPSP, OPTP tai OPHP)
■

Vesimäärä,
vähintään (l)(*)

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

TARKISTUS

Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteen asennuksen jatkamista:

Jäähdytystila
Yksikkö

Kylmäaineen määrä on ilmoitettu yksikön nimikilvessä.

VESIPIIRIN

SYÖTTÖ, VIRTAUS JA LAATU

Kaikki mallit

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.

(1)

VEDEN

LIITTÄMINEN

Vesiliittymät koskien tulo- ja poistovettä on tehtävä yksikön mukana
toimitetun yleiskuvan mukaisesti ottaen huomioon veden tulo ja lähtö.
Huolehdi siitä, että yksikön putket eivät liiallisen voimankäytön takia taivu putkia liitettäessä. Putkien taipuminen
voi aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.
Vesipiiriin päässyt ilma, kosteus tai pöly voi aiheuttaa ongelmia. Siksi
on syytä aina ottaa huomioon seuraavat seikat vesipiiriä
kytkettäessä:

Suurin sallittu asennuskorkeus veden määrän mukaan
Muista noudattaa seuraavia rajoituksia:
EWYQ

080~210

230+250

Tilavuuden paisunta-astia

35 l

50 l

Jos EWYQ-yksikkö asennetaan järjestelmän korkeimpaan kohtaan,
korkeuseroa ei tarvitse ottaa huomioon.
Jos EWYQ-yksikkö asennetaan muulle korkeudelle, katso kuvasta
kohdassa "Veden lisääminen" sivulla 5 suurin sallittu korkeusero
suhteessa veden määrään.
■

esim. EWYQ080~210: Jos veden määrä=650 l, suurin sallittu
asennuskorkeuden ero on 9 m.

■

esim. EWYQ230+250: Jos veden määrä=650 l, suurin sallittu
asennuskorkeuden ero on 13 m.

Paisunta-astian esipaineen asetus
Paisunta-astian esipaine (Pg) täytyy asettaa ennen, kuin järjestelmä
täytetään vedellä tai vesi/glykoliliuoksella suhteessa suurimpaan
asennuskorkeuseroon (H).
Käytä tähän toimenpiteeseen kuivaa paineilmaa tai typpeä.
Asetettava esipaine (Pg) lasketaan seuraavasti:

1

Käytä ainoastaan puhtaita putkia.

Pg=(H/10+0,3) bar

2

Pidä putken suuta alaspäin poistaessasi metallilastuja.

H=Suurin EWYQ-yksikön yläpuolella olevan piirin asennuskorkeus (m)

3

Työntäessäsi putkea seinän läpi peitä putken pää estääksesi
epäpuhtauksien pääsyn putkeen.

Asennusopas
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HUOMAA

■

EWYQ080~210: Jos H≤12 m ja veden määrä
≤520 l, esipaineen tehdasasetuksen (1,5 bar)
muuttaminen ei ole suositeltavaa

■

EWYQ230+250: Jos H≤12 m ja veden määrä
≤750 l, esipaineen tehdasasetuksen (1,5 bar)
muuttaminen ei ole suositeltavaa

EWYQ080~250DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
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Veden lisääminen

Veden laatua koskevat tiedot
Veden laadun tulee vastata alla olevan taulukon vaatimuksia.
taipumus,
jos kriteeri
ei täyty

kiertovesi

syöttövesi

6,8~8,0

6,8~8,0

korroosiota +
hilsekuonaa

<40

<30

korroosiota +
hilsekuonaa

[mg Cl–/l]

<50

<50

korroosiota

[mg SO42–/l]

<50

<50

korroosiota

M-alkaalisuus
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

hilsekuonaa

Kokonaiskovuus

[mg CaCO3/l]

<70

<70

hilsekuonaa

Kalsiumkovuus

[mg CaCO3/l]

<50

<50

hilsekuonaa

<30

<30

hilsekuonaa

<1,0

<0,3

Säädettävät kohteet
pH
Sähkönjohtokyky
Kloridi-ionipitoisuus
Sulfaatti-ionipitoisuus

lämpötilassa
25°C
[mS/m]
lämpötilassa
25°C

Piidioksidi[mg SiO2/l]
ionipitoisuus
Kohteet, joihin verrattava
Rautapitoisuus

[mg Fe/l]

Kuparipitoisuus

[mg Cu/l]

Sulfidi-ionipitoisuus

<1,0
<0,1
ei havaitta- ei havaitta[mg S /l]
vissa
vissa
2–

korroosiota +
hilsekuonaa
korroosiota

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korroosiota

[mg Cl/l]

<0,3

<0,3

korroosiota

Vapaa karbidi

[mg CO2/l]

<4,0

<4,0

korroosiota

—

korroosiota +
hilsekuonaa

—

1

Liitä veden syöttö tyhjennys- ja täyttöventtiiliin.

2

Avaa paineensäätöventtiili ja sulkuventtiilit (vain mallit, joissa on
lisävaruste OPSP, OPTP tai OPHP).

3

Poista järjestelmän täytön aikana kaikki ilma yksikön
ilmanpoistoventtiileillä ja piirin korkeimpiin kohtiin asennetuilla
poistoventtiileillä.

Vain mallit, joissa on lisävaruste OPSP, OPTP tai OPHP
Vettä täytyy lisätä, kunnes järjestelmä saavuttaa vaaditun paineen
(Pr). Paine voidaan lukea painemittarista.
Vaadittu vedenpaineen arvo (Pr) riippuu järjestelmän kokonaisvesimäärästä ja paisunta-astian paineesta (katso edellinen kappale).
Katso kuva – Vaadittu veden paine suhteessa vesimäärään ja
esipaineeseen (Pg):

EWYQ080~210

korroosiota

Ammoniumionipitoisuus
Jäljellä olevan kloridin
pitoisuus

Stabiliteetti-indeksi

Kaikki mallit

Jäähdyttimiä on käytettävä vain suljetussa vesijärjestelmässä. Käyttö avoimessa vesipiirissä voi aiheuttaa
vesiputkien suhteetonta syöpymistä.
HUOMAA

Vesipiiri on varustettava riittävillä turvalaitteilla
estämään veden paineen nousemisen yli sallitun
enimmäiskäyttöpaineen.
Mallit, joissa on lisävaruste OPSP, OPTP tai OPHP:
katso myös "Paisunta-astian esipaineen asetus"
sivulla 4.

1

2 3

2

Siipiratas

3

Vesi sisään

4

Poistohana

4
Glykolin käyttö on sallittu, mutta sen määrä ei saa olla yli
40% tilavuudesta. Tätä suurempi glykolimäärä saattaa
vahingoittaa hydraulikomponentteja.

EWYQ080~250DAYN
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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

Tee tämä käyttämällä pumpun poistohanaa. Täytä ja
tyhjennä pumppu muutaman kerran, kunnes poistovesi on
täysin kirkasta. Pidä liitännät suljettuina estääksesi
syöpymistä ja likaa pääsemästä vesijärjestelmään.
Vesi ulos

C (bar)

D (1.5 bar)

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

Jos vesijärjestelmä jossain kohdassa tyhjennetään,
huuhtele pumpun kammio vedellä, josta on poistettu
suolot. Näin estetään kuivuneita epäpuhtauksia tukkimasta
siipiratasta.

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

A (l)

50 l

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

A

Veden määrä (l)

B

Asennuskorkeuden ero (m)

C

Esipaine (Pg)

D

Esipaineen tehdas-asetus (1,5 bar)

koko

järjestelmässä

A (l)

1.

Laske kokonaisvesimäärä
mukaan lukien.

paisunta-astia

2.

Katso yllä olevasta kuvasta, missä asetetun esipaineen (Pg)
vaakasuora viiva leikkaa järjestelmän vesimäärän pystysuoran
viivan.

3.

Lue leikkauspisteen kohdalta vaadittu vedenpaine (Pr) kuvan riveiltä.

Asennusopas
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KENTTÄJOHDOTUS

Esimerkki 1
yksikkö EWYQ080~210
Järjestelmän kokonaisvesimäärä=300 l
Piirin korkein piste EWYQ-yksikön yläpuolella=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset vaatimukset.
Kenttäjohdotus on tehtävä yksikön mukana toimitetun
kytkentäkaavion ja jäljempänä annettujen ohjeiden
mukaisesti.

yksikkö EWYQ230+250
Järjestelmän kokonaisvesimäärä=600 l
Piirin korkein piste EWYQ-yksikön yläpuolella=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,0 bar
HUOMAA

Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Missään tapauksessa ei saa käyttää jonkin toisen
laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.

Tässä esimerkissä esipaineen tehdasasetus 1,5 bar
voidaan säilyttää. Tässä tapauksessa veden
alkupaineen täytyy olla ±2,2 bar

HUOMAA

Tarkista kytkentäkaaviosta kaikki alla mainitut
sähköiset toiminnot, jotta ymmärtäisit paremmin
laitteen toiminnan.

Esimerkki 2
yksikkö EWYQ080~210
Järjestelmän kokonaisvesimäärä=600 l
Piirin korkein piste EWYQ-yksikön yläpuolella=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

Osaluettelo

yksikkö EWYQ230+250
Järjestelmän kokonaisvesimäärä=1000 l
Piirin korkein piste EWYQ-yksikön yläpuolella=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar

A02P...........** ....... PCB-tiedonsiirto (vain lisävarusteelle EKACPG)

Katso yksikön mukana toimitetusta lisäoppaasta:
■

Täydellinen osataulukko

■

Huomautukset, jotka on luettava

A4P........................ PCB langallinen kaukosäädin
A5P.............** ....... PCB langallinen kaukosäädin (vain
lisävarusteelle EKRUPG)
E5H.............*......... Erikseen hankittava lämmitin

HUOMAA

Tässä esimerkissä esipaineen tehdasasetusta 1,5 bar
ei saa säilyttää.

F1~F3 .........# ........ Päävarokkeet
F4,F5 ..........# ........ Varko lämmittimiä varten
H1P.............*......... Merkkivalo: hälytyssignaali (oletus EI)

PUTKISTON

ERISTYS

Vesipiiri kokonaisuudessaan, mukaan lukien koko putkisto, on
eristettävä
kondensaation
ja
jäähdytystehon
alenemisen
estämiseksi.
Suojaa vesiputket jäätymiseltä talven ajaksi (esim. ulkoisen, erikseen
hankittavan lämmittimen tai glykoliseoksen avulla).
HUOMAA

■

■

Jos tehtaalla asennettava lämmitin (OP10) on
asennettu:
Kytkentärasiassa on valmiina kaksi liitintä, joihin
voidaan liittää erikseen hankittava lämmitin
(nauha) estämään vesiputkistoa jäätymästä
talvella. Katso laitteen mukana toimitettu
kytkentäkaavio.
Jos lämmitintä ei ole asennettu
Pumppu voidaan aktivoida alhaisissa ulkolämpötiloissa
(katso
"Mukautukset
huoltovalikossa" sivulla 9)

H2P~H6P ...*......... Muutettavien digitaalisten lähtöjen merkkivalo

H11P,H12P ...*......... Kompressorin C11M, C12M toiminnan
merkkivalo
H21P,H22P ...*......... Kompressorin C21M, C22M toiminnan
merkkivalo (vain EWYQ130~250)
K1P.............## ...... Pumpun kontaktori (vain lisävarusteille OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP ja OPTC)
K1S.............*......... Ylivirtarele, pumppu (ei lisävarusteille OPSC,
OPTC, OPSP, OPTP ja OPHP)
K2P.............** ....... Pumpun kontaktori (vain lisävarusteille OPTP ja
OPTC)
M1P ............*......... Pumpun moottori 1 (vain lisävarusteille OPSC,
OPTC, OPSP, OPTP ja OPHP)
M2P ............*......... Pumpun moottori 2 (vain lisävarusteelle OPTP
tai OPTC)
R8T.............*......... Lämpötila-anturi muutettavaa analogista tuloa
varten
S1M ....................... Pääeristinkytkin
S1S~S5S ....*......... Muutettavan digitaalisen tulon kytkin
S2M ............# ........ Lämmittimen eristinkytkin
V2C.............** ....... Ferriittisydän (vain lisävarusteelle EKACPG)
- - - ......................... Kenttäjohdotus
➀............................ Useita kytkentämahdollisuuksia
........................ DIP-kytkin (asetettu vasempaan asentoon)
Ei sisälly vakioyksikköön

Asennusopas
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Ei mahdollinen lisävaruste

Mahdollinen lisävaruste

Pakollinen

#

##

Ei pakollinen

*

**

EWYQ080~250DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
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Virtapiiriä ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Asennuspaikalla tehtävän johdotuksen kytkeminen

1

Asennuspaikalla tehtävä johdotus on vedettävä alla olevien kuvien
mukaisesti.

2

Verkkoliitäntä on tehtävä niin, että laitteen virransyötön voi
kytkeä ja katkaista laitoksen muiden laitteiden virransyötöstä
riippumatta.
Yksikön kytkemistä varten on järjestettävä virtapiiri. Piirin on
oltava vaadittujen turvalaitteiden suojaama, ts. virtakytkin, hidas
sulake kullekin vaiheelle ja maavuotoilmaisin (nopea tyyppi,
100 mA nimellinen). Suositellut sulakkeet on ilmoitettu laitteen
mukana toimitetussa kytkentäkaaviossa. DICN-kokoonpanoon
kuuluvien jäähdyttimien järjestelmässä pitää varmistaa, että
kaikilla jäähdyttimillä on oma virtapiiri.
Kytke pääkytkin pois päältä ennen kuin ryhdyt tekemään
kytkentöjä (käännä virtakytkin pois päältä, poista tai kytke
pois sulakkeet).

Kansilevyssä on hieman vapaata tilaa sopivien holkkien asennusta
varten (kansilevyyn on porattava reiät)
- yksipiirisiä yksiköitä varten: ne sijaitsevat
kenttäjohdotusnapojen alapuolella.
- kaksipiirisiä yksiköitä varten: ne sijaitsevat pääkytkimen
alapuolella.
Kiinnitä johdot puristimella (hankitaan erikseen) kiinnitystulppiin (1)
alla
olevien
kuvien
mukaisesti
johtojen
vedonpoiston
varmistamiseksi.
HUOMAA

Ilmajäähdytteisen vedenjäähdyttimen virransyötön
liittäminen
1

2

Jos johtoihin kohdistuu mekaanista rasitusta,
maadoitusliitännät eivät saa irrota ennen virroitettuja
liittimiä. Jätä
tästä
syystä
maadoitusliittimet
pidemmiksi kuin virroitetut liittimet.

Kenttäjohdotuksen liittäminen liittimiin

Kytke laitteen liittimet L1, L2 ja L3 sopivalla kaapelilla
sähköverkkoon.
Virtapiiri täytyy liittää pääeristinkytkimen liittimiin 2, 4 ja 6.
Liitä maajohdin (keltainen/vihreä johdin) maadoitusliittimeen .

Huomioi erityisesti liittimien merkinnät. Seuraava kuva
ilmaisee kenttäjohdotuksen läpivientien vastaavat sijainnit.

Keskinäisliitäntäkaapelit
■

Vain mallit, joissa ei ole lisävarustetta OPSP, OPTP, OPHP,
OPSC tai OPTC
Pumpun keskinäisliitäntäkosketin täytyy asentaa, jotta
estetään yksikön toiminta ilman veden virtausta.
Kytkinrasiassa on varattu liitin keskinäisliitäntäkoskettimen kytkemistä varten.
DICN-kokoonpanoon kuuluvissa yksiköissä jokaisella
jäähdyttimellä voi olla oma kiertopumppu tai yksi
pumppu voi syöttää vettä jakajaan, joka johtaa veden
usealle jäähdyttimelle.
Kummassakin tapauksissa kaikissa yksiköissä on
oltava keskinäisliitäntäkosketin!
HUOMAA

■

■

Vakiovarusteena olevan virtauskytkimen ansiosta
yksikkö ei yleensä toimi, jos virtausta ei ole.
Mutta turvallisuuden varmistamiseksi pumpun
keskinäisliitäntäkosketin täytyy asentaa.
Yksikön käyttäminen ilman virtausta aiheuttaa
yksikön
erittäin
vakavan
vaurioitumisen
(haihduttimen jäätyminen).

Jännitteettömät koskettimet (kaikki mallit)
Ohjaimessa on joitakin jännitteettömiä koskettimia, jotka
ilmaisevat laitteen tilan. Nämä koskettimet voidaan kytkeä
kytkentäkaaviossa kuvatulla tavalla.

■

Tehtaalla asennetun lämmittimen (lisävaruste OP10) ja
lisälämmittimien virtalähde.
Erillinen virtalähde 1~50 Hz, 230 V täytyy kytkeä liittimiin
yksikön mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti.
Lämmittimien on oltava kytkettynä erilliseen virtalähteeseen
vuoden ympäri. Asennuspaikalla on asennettava erilliset
sulakkeet ja lämmittimen eristinkytkin. Liitä maajohdin
(keltainen/vihreä johdin) maadoitusliittimeen
. (Katso yksikön
mukana toimitettu kytkentäkaavio.)
Käytä virransyöttökaapelia, jossa on 2 johdinta sekä maadoitusjohdin ja jonka poikkileikkaus täyttää seuraavat vaatimukset:
■ enimmäisvirta 10 A,
■ ympäristön korkein lämpötila 60°C kytkinrasiassa.
Yksipiirinen yksikkö

Etäohjaustulot (kaikki mallit)
Jännitteettömien koskettimien lisäksi on myös mahdollista
asentaa etäohjaustuloja. Ne voidaan asentaa kytkentäkaavion
mukaisesti.
Ota seuraavat seikat huomioon DICN-kokoonpanoon kuuluvien
yksiköiden osalta:
•

Etäkäynnistys/pysäytyskytkin:

NORMAL- tai STANDBY-tilassa olevia yksiköitä ohjataan
etäkäynnistys/pysäytyskytkimen avulla, joka on liitetty
MASTER-jäähdyttimeen (pääjäähdyttimeen)
DISCONNECT ON/OFF -tilassa olevia yksiköitä ohjaa
niihin liitetty kytkin.
Katso myös käyttöopas: "Paikallisen tai etäohjatun päälle- ja
poiskytkennän ohjauksen valinta".
•

1

Etäkäytön kaksoisasetusarvokytkin:

Etäkäytön kaksoisasetusarvo liitetään ainoastaan MASTERjäähdyttimeen.
Siltä varalta, että pääjäähdyttimen toiminta lakkaa esim.
virransyöttökatkoksen vuoksi, olisi hyvä, jos muihinkin
yksiköihin olisi asennettu kaksoislämpötilakytkin.
EWYQ080~250DAYN
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Kaksipiirinen yksikkö

Digitaalisen ohjausyksikön DICN-alkuasetukset
Kun asennetaan DICN-järjestelmä, säädä digitaalisen ohjausyksikön
asetukset alla olevien taulukoiden mukaisesti:
Huoltovalikko, alivalikko, tiedonsiirto
COMMUNICATION PCB (viides näyttö)

1
■

Pumpun kytkeminen (3~50 Hz, 400 V): OPSC tai OPTC
- OPSC: pumpun kontaktori K1P on asennettu
- OPTC: pumpun kontaktorit K1P ja K2P on asennettu

Yksikkö 1
Pääyksikkö

Yksikkö 2
Alayksikkö 1

Yksikkö 3
Alayksikkö 2

Yksikkö 4
Alayksikkö 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Huoltovalikko, alivalikko, DICN
DICN SETTINGS (ensimmäinen näyttö)

Käytä jokaiseen pumpun kytkentään kaapelia, jossa on
3 johdinta + maa ja jonka johtimien minimipinta-ala on 2,5 mm 2.
Maadoituskaapeli ei saa olla yli 10 m pitkä. Jos
pumpun ja kytkinrasian välinen etäisyys on yli 10 m,
pumppu täytyy maadoittaa erillään kytkinrasiasta.
Suurin virrantarve/pumppu on alla olevan taulukon mukainen.
Yksiköt

Suurin virrantarve/pumppu

EWYQ080+100

4,45 A

EWYQ130+150

6,30 A

EWYQ180~250

8,00 A

Kytke L1, L2 ja L3 liittimeen K1P (OPTC: ja K2P) ja maadoitusjohto K1P:n vasemmalla puolella olevaan maadoitusliittimeen
alla olevien kuvien mukaisesti.
Yksipiirinen yksikkö

MS OPTION:

K2P

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Kaksipiirinen yksikkö

Yksikkö 2
Alayksikkö 1

Yksikkö 3
Alayksikkö 2

Yksikkö 4
Alayksikkö 3

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Pääyksikkö täytyy asettaa rivin viimeisenä, muussa tapauksessa valitse N ja
uudelleen Y.

DICN SETTINGS (toinen näyttö)
Yksikkö 1
Pääyksikkö

Yksikkö 2
Alayksikkö 1

Yksikkö 3
Alayksikkö 2

Yksikkö 4
Alayksikkö 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

HUOMAA

K1P

Yksikkö 1
Pääyksikkö

■

Kun käyttäjä siirtyy
tiedonsiirto pysähtyy.

huoltovalikkoon,

DIII-

■

Kun käyttäjä poistuu huoltovalikosta,
tiedonsiirto käynnistyy uudelleen.

DIII-

■

Kestää 10 minuuttia, ennen kuin DIII-tiedonsiirto
on täysin toiminnassa uudelleen.
Jos tiedonsiirto epäonnistuu 10 minuutin jälkeen,
verkon turvallisuuden virheilmoitus OU4:PCB
COMM.PROBLEM tulee näkyviin (katso myös
oire 12 käyttöoppaan luvussa Vianetsintä).

Digitaalisen kaukosäätimen kaapeli (lisävarustesarja
EKRUPG)
Kun yksikköä halutaan käyttää kauempaa, yksikön sisällä olevaan
piirikorttiin voidaan kytkeä digitaalinen kaukosäädin. Kaapelin
tekniset tiedot: 0,75 mm2 4 johdinta, enintään 500 m pitkä.

Digitaalisen kaukosäätimen osoitteiden asettaminen
Kun käytetään digitaalista kaukosäädintä, osoite täytyy asettaa
DIP-kytkimillä alla olevan piirroksen mukaisesti:

1

Pääkaukosäädin (A4P)

DICN-järjestelmän liitäntä ja kokoonpano
(lisävarustesarja EKACPG)

SUB

DICN-kokoonpanoon
kuuluvassa
jäähdytinjärjestelmässä
jäähdyttimet pitää liittää seuraavan kuvan mukaisesti.

1

2

3

SUB

S1A

(Katso Liite I, "Asennusesimerkkejä DICN-kokoonpanoa varten"
sivulla 12)

4

Alikaukosäädin (A5P)

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

■ = DIP-kytkimen asento

Katso myös laitteen mukana toimitettu kytkentäkaavio.

Tee DIII-tiedonsiirron F1/F2-liitäntä kytkentäkaavion mukaisesti
käyttämällä 2-johtimista kaapelia (0,75~1,25 mm 2) (enintään
1000 m).
Kiinnitä huomiota napaisuuteen!

Asennusopas
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ENNEN

KÄYNNISTYSTÄ

MUKAUTUKSET

Yksikköä ei saa käynnistää edes lyhyeksi ajaksi, ennen
kuin seuraava tarkistuslista on käyty kokonaan läpi.

vakiotarkistukset ennen laitteen käynnistystä

■

1

Tarkista, onko ulkoisia vaurioita.

■

2

Avaa kaikki sulkuventtiilit jotka on merkitty punaisella tarralla:
"AVAA TÄMÄ VENTTIILI ENNEN KÄYNNISTYSTÄ". (Avaa
nesteputken, poisto- ja imupuolen (jos asennettu (OP12))
sulkuventtiilit kokonaan.)

■

3

Asenna pääsulakkeet, maavuotoilmaisin.
Suositeltavat sulakkeet: gL/gG IEC-standardin 269-2
mukaisesti.
Katso koko kytkentäkaaviosta.

■

4

Kytke verkkojännite ja tarkista, vastaako se laitekilven
nimellisjännitettä sallituissa rajoissa ±10 %.
Virtalähteen on oltava sellainen, että laitteen virransyötön voi
kytkeä ja katkaista laitoksen muiden laitteiden virransyötöstä
riippumatta.
Katso kytkentäkaavio, liittimet L1, L2 ja L3 sekä PE.

■

5

Tarkista, että kaikki kenttäjohdotukset on asennettu oikein.

■

6

Avaa haihduttimen vedensyöttö ja tarkista, että veden virtaus
on kohdan "Veden syöttö, virtaus ja laatu" sivulla 4 taulukossa
ilmoitetuissa rajoissa.

■

7

Putkiston pitää olla täysin ilmattu.

■

8

Kytke pumpun kosketin niin, että laite voi toimia vain silloin,
kun vesipumput käyvät ja veden virtaus on riittävä.
DICN-kokoonpanossa jokaisella jäähdyttimellä tulee olla oma
virtauskytkin ja jäähdytin pitää kytkeä pumppuun, joka syöttää
sille vettä.

■

9

Tarkista kompressorien öljytaso.

■

10

Kytke virransyöttö lämmittimen liittimille (tehtaalla asennettu
OP10).
Lämmittimen täytyy olla kytkettynä erillisten varokkeiden kautta
itsenäiseen virtalähteeseen vuoden ympäri.

■

11

Tarkista, että kaikki vesianturit on asennettu oikein
lämmönvaihtimen liitäntäputkiin.

■

12

Kun virransyöttö on katkaistu, tarkista, että kaikki muutettavat
tulot ja lähdöt on määritetty oikein.
Merkitse muistiin jokaisen seuraavan muutettavan tulon ja
lähdön oikea määritys:
• DI1
• DI2
• DI3
• DI4
• DO1
• DO2
• DO3
• DO4
• DO5
• DO6
• AI1
• AI2
• AI3
• AI4
• AO1

■

■

1

2
3
4
5
6
7

8
9

Laitteen mukana toimitettu käyttöohje pitää lukea
ennen laitteen käyttöä. Käyttöohje auttaa
ymmärtämään laitteen ja sen elektronisen
ohjaimen toimintaa.
Sulje kaikkien kytkinrasioiden kannet laitteen
asennuksen jälkeen.

Allekirjoitus

Siirry käyttäjäasetusvalikkoon (Å) käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti, valitse huoltovalikko painamalla Ì-näppäintä ja
paina sitten ‡-näppäintä (tämä on mahdollista vain, jos yksikkö
on sammutettu).
Syötä salasana ﬁ- ja Ì-näppäimillä. Salasana löytyy huoltooppaasta.
Vahvista salasana ja siirry huoltovalikkoon painamalla ‡.
Siirry näyttöön, jossa muutettava parametri on, käyttämällä ﬁja Ì-näppäimiä.
Aseta kohdistin muutettavan parametrin kohdalle ‡näppäimellä.
Valitse sopiva asetus ﬁ- ja Ì-näppäimillä.
Vahvista muutos painamalla ‡-näppäintä. Kun muutos on
vahvistettu, kohdistin siirtyy seuraavaan parametriin, jota voi nyt
muuttaa.
Siirrä kohdistin näytön vasempaan ylänurkkaan, kun tämän
näytön parametrit on muutettu.
Muuta muita parametreja toistamalla menettely kohdasta
4 eteenpäin.

Glykolia käyttävien yksiköiden asetukset (OPZL)
Lähtöveden alalämpötilaa (MIN.OUTL.WATER) voidaan muuttaa
huoltovalikon turvallisuusalivalikossa. Ennen lähtöveden alalämpötilan laskemista:
■

Varmista, että vesijärjestelmään on lisätty tarpeeksi glykolia
taulukon mukaisesti.

■

Varmista, että asetukset ovat taulukon mukaiset.
LWE(*)
°C –10~–5
Eteeniglykoli
%
40
Propeeniglykoli %
40
MIN.OUTL.WATER
Lähtöveden
–10
vähimmäislämpötila
FREEZE UP DIS
Jäätymissuojan eston
–11
lämpötila-asetus
RESET
Jäätymissuojan eston
–10
lämpötilan nollaus
REFR TEMP SET
Kylmäainekaasun
–18,5
lämpötila-asetus
LP SETP. C:
Alapaineen
0,5
asetuspiste
jäähdytystilassa
PUMP ON SETP
Pumppu päällä –21,5
lämpötilan asetus(**)

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

Vahvistan suorittaneeni ja tarkistaneeni kaikki edellä mainitut
kohdat.
Päiväys

Kaikki mukautetut asetukset on teetettävä ammattitaitoisella asentajalla.
Huoltovalikon asetuksen muuttaminen:

merkitse
✓ kun
tarkistettu

HUOMAA

HUOLTOVALIKOSSA

–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

(*) LWE = lähtöveden haihdutin
(**) Järjestelmässä ei lämmitintä

■

Yllä olevilla asetuksilla saadaan alla olevassa taulukossa
näkyvät jäähdytystulon ja jäähdytyslähdön alarajat.
LWE(*)
°C –10~–5
Eteeniglykoli
%
40
Propeeniglykoli %
40
COOL. INLSP1/2
–7
Jäähdytystulon alaraja
COOL. OUTSP1/2
Jäähdytyslähdön
–10
alaraja

–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 = lähtöveden haihdutin

Säilytä myöhempää käyttöä varten.
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Turvalaitteiden palautussalasanan asettaminen

HUOMAA

■

NO: sulkukosketin
Kaikki mahdolliset muutettavat digitaaliset
lähdöt
- Turvalaite aktiivinen = kosketin suljettu
- Ei virtaa = kosketin auki
- Ei aktiivista turvalaitetta = kosketin auki

■

NC: avauskosketin
Mahdollinen
vain
muutettavassa
digitaalisessa lähdössä 1
- Turvalaite aktiivinen = kosketin suljettu
- Ei virtaa = kosketin suljettu
- Ei aktiivista turvalaitetta = kosketin auki

Siirry SAFETY-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
Jotta epäpätevät henkilöt eivät voisi palauttaa turvalaitteita, käyttäjän
salasanaa kysytään oletusarvoisesti turvalaitetta palautettaessa.
Salasana-asetukseksi voidaan kuitenkin vaihtaa
PASSWORD (huoltosalasana) tai NONE (ei mitään).
HUOMAA

SERVICE

Koska turvalaitteiden puutteellinen palautus voi
vahingoittaa laitetta, on suositeltavaa säilyttää
SAFETY-valikon oletussuojaustaso eikä missään
tapauksessa vaihtaa sitä asetukseksi NONE.

Kompressorin käyttötuntien asetus
Siirry COMPRESSOR-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
Kun näytössä näkyvät käyttötunnit eivät vastaa kompressorin
todellisia käyttötunteja, käyttötunnit voidaan muuttaa oikeiksi.

Muutettavien digitaalisten/analogisten tulojen ja lähtöjen
määritys
Siirry INPUT OUTPUT-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
Lukittujen tulojen ja lähtöjen lisäksi on useita muutettavia tuloja ja
lähtöjä, joiden toiminto voidaan valita useista vaihtoehdoista.

■

C1/C2 SAFETY: osoittaa, että piirin turvalaite on aktiivinen.

■

WARNING: osoittaa, että piirin varoitus on aktiivinen.

■

C1/C2
OPERATION:
kompressori on päällä.

osoittaa,

että

kyseisen

piirin

■

0% CAPACITY: osoittaa, ettei mikään kompressori ole päällä.

■

COOLING: ilmaisee, että jäähdytystila on käynnissä.

■

HEATING: ilmaisee, että lämmitystila on käynnissä.

■

DEFROST: ilmaisee, että jäänpoistotila on käynnissä.

Muutettavan analogisen lähdön mahdollisia asetuksia ovat:
Jokaista CHANG.AI -määritystä varten on valittava myös
tyyppi:

Muutettavien digitaalisten tulojen mahdollisia toimintoja ovat:

■ 0-20mA, 4-20mA

■

NONE: muutettavalle digitaaliselle tulolle ei ole määritetty
toimintoa.

■ 0-1V, 0-5V, 0-10V

■

STATUS: muutettavalle digitaaliselle tulolle ei ole määritetty
toimintoa, mutta tulon tila näkyy "tulo/lähtö"-valikossa.

■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (Katso huolto-oppaasta, mitä erityyppiset NTCanturit tarkoittavat.)

■

DUAL SETPOINT: vaihtaa asetuspisteestä toiseen.

■

REMOTE ON/OFF: yksikön etäkäynnistys tai -sammutus.

■

REMOTE
COOL/HEAT: yksikön siirto kauko-ohjauksella
jäähdytys- tai lämmitystilaan.

■

NONE: muutettavalle analogiselle tulolle ei ole määritetty
toimintoa.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: yksikön tehon rajoitus
syötettyjen arvojen mukaiseksi.

■

STATUS: näyttää vain tilan testin johdosta

■

FLOATING
SETP: kelluva asetusarvo, joka perustuu
ympäristön tai analogiseen tuloon (käytettävissä vain tyypeillä
mA, V tai NTC)

■

TEMPERATURE: näyttää vain (esimerkiksi) lauhduttimen
lähtölämpötilan (käytettävissä vain tyypeillä NTC)

■

DI***: katso muutettavien digitaalisten tulojen mahdolliset
toiminnot. (*** voi olla mikä tahansa seuraavista: STATUS,
DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF, REM. COOL/
HEAT, FREE COOLING REQ, LOW NOISE tai FAN
FORCED ON.) (käytettävissä vain tyypeillä DI (digitaalinen
tulo))

■

FREE COOLING REQ: yksikön siirto kauko-ohjauksella
vapaa jäähdytys -tilaan.

■

FAN FORCED
sammutettu.

ON: puhaltimien käynnistys, jos yksikkö on

Muutettavien digitaalisten lähtöjen mahdollisia toimintoja ovat:

■ DI (digitaalinen tulo)
(katso liitäntäohjeet kytkentäkaaviosta)

■

NONE (OPEN): muutettavalle digitaaliselle lähdölle ei ole
määritetty toimintoa.

■

CLOSED: muutettavalle digitaaliselle lähdölle ei ole määritetty
toimintoa, mutta lähtö on suljettu.

■

2ND
PUMP: voidaan käyttää toisen haihdutinpumpun
ohjaukseen.

Anturin poikkeaman asetus

■

100% CAPACITY: ilmoittaa, toimiiko yksikkö täydellä teholla
(100 %).

Siirry INPUT OUTPUT-alivalikkoon huoltovalikon kautta.

■

FULL CAPACITY: ilmoittaa, kun yksikkö käy täydellä teholla,
esimerkiksi 100 %:n teho on saavutettu tai turvallisuusrajoituksesta johtuva enimmäisteho on saavutettu.

■

FREE COOLING: Kolmitievesiventtiilin ohjaus, kun yksikkö
toimii vapaa jäähdytys -tilassa.

Tietyille mitatuille lämpötiloille (haihduttimen tuloveden lämpötila ja
haihduttimen sekoitetun lähtöveden lämpötila) voidaan antaa
korjausarvo. Sen tarkoituksena on korjata mahdollinen mittausvirhe.
Anturin poikkeaman oletusarvo on 0.

■

GEN.OPERATION: osoittaa, että yksikkö on päällä.

■

SAFETY+W.(NO): osoittaa, että turvalaite tai varoitus on
aktiivinen, käyttämällä sulkukosketinta.

■

SAFETY+W.(NC): osoittaa, että turvalaite tai varoitus on
aktiivinen, käyttämällä avauskosketinta.

■

SAFETY
(NO): osoittaa, että turvalaite on aktiivinen,
käyttämällä sulkukosketinta.

■

SAFETY
(NC): osoittaa, että turvalaite on aktiivinen,
käyttämällä avauskosketinta.

Asennusopas
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Pumpun manuaaliohjaus
Siirry PUMP-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
Pumppu voidaan käynnistää tai sammuttaa manuaalisesti. Tämä
tarkoittaa, että kun yksikkö on sammutettu, pumppu voidaan
käynnistää milloin tahansa pumpun tarkastamiseksi.
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MUISTIINPANOJA

Jos lämmitin on asennettu
Siirry PUMP-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Oletusasetus
OFF.
asetukseksi
ON,
jos
käynnistys on tarpeen.

Vaihda
pumpun

Jos lämmitintä ei ole asennettu, pumppu voidaan käynnistää
alhaisissa lämpötiloissa, kun yksikkö on sammutettu.

BMS-asetusten määritys (lisävarustesarja EKACPG)
Siirry COMMUNICATION-alivalikkoon huoltovalikon kautta.
BMS-parametrit, jotka mahdollistavat tietoliikenteen yksikön ja
valvontajärjestelmän välillä, voidaan muuttaa huoltovalikon toisen
COMMUNICATION
PCB
-näytön
ja
viimeisen
COMMUNICATION-näytön kautta. BMS-parametrit ovat:
COMMUNICATION PCB -näyttö:
■

RS485: osoittaa sarjayhteyden MODBUS tai NONE (ei mitään).

■

ADDR: käytetään piirilevyn osoitetta varten.

■

BR: osoittaa tiedonsiirtonopeuden (siirtonopeus).
Mahdolliset asetukset ovat: 1200, 2400, 4800, 9600,
19200.

■

PARITY: osoittaa pariteetin, NONE (2STOPb) 2 stop-bitillä
tai ODD/EVEN 1 stop-bitillä (1STOPb).

COMMUNICATION-näyttö:
■

BMS CONTROL ALLOWED: mikäli asetus on Y (kyllä),
yksikköä voidaan komentaa ja muokata valvontajärjestelmästä.
Mikäli asetus on N (ei), valvontajärjestelmä voi ainoastaan lukea
tiedot mutta ei muuttaa niitä.

Termostaattiasetusten määritys
■

Itsenäinen yksikkö
Siirry huoltovalikosta THERMOSTAT-alivalikon ensimmäiseen
näyttöön.
Termostaattiasetukset tulo- tai lähtöveden lämpötiloille A ja C
voidaan määrittää vain huoltovalikossa.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

Termostaattiasetusten määrittäminen
tulo- tai lähtöveden lämpötilaa varten.

DICN-kokoonpanoon liitetty yksikkö
Siirry vain pääyksikön huoltovalikosta DICN-alivalikon
neljänteen näyttöön.
DICN-termostaattiasetukset tuloveden lämpötiloille A, B ja C
voidaan määrittää vain huoltovalikossa.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

KUINKA

Termostaattiasetusten määrittäminen
tuloveden lämpötilaa varten

TÄSTÄ ETEENPÄIN

Kun ilmajäähdytteisen vedenjäähdyttimen asennus ja kytkennät on
tehty, koko järjestelmä pitää tarkistaa ja testata laitteen mukana
toimitetun käyttöoppaan kohdan "Tarkistettavat kohteet ennen
ensikäynnistystä" mukaisesti.
Täytä pikaohjelomake ja kiinnitä se näkyvään paikkaan
jäähdytyslaitteiston käyttöpaikan läheisyyteen.
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LIITE I
Asennusesimerkkejä DICN-kokoonpanoa varten

JOHDANTO

Esimerkki 1: Yksipiirinen järjestelmä, 1 pumppu
Kuva 1 näyttää tämän esimerkin järjestelmän
kenttäjohdotuksen ja kenttäjohdotuksen liittimet.

kokoonpanon,

Tarkoitus
Tässä liitteessä esitellään 3 asennusesimerkkiä, joiden avulla Daikin
Integrated Chiller Network- eli DICN-kokoonpano voidaan asentaa.
Katso "DICN-järjestelmän liitäntä ja kokoonpano (lisävarustesarja
EKACPG)" sivulla 8.

Tämän järjestelmän tarkoitus on tuottaa vakiolämpötilainen jatkuva
veden virtaus tietylle kuormalle. Yhtä yksikköä, alayksikköä 3 (S3),
käytetään varayksikkönä.

Määritys

ESIMERKKEJÄ

■

Järjestelmää ohjataan tuloveden lämpötilan mukaan.

■

Pumppu pysyy käynnissä niin kauan, kun jokin yksiköistä on
käynnissä. Kun kaikki yksiköt on sammutettu, pumppu käy
asetuksen PUMPLAG osoittaman ajan.

■

Alayksikkö 3 (S3) on määritetty toimimaan, kun käyttäjä painaa
sen etäkäynnistys-/pysäytyskytkintä S1S (S3).

■

Alayksikkö 1 (S1), alayksikkö 2 (S2) ja pääyksikkö (M) käynnistetään tai pysäytetään pääyksikköön liitetyllä etäkäynnistys-/
pysäytyskytkimellä S1S (M).

■

Asetusarvo voidaan vaihtaa arvosta INLETSETP1 arvoksi
INLETSETP2 käyttämällä pääyksikköön liitettyä kahden
asetusarvon valintakytkintä S2S.

Kenttäjohdotus- ja kaapelointitaulukko
Kaikki kenttäjohdotus ja komponentit on annettava
ammatillisesti pätevän sähköasentajan tehtäväksi, ja
tehdyn työn on täytettävä asianmukaiset eurooppalaiset ja
kansalliset vaatimukset.
Kenttäjohdotus on suoritettava yksikön mukana toimitetun
kytkentäkaavion ja jäljempänä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. Missään tapauksessa ei saa käyttää jonkin toisen
laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä.
Kaikki mukautetut asetukset on teetettävä ammattitaitoisella asentajalla.
Integroidulla pumpulla varustetuissa yksiköissä pumpun kontaktori ja
pumpun keskinäisliitäntä ovat jo valmiina.
........Kenttäjohdotus
........Maadoitus
...........................Yksikön liitin
F1~F20...................Sulakkeet
K1P~K4P................Pumpun kosketin
L1,L2,L3,N..............Syötön pääliittimet
M1P~M5P ..............Pumpun moottori
R9T ........................Toisiopiirin anturi
S3S ........................Pääyksikön pumpun käsikäyttökytkin
S1S (M,S3).............Etäkäynnistys-/pysäytyskytkin

HUOMAA

K*P voi olla myös 24 V DC- tai 230 V AC -kosketin.

Yksiköiden parametriasetukset
Käyttäjäasetusvalikko, alivalikko DICN:
Alayksikkö 3

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

Alayksikkö 2

Alayksikkö 1

Pääyksikkö

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

Muutettavat tulot/lähdöt on määritettävä seuraavasti:
Huoltoasetusvalikko, alivalikko INPUT OUTPUT:
Liitin 46–47
S2S DI1
Liitin 48–49
S1S DI2
Liitin 50–51 DI3
Liitin 52–53 DI4

Alayksikkö 3

Alayksikkö 2

Alayksikkö 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

Pääyksikkö

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

S2S ........................Kahden asetusarvon valintakytkin

Huomautus

Y1S ........................3-tieventtiili

Alayksikkö 3 voidaan määrittää käynnistymään automaattisesti, jos:
■

yksi muista yksiköistä on hälytystilassa, tai

■

kaikki muut yksiköt käyvät täydellä teholla eikä asetusarvoa ole
vielä saavutettu.

Jotta alayksikkö 3 käyttäytyisi tällä tavalla, aseta sen tilaksi
STANDBY. Tällöin kytkin S1S (S3) ei toimi.
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Esimerkki 2: Yksipiirinen järjestelmä, erilliset pumput

Esimerkki 3: Kaksipiirinen järjestelmä, useita pumppuja

Kuva 2 näyttää tämän esimerkin järjestelmän
kenttäjohdotuksen ja kenttäjohdotuksen liittimet.

Kuva 3 näyttää tämän esimerkin järjestelmän
kenttäjohdotuksen ja kenttäjohdotuksen liittimet.

kokoonpanon,

kokoonpanon,

Tarkoitus

Tarkoitus

Tämän järjestelmän tarkoitus on tuottaa vakiolämpötilainen jatkuva
veden virtaus tietylle kuormalle. Yhtä yksikköä, alayksikköä 3 (S3),
käytetään varayksikkönä.

Tämän järjestelmän tarkoitus on pitää puskurin lämpötila vakiona ja
syöttää kuormaa tästä puskurista. Yhtä yksikköä, alayksikköä 3 (S3),
käytetään varayksikkönä.

Määritys

Määritys

■

Järjestelmää ohjataan tuloveden lämpötilan mukaan.

■

Järjestelmää ohjataan tuloveden lämpötilan mukaan.

■

Pumppu 1, pumppu 2 ja pumppu 3 käyvät niin kauan kuin
pääyksikkö, alayksikkö 1 tai alayksikkö 2 on käynnissä. Pumppu
4 käynnistyy vasta silloin, kun alayksikkö 3 käynnistetään. Kun
kaikki yksiköt on sammutettu, pumput käyvät asetuksen
PUMPLAG osoittaman ajan.

■

Alayksiköiden pumput käyvät vain silloin, kun niiden
kompressori käy (energiansäästö). Kompressorin pysäyttämisen
jälkeen pumppu käy asetuksen PUMPLAG osoittaman ajan.

■

Pääyksikön pumpun täytyy käydä koko ajan oikean lämpötilan
havaitsemiseksi.

■

Alayksikkö 3 (S3) on määritetty toimimaan, kun käyttäjä painaa
sen etäkäynnistys-/pysäytyskytkintä S1S (S3).

■

Alayksikkö 3 (S3) on määritetty toimimaan, kun käyttäjä painaa
sen etäkäynnistys-/pysäytyskytkintä S1S (S3).

■

Alayksikkö 1 (S1), alayksikkö 2 (S2) ja pääyksikkö (M) käynnistetään tai pysäytetään pääyksikköön liitetyllä etäkäynnistys-/
pysäytyskytkimellä S1S (M).

■

Alayksikkö 1 (S1), alayksikkö 2 (S2) ja pääyksikkö (M) käynnistetään tai pysäytetään pääyksikköön liitetyllä etäkäynnistys-/
pysäytyskytkimellä S1S (M).

■

Asetusarvo voidaan vaihtaa arvosta INLETSETP1 arvoksi
INLETSETP2 käyttämällä pääyksikköön liitettyä kahden
asetusarvon valintakytkintä S2S.

■

Asetusarvo voidaan vaihtaa arvosta INLETSETP1 arvoksi
INLETSETP2 käyttämällä pääyksikköön liitettyä kahden
asetusarvon valintakytkintä S2S.

HUOMAA

K*P voi olla myös 24 V DC- tai 230 V AC -kosketin.

HUOMAA

K*P voi olla myös 24 V DC- tai 230 V AC -kosketin.

Yksiköiden parametriasetukset

Yksiköiden parametriasetukset

Käyttäjäasetusvalikko, alivalikko DICN:

Käyttäjäasetusvalikko, alivalikko DICN:

Alayksikkö 3

MODE:
PUMP ON IF:

Alayksikkö 2 Alayksikkö 1 Pääyksikkö

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

NORMAL

NORMAL

MODE:

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

PUMP ON IF:

Muutettavat tulot/lähdöt on määritettävä seuraavasti:

Alayksikkö 3

Alayksikkö 2

Alayksikkö 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Alayksikkö 2 Alayksikkö 1 Pääyksikkö

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON

COMPR ON

COMPR ON

Muutettavat tulot/lähdöt on määritettävä seuraavasti:

Huoltoasetusvalikko, alivalikko INPUT OUTPUT:
Liitin 46–47
S2S DI1
Liitin 48–49
S1S DI2
Liitin 50–51 DI3
Liitin 52–53 DI4

Alayksikkö 3

NORMAL

Huoltoasetusvalikko, alivalikko INPUT OUTPUT:
Pääyksikkö

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Liitin 46–47
S2S DI1
Liitin 48–49
S1S DI2
Liitin 50–51 DI3
Liitin 52–53 DI4

Alayksikkö 3

Alayksikkö 2

Alayksikkö 1

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

Pääyksikkö

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Huomautus

Huomautus

Alayksikkö 3 voidaan määrittää käynnistymään automaattisesti, jos:

Alayksikkö 3 voidaan määrittää käynnistymään automaattisesti, jos:

■

yksi muista yksiköistä on hälytystilassa, tai

■

yksi muista yksiköistä on hälytystilassa, tai

■

kaikki muut yksiköt käyvät täydellä teholla eikä asetusarvoa ole
vielä saavutettu.

■

kaikki muut yksiköt käyvät täydellä teholla eikä asetusarvoa ole
vielä saavutettu.

Jotta alayksikkö 3 käyttäytyisi tällä tavalla, aseta sen tilaksi
STANDBY. Tällöin kytkin S1S (S3) ei toimi.
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Jotta alayksikkö 3 käyttäytyisi tällä tavalla, aseta sen tilaksi
STANDBY. Tällöin kytkin S1S (S3) ei toimi.
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KÄYTTÖOHJEIDEN PIKAOPAS
EWYQ-DAYN pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
Laitteen toimittaja:

Huolto:

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

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

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

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

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

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

Puhelin: ..................................................................................

Puhelin:...............................................................................................

TEKNISET

TIEDOT

Valmistaja

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

Verkkoliitäntä (V/vaihe/Hz/A) : ..........................................

Malli

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

Suurin paine

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

Valmistenumero

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

Täyttömäärä (kg) R410A

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

Valmistusvuosi

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

KÄYNNISTYS

JA PYSÄYTYS

➤ Kytke verkkovirta pääkytkimellä. Vedenjäähdyttimen toimintaa ohjataan sitten digitaaliohjaimella.
➤ Pysäytä vedenjäähdytin virtakytkimellä ja katkaise virta pääkytkimestä.

VAROITUKSIA
Hätäpysäytys

:

Katkaise virta pääkytkimestä, joka sijaitsee ..........................
................................................................................................
................................................................................................

Ilman tulo ja poisto

:

Varmista täysi jäähdytysteho ja ehkäise laitteiston vaurioituminen pitämällä aina ilman tulo ja poisto esteettömänä.

Kylmäaineen täyttö

:

Käytä vain kylmäainetta R410A.

Ensiapu

:

Tapaturma- ja onnettomuustapauksissa ilmoita välittömästi:

➤ Yhtiön johto

: Puhelin ......................................

➤ Tapaturma-asema

: Puhelin ......................................

➤ Palokunta

: Puhelin ......................................
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