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Montaj kılavuzu
Paket hava soğutmalı soğutma grupları
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EWYQ250DAYN
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

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

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

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

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

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

III

<H>

AIB Vinçotte (NB0026)

<E>

B1 + D

Daikin.TCFP.006

<D>

52846/08/02/02 + 52846/9042

20916115.0553-QUA/EMC

<C>

<G>

KEMA (NB0344)

<B>

<F>

DAIKIN.TCF.026C1/07-2007

<A>

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

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

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

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

19 *kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 *nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B>
järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.
Riskikategooria <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
21 *както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Cертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>. Категория риск <H>.
Вижте също на следващата страница.
22 *kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 *kkā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>.
Riska kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN60335-2-40,

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

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

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

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

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

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

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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настоящее заявление:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bar

°C

°C

bar

<Q>

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

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

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

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

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

20
21
22
23
24
25

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

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

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

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

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

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

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

13
14
15
16
17
18
19

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

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

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

01
02
03
04
05

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

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

07 ¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÌÂ Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ‰‹ÏˆÛË:
08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
09 Проектные характеристики моделей, к которым относится

05 e continuación de la página anterior:
06 i continua dalla pagina precedente:
07 g Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·:

01 a continuation of previous page:
02 d Fortsetzung der vorherigen Seite:
03 f suite de la page précédente:
04 l vervolg van vorige pagina:

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia
esta declaración:
06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

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

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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EWYQ080DAYN
EWYQ100DAYN
EWYQ130DAYN
EWYQ150DAYN

EWYQ180DAYN
EWYQ210DAYN
EWYQ230DAYN
EWYQ250DAYN

İçindekiler

Montaj kılavuzu

Paket hava soğutmalı soğutma grupları

Sayfa

Giriş ................................................................................................... 1
Teknik özellikler.......................................................................................... 1
Elektrik özellikleri ....................................................................................... 1
Opsiyonlar ve özellikler .............................................................................. 1
Çalışma sahası .......................................................................................... 2

Çalışma sahası.................................................................................. 2
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Yer seçimi .......................................................................................... 2
Ünitenin muayenesi ve taşınması...................................................... 3
Ünitenin ambalajının açılması ve yerleştirilmesi................................ 3
Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler....................................... 4
Su devresinin kontrol edilmesi........................................................... 4
Su devresinin bağlanması ................................................................. 4

Teknik özellikler(1)
Model EWYQ

Soğutucu
Boyutlar Yük.xGen.xDer.
Ağırlık

080
(mm)

• makine ağırlığı

(kg)

• işletim ağırlığı

(kg)

100

130

R410A
2311x2000x2631
1400
1415

1450
1465

1550
1567

Bağlantılar
3" Dış Çap (76,1 mm Dış Çap)

• soğutulmuş su giriş ve çıkışı

Model EWYQ

Soğutucu
Boyutlar Yük.xGen.xDer.

150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000x
2631

2311x2000x3081

Ağırlık
• makine ağırlığı

(kg)

• işletim ağırlığı

(kg)

1600
1619

1850
1875

1900
1927

Bağlantılar
3" Dış Çap (76,1 mm Dış Çap)

• soğutulmuş su giriş ve çıkışı

Su şarjı, akışı ve kalitesi .................................................................... 4
Su doldurulması ......................................................................................... 5

Boruların yalıtımı ............................................................................... 6
Saha kabloları.................................................................................... 6
Parça tablosu ............................................................................................. 6
Güç devresi ve kablo gereksinimleri .......................................................... 7
Hava soğutmalı soğutma gruplarının güç beslemesinin bağlanması......... 7
Ara bağlantı kabloları ................................................................................. 7
Saha kablo bağlantıları .............................................................................. 7
DICN sisteminin bağlantısı ve düzeni (opsyion kiti EKACPG) ................... 8
Dijital uzaktan kumanda kablosu (opsiyon kiti EKRUPG) .......................... 9

Model EWYQ

230

Soğutucu
Boyutlar Yük.xGen.xDer.
Ağırlık

R410A
2311x2000x4833

(mm)

• makine ağırlığı

(kg)

• işletim ağırlığı

(kg)

3200
3239

250

3300
3342

Bağlantılar
3" Dış Çap
(88,9 mm Dış Çap)

• soğutulmuş su giriş ve çıkışı

Elektrik özellikleri(1)

Çalıştırma öncesinde......................................................................... 9
Daha sonra yapılacaklar.................................................................. 11

Model EWYQ

080~250

Güç devresi

YN
3~
50
400
±10

• Faz

Bu Daikin klimayı aldığınız için teşekkür ederiz.

• Frekans

Asıl kılavuz İngilizce dilinde yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl
talimatların çevirileridir.

• Gerilim

(V)

• Gerilim toleransı

(%)

ÜNİTEYİ ÇALIŞTIRTMADAN ÖNCE BU KILAVUZU
DİKKATLİCE OKUYUN. BİR KENARA ATMAYIN. İLERİDE
BAŞVURMAK ÜZERE ARŞİVİNİZDE SAKLAYIN.

(Hz)

Opsiyonlar ve özellikler(1)
Opsiyonlar

EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI
VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA
DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN
BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN
OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK ÜZERE
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN
ÜRETİLEN AKSESUARLARI KULLANIN VE BUNLARIN
MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.

■

Emme stop vanası, sıvı stop vanası, tahliye stop vanası (OP12)

■

Kumanda üzerinde amper ve voltmetre okuma (OP57)

■

İkili basınç tahliye valfı (OP03)

■

Kondenser koruma ızgaraları (OPCG)

■

İnverter fanları (OPIF)

■

Düşük gürültülü işletim (OPLN = OPIF + kompresör mahfazası)

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA
TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN,
DAİMA DAIKIN SATICINIZLA İRTİBAT KURUN.

■

Tek pompa (OPSP)

■

Yüksek statik basınç pompası (OPHP)

■

İkiz pompa (OPTP)

■

Isıtma bandı(bantları) (OP10)

■

Evaporatör suyunun –10°C'ye kadar maruz bırakılması için
glikol uygulaması (OPZL)

■

Yüksek statik basınç fanları (OPHF)

■

Aşağıdakiler dahil adres kartı (EKACPG)
- Daikin Tümleşik Soğutma Grubu Ağı (DICN)
- Seri iletişim (MODBUS)

Giriş
Daikin EWYQ-DAYN hava soğutmalı soğutma grupları, dışarıda
monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve soğutma ve ısıtma
uygulamaları için kullanılır. Üniteler, 80 ila 250 kW kapasiteler
arasında 8 standart büyüklükte mevcuttur.
EWYQ üniteleri, iklimlendirme amacına yönelik olarak Daikin fan koil
üniteler veya klima santralleri ile birlikte kullanılabilir. Bunlar aynı
zamanda, işlem soğutmada soğutulmuş su tedariki için de
kullanılabilir.
Bu kullanım kılavuzu, EWYQ ünitelerinin ambalajının açılması,
montaj ve bağlantılarının yapılmasına ilişkin prosedürleri tarif eder.

EWYQ080~250DAYN
Paket hava soğutmalı soğutma grupları
4PW35559-1F – 2014.06

(1) Belirtimler, opsiyonlar ve özelliklerin tam listesi için kullanım kılavuzu ya da
mühendislik verileri kitabına bakın.

Montaj kılavuzu
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■

Uzak kullanıcı arabirimi (EKRUPG)

■

Tek pompa kontaktörü (OPSC)

■

İkili pompa kontaktörü (OPTC)

■

Tampon depo (OPBT)

Ana elemanlar (üniteyle verilen genel görünüm şemasına bakın)
1

Evaporatör (soğutma
modunda) veya kondenser (ısıtma modunda)

18

Dijital ekran denetleyicisi
(anahtar kutusunun
içinde)

2

Kondenser (soğutma
modunda) veya evaporatör (ısıtma modunda)

19

Saha kabloları giriş yeri

20

Ana kesici şalter

21

Taşıma kirişi

Özellikler
■

Fabrika monteli ana şalter

3

Kompresör

22

Akış anahtarı

■

Fabrika monteli akış anahtarı ve su filtresi

4

Elektronik genleşme valfı
+ gözetleme camı ve nem
göstergesi

23

Fan

24

Emniyet valfı

25

Yüksek basınç sensörü

Tahliye stop vanası
(opsiyonel)

26

Alçak basınç sensörü

27

Yüksek basınç anahtarı

Emme stop vanası
(opsiyonel)

28

Yağ gözetleme camı

29

Su filtresi

Sıvı stop vanası
(opsiyonel)

30

Çerçeve

31

4-yollu vana

8

Soğutulmuş su girişi
(Victaulic® kaplin)

32

Sıvı toplama kabı

33

Pompa (opsiyonel)

9

Soğutulmuş su çıkışı
(Victaulic® kaplin)

34

Tampon depo (opsiyonel)

35

Genleşme kabı
(opsiyonel)

■

Kumanda yoluyla soğutucu basınçlarının (yüksek ve alçak)
okunması
5

■

Yüksek (kısmi yük) verim

■

Elektronik genleşme valfı + gözetleme camı ve nem göstergesi

■

Gerilimsiz kontaklar
• genel çalıştırma
• pompa kontağı
• çift pompa işlevi için ikinci pompa kontağı
• güvenlik + uyarı sinyali (normalde açık veya normalde kapalı
kontak)
• %100 kapasite sinyali, tam kapasite sinyali
• çalışma devresi 1
• çalışma devresi 2 (yalnız EWYQ130~250 için)

■

6
7

Uzak girişler
• uzaktan açma-kapama
• ikili ayar noktası
• kapasite sınırlaması (değişik ayarlar yapılabilir)
• düşük gürültü (yalnız OPIF opsiyonu için)
• serbest soğutma sinyali
• fan zorunlu çalıştırma sinyali

■

Değişebilir analog girişler
• Değişken ayar noktası (mA, V, NTC)
• ilave su sıcaklık ölçümü (NTC)

■

Değişebilir analog çıkışlar
• ünite kapasitesi (mA, V)

36

Çıkış suyu sıcaklık
sensörü (R3T)

Su stop vanası
(opsiyonel)

37

Tampon depo drenaj
vanası (opsiyonel)

38

Tanzim valfı (opsiyonel)

39

Su emniyet vanası
(opsiyonel)

Giriş suyu sıcaklık
sensörü (R2T)

14

Ortam sıcaklığı sensörü
(R1T)

15

Kurutucu + şarj valfı

40

Manometre (opsiyonel)

16

Güç kaynağı giriş yeri

41

17

Anahtar kutusu

Üniteyi kaldırmak için
gözlü cıvata (yalnız
EWYQ080~210 için)

Ağırlık merkezi

Bu A sınıfı bir üründür. Evsel bir ortamda bu ürün radyo parazitine
neden olabilir ve bu durumda kullanıcının yeterli önlem alması
gerekebilir.

EWYQ130+150
AT
°C

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

50
45
40
35
30
25
21 20
15
9 10
5
0
-5
-10
-15
-20

43

Ünitenin genel halkın erişimine açık olmadığından emin olun.
Bu üniteler çatıya ya da zemin seviyesine monte edilmek üzere
tasarlanmıştır ve aşağıdaki gereksinimleri karşılayan bir yere monte
edilmelidir:

STD

STD

OPIF

OPIF

STD

43

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

OPZL

1

Ünitenin ağırlığını taşımak üzere altyapı yeterince sağlam olmalı
bunun yanısıra titreşim ve gürültü oluşumunu önlemek üzere
zemin düz olmalıdır.

2

Ünitenin etrafındaki boşluk servis için yeterli olmalı bunun
yanısıra hava girişi ve hava çıkışı için asgari boşluk sağlanmalı
(kullanım kılavuzundaki "Tanımlama" paragrafına bakın).

STD

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

Yan yana birkaç ünite kuruluyorsa, bu üniteler arasındaki
minimum servis alanı dikkate alınmalıdır.

LWT
°C

LWT
°C

2

Hava alma

Servis ve girişler için ünite etrafındaki gerekli alan

AT
°C

Soğutma modu

Düşük çalışma sahası

Isıtma modu

Sürekli çalışma sahası

Ortam sıcaklığı

LWT

Evaporatör çıkış su
sıcaklığı

STD

Standart ünite

Isıtma bandı kullanarak
(OP10) veya sistemi
glikol çözeltisi ile
doldurarak su devresini
donmaya karşı koruyun

OPIF

Opsiyonel inverter
fanları

İsteğe bağlı inverter
fanları (OPIF)

OPZL

Evaporatör suyunun
–10°C'ye kadar maruz
bırakılması için
opsiyonel glikol
uygulaması

Montaj kılavuzu

11
12

Yer seçimi

EWYQ080+100 + 180~250

AT

Su drenajlı evaporatör

13

Çalışma sahası

OPZL

10

3

Yanıcı gaz kaçağından dolayı yangın tehlikesi bulunmamaktadır.

4

Cihaz patlama ihtimali bulunan bir atmosferde kullanıma yönelik
değildir.

5

Alt yapıya su drenajları ilave ederek suyun alana zarar
vermemesini temin edin ve yapıda su tutulmasını önleyin.

6

Ünitenin yerini, tahliye havasının veya ünite tarafından üretilen
sesin hiç kimseyi rahatsız etmeyeceği şekilde seçin.

7

Ünitenin hava giriş ve çıkışlarının hakim rüzgar yönüne doğru
konumlandırılmadığından emin olun. Cepheden esen rüzgar
ünitenin çalışma düzenini bozacaktır. Gerekirse, rüzgarı
engellemek için bir rüzgar siperi kullanın.

8

Çok kar yağışı alan bölgelerde, karın ünitenin çalışmasını
etkilemeyeceği bir montaj yeri seçin.

EWYQ080~250DAYN
Paket hava soğutmalı soğutma grupları
4PW35559-1F – 2014.06
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Zemin seviyesine monte
7

>2000
>350

100

50

>100

Teslimatta ünite kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar derhal taşımacı
hasar acentesine bildirilmelidir.

>200

Ünitenin muayenesi ve taşınması

EWYQ080~210

4 çelik halat
askısı

2

Ahşap kirişler

3

Kondenser
koruyucu
plakaları (üniteyi
taşıma
sırasında
korumak için)

6

EWYQ230+250
>2000
1922

1
2
3+4

B

3

5

140

1

1

2
>2000
1922
>A

B

3

2

■ Ankraj cıvatalarını (1) beton zemin içine tespit edin.Üniteyi en
son olarak bu ankraj cıvataları vasıtasıyla bağlarken daha iyi
titreşim koruması sağlamak için, DIN434 profil (2) için pullar
ile hem sahada temin edilen lastik plakalar (3) hem de
sahada temin edilen işlenmemiş tapa veya lastik levhaların
(4) gösterildiği gibi takıldığından emin olun.

Üniteyi taşırken aşağıdakileri dikkate alın:
1

B

>A

EWYQ230+250

1

813

EWYQ080~210

Üniteyi tercihen bir kren ve 4 çelik halatlı askı ile ünite üzerindeki
talimat etiketine uygun olarak kaldırın.
■ EWYQ080~210 için: Çelik halatların her birinin uzunluğu en
az 3 m olmalıdır.
Çelik halatların ünitenin tepesindeki önceden planlanmış
gözlü cıvatalara takıldığından emin olun.

■ Beton alt yapı, boru tesisat işleminin kolaylığı ve daha iyi
drenaj için zemin seviyesinden yaklaşık 100 mm yukarıda
olmalıdır.

■ EWYQ230+250 için: Çelik halatların her birinin uzunluğu en
az 6 m olmalıdır.
Çelik halatların ünitenin altındaki önceden planlanmış sarı
kaldırma plakalarına takıldığından emin olun.
2

Ünite bir kren aracılığıyla kaldırılırken ünitenin ağırlık merkezinin
konumuna dikkat edin.

3

Taşıma sırasındaki hasara mani olmak için üniteyi mümkün
olduğunca nihai montaj konumuna kadar orijinal ambalajında
getirin.

Model

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

A

B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

ankraj cıvatası
ebat
Miktar

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

4
4
4
4
4
4
8
8

■ Alt yapı yüzeyinin engebesiz ve düz olduğundan emin olun.
NOT

Ünitenin ambalajının açılması ve
yerleştirilmesi
1

Üniteden ahşap kirişleri sökün.

2

Çatıya monte edilen bir ünite olması durumunda veya gürültü ve
titreşimin engel teşkil edebileceği durumlarda titreşim
desteklerini takın.

3

■

Tablolaştırılmış ölçümler alt yapının toprak
içinde (5) veya beton zemin üzerinde (6)
yapıldığı varsayımına dayanır. Alt yapının
sert bir zemin üzerinde yapılması halinde,
beton zemin kalınlığının alt yapı kalınlığı
içinde kapsanması mümkündür.

■

Alt yapının beton bir zemin üzerinde
yapılması halinde, gösterildiği gibi bir kanal
(7) yapmayı ihmal etmeyin. Alt yapının toprak
içinde ya da beton zemin üzerinde yapıldığına bakmaksızın drenajın çıkartılması
önemlidir (kanal-kanalizasyon).

■

Beton karışım oranı: çimento 1, kum 2 ve
çakıl 3. Her 300 mm aralıkta Ø10 mm çelik
çubuk yerleştirin. Beton alt yapının kenarı
düzgünleştirilmelidir.

Üniteyi sağlam ve düz bir temel üzerine kurun.
Çatıya monteli:

Zemin seviyesine monteli:

EWYQ080~250DAYN
Paket hava soğutmalı soğutma grupları
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Ünitenin çatı üzerinde desteklenmesi için
ünite çelik U profil veya I profil üzerine
kurulmalıdır ya da beton bir taban üzerine
kurulabilir.
Ünite sağlam bir taban üzerine kurulmalıdır. Ünitenin ankraj cıvataları ile beton bir
zemin üzerine tespit edilmesi önerilir.

4

Üniteden kondenser koruyucu plakalarını sökün.

5

Yalnız EWYQ230+250 için: Sarı kaldırma plakalarını üniteden
sökün.

6

Kompresörlerden 2 adet sarı taşıma tespit desteğini sökün.

7

Sıvı toplama kaplarından sabitleme kuşaklarını çıkarın.

Montaj kılavuzu
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Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli
bilgiler

Su şarjı, akışı ve kalitesi

Bu ürün Kyoto Protokolu tarafından kapsanan florlu sera gazları
içerir. Gazları atmosfere boşaltmayın.

Ünitenin doğru çalışmasını garantilemek için, sistemde minimum su
hacmi gereklidir ve evaporatörden geçen su akışı tabloda belirtildiği
gibi çalışma sahası içinde olmalıdır.

Soğutucu tipi:
GWP(1) değeri:
(1)

R410A
1975

Tüm modeller için

■

Minimum su hacmi (l)(*) Minimum su akışı Maksimum su akışı

Ünite

GWP = küresel ısınma potansiyeli

Su devresinin kontrol edilmesi
Ünitelerde su devresine bağlantı için bir su girişi ile su çıkışı vardır.
Bu devre lisanslı bir teknisyen tarafından yapılmalı ve ilgili tüm
Avrupa ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.
■

■

Su basıncının, izin verilen en yüksek çalışma basıncını (10 bar)
geçmediğinden emin olmak için su devresinde yeterli korumalar
sağlayın.

■

Sistemi boşaltmadan normal servis işlemlerinin yapılabilmesi
için sistemde kapama vanaları bulunmalıdır.

Tüm modeller için
■

■

■

Bakım sırasında veya sistemin kapatılması durumunda, devrede
tam drenaj sağlanması için sistemin tüm alçak noktalarında
drenaj tapaları kullanılmalıdır. Soğutma grubu su sisteminden
suyun boşaltılması için bir drenaj tapası vardır.
Sistemin tüm yüksek noktalarında hava alma noktaları bulunmalıdır. Hava alma delikleri servis amacıyla kolaylıkla erişilebilen noktalara yerleştirilmelidir. Soğutma grubu su sistemi
üzerinde otomatik bir hava alma vanası vardır.
Saha boru tesisatı içine monte edilen elemanların, emniyet valfı
açma basıncı + pompanın statik basınç toplamına
dayanabildiğine dikkat edin.

Minimum su hacmi (l)(*) Minimum su akışı

Boru bağlantılarını yaparken aşırı kuvvet uygulayarak ünite
borularını deforme etmemeye dikkat edin. Borulardaki
deformasyon ünitenin arıza yapmasına yol açabilir.
Su devresine hava, nem veya toz girerse sorunlar çıkabilir. Bu
nedenle, su devresini bağlarken aşağıdakileri daima dikkat edin:

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

Maksimum su akışı

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

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

(*) a = soğutma sıcaklık farkı (bkz."Termostat ayarlarının tanımlanması"
sayfa 11)

Yalnız OPSP, OPTP veya OPHP opsiyonu bulunan modeller için

Su hacminin fonksiyonu olarak izin verilen maksimum montaj
yüksekliği
Aşağıdaki sınırlamalara uyduğunuzdan emin olun:
EWYQ

080~210

230+250

Hacim genleşme kabı

35 l

50 l

EWYQ ünitesi sistemin en yüksek noktasına kurulduğunda, dikkate
alınması gereken yükseklik farkı yoktur.
EWYQ ünitesi en yüksek nokta dışındaki bir yükseklik seviyesine
kurulduğunda, izin verilen maksimum yükseklik farkını su hacminin
fonksiyonu olarak okumak için "Su doldurulması" sayfa 5 bahsindeki
şekle bakın.
■

örn. EWYQ080~210 için: Su hacmi=650 l ise, izin verilen
maksimum kurulum yükseklik farkı 9 m'dir.

■

örn. EWYQ230+250 için: Su hacmi=650 l ise, izin verilen
maksimum kurulum yükseklik farkı 13 m'dir.

Su devresinin bağlanması
Su bağlantıları, su giriş ve çıkışlarına uyularak ünite ile birlikte verilen
genel görünüm şemasına göre yapılmalıdır.

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

Isıtma modu
EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Yalnız EWYQ*DAYN için
(OPSP, OPTP veya OPHP opsiyonları olmadan)
Suyu doğrudan su ısı eşanjörüne boşaltacak şekilde bir
sirkülasyon pompası temin edilmelidir.

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

(*) a = soğutma sıcaklık farkı (bkz."Termostat ayarlarının tanımlanması"
sayfa 11)

Ünite

■

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

EWYQ080
EWYQ100
EWYQ130
EWYQ150
EWYQ180
EWYQ210
EWYQ230
EWYQ250

Soğutucu miktarı ünitenin isim plakasında belirtilmiştir.

Ünitenin montaj işlemine geçmeden önce aşağıdaki noktalara dikkat
edilmelidir:

Soğutma modu

Genleşme kabı ön yükleme basıncının ayarlanması
Genleşme kabı üzerindeki ön basınç (Pg), sistemi su veya su/glikol
çözeltisi ile doldurmadan önce izin verilen maksimum kurulum
yükseklik farkının (H) fonksiyonu olarak ayarlanmalıdır.
Bu işlem için kuru basınçlı hava veya azot kullanın.

1

Yalnız temiz borular kullanın.

Ayarlanacak ön basınç (Pg) aşağıdaki gibi hesaplanır:

2

Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.

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

3

Duvar içinden geçirirken toz ve pislik girmemesi için boru ucunu
kapatın.

H=Devrenin EWYQ unitesi üstündeki maksimum montaj yüksekliğidir (m)
NOT

Montaj kılavuzu

4

■

EWYQ080~210 için: H≤12 m ve su hacmi ≤520 l
ise, ön basıncın fabrika ayarının (=1,5 bar)
değiştirilmemesini öneririz

■

EWYQ230+250 için: H≤12 m ve su hacmi ≤750 l
ise, ön basıncın fabrika ayarının (=1,5 bar)
değiştirilmemesini öneririz

EWYQ080~250DAYN
Paket hava soğutmalı soğutma grupları
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Su doldurulması

Su kalitesi belirtimleri
Su kalitesi aşağıdaki tabloda verilen belirtimlere uygun olmalıdır.
sirkülasyon
suyu

besleme
suyu

kriter dışına
çıkıldığında
olabilecekler

Kontrol edilecek öğeler
pH

25°C'de

6,8~8,0

6,8~8,0

Elektriksel iletkenlik

[mS/m]
25°C'de

<40

<30

–

korozyon+
tortu
korozyon+
tortu

Klorür iyonu

[mg Cl /l]

<50

<50

korozyon

Sülfat iyonu

[mg SO42–/l]

<50

<50

korozyon

M-alkalilik (pH4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

tortu

Toplam setlik

[mg CaCO3/l]

<70

<70

tortu

Kalsiyum sertliği

[mg CaCO3/l]

<50

<50

tortu

[mg SiO2/l]

<30

<30

tortu

Demir

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Bakır

[mg Cu/l]

Silis iyonu
Başvurulacak öğeler

<1,0
<0,1
algılanamaz algılanamaz
[mg S /l] düzeyde
düzeyde
2–

Sülfür iyonu

korozyon+
tortu
korozyon
korozyon

Amonyum iyonu

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korozyon

Kalan klorür

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

<0,3

<0,3

korozyon

<4,0

<4,0

korozyon

—

korozyon+
tortu

Serbest karbür
Kararlılık indeksi

—

Tüm modeller için
1

Su girişini drenaj ve doldurma vanasına bağlayın.

2

Basınç ayar valfını ve kapama vanalarını açın (yalnız OPSP,
OPTP veya OPHP opsiyonu bulunan modeller için).

3

Sistemi doldururken ünite üzerindeki hava alma vanalarını ve
devredeki en yüksek yerlere takılmış olan tahliye vanalarını
kullanarak tüm havayı atın.

Yalnız OPSP, OPTP veya OPHP opsiyonu bulunan modeller
için
Sistem gereken basınca (Pr) gelene kadar su doldurulmalıdır. Basınç
manometre üzerinden okunabilir.
Gereken su basınç değeri (Pr), sistemdeki toplam su hacmi ile
genleşme kabındaki basınca (önceki bölüme bakın) bağlıdır.
Bkz. şekil – Su hacmi ile ön basıncın (Pg) fonksiyonu olarak gereken
su basıncı:

EWYQ080~210

Soğutma grupları yalnız kapalı bir su sisteminde
kullanılmalıdır. Açık bir su devresinde uygulama yapılması
su borularında aşırı korozyona yol açabilir.
Su basıncının, izin verilen en yüksek çalışma basıncını
geçmediğinden emin olmak için su devresinde yeterli
korumalar sağlanmalıdır.
OPSP, OPTP veya OPHP opsiyonları bulunan
modeller için aynı zamanda bkz. "Genleşme kabı ön
yükleme basıncının ayarlanması" sayfa 4.

NOT

1

2 3

Çıkan su
Kanatçık

3

Giren su

4

Drenaj tapası

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

Bunu yapmak için pompanın drenaj tapasını kullanın.
Atılan su tamamen temiz oluncaya kadar pompayı birkaç
kez doldurup boşaltın. Korozyon ve kirin su sistemine
girmesini önlemek için bağlantıları kapalı tutun.

2

C (bar)

D (1.5 bar)

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

Belirli bir dönem sırasında su sistemi boşaltılırsa, pompa
haznesini minerali giderilmiş su ile yıkayın. Bunun amacı,
pompa kanatçığının kuruyan yabancı maddelerle bloke
edilmesini önlemektir.

1

B (m)

B (m)

C (bar)

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

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

50 l

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

4
Glikol kullanımına izin verilir, ancak miktarı hacmin %40'ını
aşmamalıdır. Daha yüksek miktardaki glikol, hidrolik
elemanlara zarar verebilir.

EWYQ080~250DAYN
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A (l)

A

Su hacmi (l)

B

Montaj yükseklik farkı (m)

C

Ön basınç (Pg)

D

Ön-basınç fabrika ayarı (1,5 bar)

A (l)

1.

Genleşme kabına karşı düşen tüm sistemdeki toplam su hacmini
hesaplayın.

2.

Ön basınç (Pg) ayarı yatay çizgisinin sistem su hacmi dikey
çizgisini kestiği yukarıdaki şekli kontrol edin.

3.

Kesişme noktasındaki gereken su basıncını (Pr) şekildeki çizgilerden
okuyun.

Montaj kılavuzu
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Saha kabloları

Örnek 1
EWYQ080~210 ünitesi olması halinde
Toplam sistem su hacmi=300 l
EWYQ ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar

Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri ehliyetli
bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili Avrupa ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

EWYQ230+250 ünitesi olması halinde
Toplam sistem su hacmi=600 l
EWYQ ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,0 bar
NOT

Özel olarak ayrılmış güç devresi kullandığınızdan emin
olun. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan güç
beslemesi kullanmayın.

Bu örnekte 1,5 bar değerindeki ön basınç fabrika
ayarının korunmasına izin verilir. Bu durumda
başlangıçtaki su basıncı ±2,2 bar olmalıdır.

Örnek 2

NOT

Ünitenin çalışmasını daha iyi anlamak için aşağıda
bahsedilen tüm elektrik eylemlerini kablo bağlantı
şemasında doğrulayın.

Parça tablosu

EWYQ080~210 ünitesi olması halinde
Toplam sistem su hacmi=600 l
EWYQ ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

Aşağıdakiler için ünite ile verilen ilave kılavuza bakın:
■

Eksiksiz parça tablosu

■

Gözden geçirilecek notlar

A02P...........** ....... PCB iletişimi (yalnız EKACPG opsiyonu için)
EWYQ230+250 ünitesi olması halinde
Toplam sistem su hacmi=1000 l
EWYQ ünitesi üstünde devrenin en yüksek noktası=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar
NOT

Bu örnekte 1,5 bar değerindeki ön basınç fabrika
ayarının korunmasına izin verilmez.

A4P........................ PCB kablolu uzaktan kumanda
A5P.............** ....... PCB kablolu uzaktan kumanda (yalnız EKRUPG
opsiyonu için)
E5H.............*......... Saha ısıtıcısı
F1~F3 .........# ........ Ana sigortalar
F4,F5 ..........# ........ Isıtıcılar için sigorta
H1P.............*......... Gösterge lambası: Alarm sinyali (varsayılan NO)
H2P~H6P ...*......... Degişebilir dijital çıkışlar için gösterge lambası

Boruların yalıtımı

H11P,H12P ...*......... C11M, C12M kompresörleri için çalışma
gösterge lambaları

Yoğuşmanın ve soğutma kapasitesinin düşmesinin önlenmesi için
komple su devresi, tüm borular dahil yalıtılmalıdır.

H21P,H22P ...*......... C21M, C22M kompresörleri için çalışma
gösterge lambaları (yalnız EWYQ130~250 için)

Kış döneminde su borularını donmaya karşı koruyun (örn. sahada
temin edilen harici ısıtma bandı veya glikol çözeltisi kullanarak).

K1P.............## ...... Pompa kontaktörü (yalnız OPSP, OPHP, OPSC,
OPTP ve OPTC opsiyonları için)

NOT

■

■

Fabrikada monte edilen ısıtma bandı (OP10)
olması halinde:
Soğuk hava aylarında su borularının donmasının
önlenmesi amacıyla, sahadan temin edilen ilave
bir ısıtma bandının bağlanabilmesi için anahtar
kutusunda iki adet terminal öngörülmüştür. Ünite
ile verilen kablo bağlantı şemasına bakın.
Isıtma bandı takılı olmaması durumunda:
Pompa düşük ortam koşullarında harekete
geçirilebilir (bkz. "Servis menüsünün isteğe göre
düzenlemesi" sayfa 10).

K1S.............*......... Aşırı akım röleli pompa (OPSC, OPTC, OPSP,
OPTP ve OPHP opsiyonları için yoktur)
K2P.............** ....... Pompa kontaktörü (yalnız OPTP ve OPTC
opsiyonları için)
M1P ............*......... Pompa motoru 1 (yalnız OPSC, OPTC, OPSP,
OPTP ve OPHP opsiyonları için)
M2P ............*......... Pompa motoru 2 (yalnız opsiyon OPTP ve OPTC
için)
R8T.............*......... Değişebilir analog giriş için sıcaklık sensörü
S1M ....................... Ana kesici şalter
S1S~S5S ....*......... Değişebilir dijital giriş için anahtar
S2M ............# ........ Isıtma bandı kesici anahtarı
V2C.............** ....... Ferrit nüve (yalnız EKACPG opsiyonu için)
- - - ......................... Saha kabloları
➀............................ Farklı kablo bağlantı olasılıkları
........................ DIP anahtarı (sol konuma ayarlı)
Standart üniteye dahil değildir

Montaj kılavuzu
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Opsiyon olarak mevcut
değildir

Opsiyon olarak mevcuttur

Zorunlu

#

##

Zorunlu değil

*

**

EWYQ080~250DAYN
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Güç devresi ve kablo gereksinimleri
1

2

Üniteye gelen elektrik enerji beslemesi, tesisteki başka öğelerle
genel ekipmanların elektrik beslemesinden bağımsız olarak
açılıp kapatılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Ünitenin bağlanması için bir güç devresi temin edilmelidir. Bu
devre gerekli emniyet cihazları ile korunmalıdır, örn. devre
kesici, her bir fazda yavaş atan sigorta ve toprak kaçağı
detektörü (yüksek hız tipi 100 mA değerinde). Önerilen
sigortalar, ünite ile verilen kablo bağlantı şemasında belirtilmiştir.
DICN konfigürasyonunda soğutma grupları bulunan bir sistemde
her bir soğutma grubu için ayrı bir güç devresi temin edilmelidir.

Saha kablo bağlantıları
Saha kablolarının döşenmesi aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi
olmalıdır.
Uygun nipellerin takılması için kapak plakasında bir miktar serbest
alan bırakılmıştır (kapak plakasının delinmesi gerekir),
- tek devreli üniteler için: saha kabloları terminallerinin altında
yer alır,
- çift devreli üniteler için: ana şalterin altında yer alır.
Kabloların gerginliğinin alınmasını temin için bir kelepçe (sahadan
temin edilir) ile kabloları aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi bağlantı
fişlerine (1) sarın.

Herhangi bir bağlantı yapmadan önce ana kesici şalteri
kapatın (devre kesiciyi kapatın, sigortaları sökün veya
kapatın).

NOT

Hava soğutmalı soğutma gruplarının güç beslemesinin
bağlanması
1

2

Uygun kablo kullanarak güç devresini ünitenin L1, L2 ve L3
terminallerine bağlayın.
Güç devresi, ana kesici şalterin 2, 4 ve 6 terminallerine
bağlanmalıdır.
Toprak iletkenini (sarı/yeşil),
topraklama terminaline bağlayın.

Kablolar üzerinde mekanik gerilim oluşması
durumunda, toprak bağlantıları akım taşıyan
bağlantılardan önce serbest hale gelmeyebilir. Bu
nedenle toprak iletkenlerini akım taşıyan iletkenlerden
daha uzun yapın.
Saha kablolarının terminallere bağlanması
Terminaller üzerindeki işaretlere dikkat edin. Aşağıdaki
şekilde saha kablolarının doğru şekilde döşenmesi için
dikkat edilmesi gereken konumlar gösterilmiştir.

Ara bağlantı kabloları
■

Yalnız OPSP, OPTP, OPHP, OPSC veya OPTC opsiyonu
bulunmayan modeller için
Ünitenin su akışı olmaksızın çalışmasını engellemek
için bir pompa kilitleme kontağı takılmalıdır. Kilitleme
kontağının elektrik bağlantısı için anahtar kutusunda
bir terminal sağlanmıştır.
DICN konfigürasyonunda, her bir soğutma grubu ayrı
bir sirkülasyon pompasına sahip olabilir ya da 1
pompa birkaç soğutma grubuna su veren bir
dağıtıcıya su basabilir.
Her iki durumda da tüm üniteler bir kilitleme kontağı ile
teçhiz edilmelidir!
NOT

■

■

Standart olarak takılan akış anahtarı sayesinde
akış yoksa ünite normalde çalışmayacaktır.
Ancak ikinci bir emniyet olarak pompa kilitleme
kontağı takılmalıdır.
Ünitenin akış olmadan çalıştırılması, ünitenin
ciddi
hasar
görmesiyle
sonuçlanacaktır
(evaporatörün donması).

Gerilimsiz kontaklar (tüm modeller için)
Kumandada, ünitenin durumunu göstermek üzere gerilimsiz
kontaklar mevcuttur. Bu gerilimsiz kontaklar kablo bağlantı
şemasında gösterildiği gibi bağlanabilir.

■

Fabrikada monte edilmiş ısıtma bandının (opsiyon OP10) ve
ilave ısıtma batlarının güç beslemesi.
Üniteyle verilen kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi
terminallere 1~50 Hz, 230 V bağımsız bir güç beslemesi bağlanmalıdır. Isıtma bantları yıl boyunca bağımsız güç beslemesine
bağlanmalıdır. Ayrı bir sigorta ile bir ısıtma bandı kesici anahtarı
sahada takılmalıdır. Toprak iletkenini (sarı/yeşil),
topraklama
terminaline bağlayın. (Ünite ile verilen kablo bağlantı şemasına
bakın.)
2 iletkeni olan güç besleme kablosu kullanın ve aşağıdaki
kapasitede bir kablo kesiti ile topraklayın:
■ maksimum 10 A akım,
■ anahtar kutusu içinde maksimum 60°C ortam sıcaklığı.
Tek devreli ünite

Uzak girişler (tüm modeller için)
Uzak girişlerin takılması için gerilimsiz kontaklardan başka
imkanlarda mevcuttur. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği
gibi düzenlenebilirler.
DICN konfigürasyonundaki üniteler için aşağıdakilere dikkat
edin:
•

Uzaktan açma/kapama için anahtar

NORMAL veya STANDBY durumundaki üniteler, MASTER
olarak tanımlanmış soğutma grubuna bağlı uzaktan açma/
kapama anahtarı ile kumanda edilecektir.
DISCONNECT ON/OFF durumundaki üniteler kendilerine
bağlı anahtar vasıtasıyla kontrol edilir.
Aynı zamanda kullanım kılavuzuna bakın: "Lokal veya
uzaktan açma/kapama kumandasının seçilmesi".
•

1

Uzak ikili ayar noktası anahtarı:

İkili ayar noktası uzak anahtarı, yalnız MASTER olarak
tanımlanan soğutma grubuna bağlanabilir.
Bununla birlikte ana ünitenin örn. güç besleme arızası
yüzünden devre dışı olması halinde diğer ünitelere de ikili
sıcaklık anahtarının takılmış olması dikkate değer olabilir.

EWYQ080~250DAYN
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DICN sisteminin bağlantısı ve düzeni (opsyion kiti
EKACPG)

Çift devreli ünite

(Bkz. Ek I, "DICN konfigürasyonu için montaj örnekleri" sayfa 12)
DICN konfigürasyonunda soğutma grupları bulunan bir sistemde,
soğutma gruplarının bağlantısı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi
yapılmalıdır.

1

2

3

4

1
■

Pompa bağlantısı (3~50 Hz, 400 V), OPSC veya OPTC
olması durumunda
- OPSC için: pompa kontaktörü K1P mevcuttur
- OPTC için: pompa kontaktörleri K1P ve K2P mevcuttur
Her bir pompa bağlantısı için, 3 iletken + minimum iletken kesiti
2.5 mm2 olan toprağa sahip bir kablo kullanın.
Toprak kablosunun uzunluğu 10 m'yi geçemez.
Pompa ile anahtar kutusu Arassındaki mesafe
10 m'den fazla ise, pompa anahtar kutusundan
bağımsız olarak topraklanmalıdır.
Pompa maksimum çalışma akımı aşağıdaki tabloda verildiği
gibidir.
Üniteler

Maksimum çalışma akımı/pompa

EWYQ080+100

4,45 A

EWYQ130+150

6,30 A

EWYQ180~250

8,00 A

L1, L2, ve L3'ü K1P'ye (ve OPTC olması halinde K2P'ye) ve
toprak kablosunu K1P'nin sol tarafındaki toprak terminaline
aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi bağlayın.
Tek devreli ünite

DIII iletişimi için F1/F2 bağlantısını 2 damarlı bir kablo
(0,75~1,25 mm2) (maksimum 1000 m) kullanarak kablo bağlantı
şemasında gösterildiği gibi yapın.
Polariteye dikkat edin!

Dijital kumanda üzerindeki DICN düzeni ayarları
Bir DICN sisteminin kurulması halinde, dijital kumanda üzerindeki
ayarları aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi yapın.
Servis menüsü, alt menü, iletişim
COMMUNICATION PCB (beşinci ekran)
Ünite 1
Ana

Ünite 2
Bağımlı 1

Ünite 3
Bağımlı 2

Ünite 4
Bağımlı 3

DIII:

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Servis menüsü, alt menü, DICN
DICN SETTINGS (birinci ekran)
Ünite 1
Ana

Ünite 2
Bağımlı 1

Ünite 3
Bağımlı 2

Ünite 4
Bağımlı 3

MS OPTION:

Y(*)

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Ana ünite sıradaki sonuncu olarak ayarlanmalıdır, olmazsa N ve tekrar Y olarak
ayarlanır.

K1P

K2P

DICN SETTINGS (ikinci ekran)
Ünite 1
Ana

Ünite 2
Bağımlı 1

Ünite 3
Bağımlı 2

Ünite 4
Bağımlı 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Çift devreli ünite

NOT

1

Montaj kılavuzu
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■

Kullanıcı servis menüsüne girdiğinde, DIII iletişimi
durur.

■

Kullanıcı servis menüsünü terk ettiğinde, DIII
iletişimi yeniden başlar.

■

DIII iletişiminin tam olarak yeniden kurulması
10 dakika sürer.
10 dakika sonunda iletişim olmazsa, ağ güvenlik
mesajı "OU4:PCB COMM.PROBLEM" görünür
(aynı zamanda kullanım kılavuzunun "Sorun
giderme" bölümündeki belirti 12'ye bakın).
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Dijital uzaktan kumanda kablosu (opsiyon kiti EKRUPG)

Çalıştırma öncesinde

Üniteyi uzaktan çalıştırmak istemeniz halinde, ünitenin içindeki
PCB'ye dijital bir uzaktan kumanda bağlanabilir. Kablo belirtimleri:
0,75 mm2 4 kablo ve maksimum 500 m uzunlukta.

Dijital üzaktan kumanda üzerinde adres belirlenmesi
Dijital bir uzaktan kumanda kullanıldığında, aşağıdaki resme göre
DIP-anahtarlar aracılığıyla adres belirlenmelidir:
Ana (A4P)
uzaktan kumanda
SUB

Alt (A5P)
uzaktan kumanda

Ön devreye alma kontrol listesi tam olarak doldurulmadan
önce ünite çok kısa bir süre dahi olsa çalıştırılamaz.
kontrol
edilenlere
✓ onay
işareti
koyun

1

Dış hasar kontrolü yapın.

■

2

Kırmızı bir etiketle belirtilmiş tüm kesme vanalarını açın:
"BU VANAYI İŞLETİM ÖNCESİNDE AÇIN". (Sıvı hattını, deşarj
ve emme stop vanalarını (varsa (OP12)) tamamen açın.)

■

3

Ana sigortaları, toprak kaçağı detektörünü takın.
Önerilen sigortalar: IEC standardı 269-2'ye göre gL/gG.
Büyüklük için kablo bağlantı şemasına bakın.

■

4

Ana gerilimi besleyin ve tanım plakasındaki değerin ±%10
sınırları içinde olup olmadığını kontrol edin.
Ana elektrik enerji beslemesi, tesisteki başka öğelerle genel
ekipmanların elektrik beslemesinden bağımsız olarak açılıp
kapatılabilecek şekilde düzenlenmelidir.
Kablo bağlantı şemasına bakın, terminaller L1, L2, L3 ve PE.

■

5

Tüm saha kablolarının doğru döşendiğini kontrol edin.

■

6

Evaporatöre su verin ve su akışının "Su şarjı, akışı ve kalitesi"
sayfa 4 bahsindeki tabloda verilen sınırlar içinde kalıp
kalmadığını kontrol edin.

■

7

Borularda tam bir hava alma işlemi gerçekleştirilmelidir.

■

8

Ünitenin sadece su pompaları çalışırken ve su akışı yeterli
olduğunda çalıştırılabilmesi için pompa kontağını bağlayın.
DICN konfigürasyonları için, her bir soğutma grubu kendi akış
anahtarına sahip olacak ve akışı aldığı pompa ile kilitlenecektir.

■

9

Kompresörlerdeki yağ seviyesini kontrol edin.

■

10

Güç beslemesini ısıtma bandı terminallerine (fabrikada
monte edilmiş OP10) bağlayın.
Isıtma bandı yıl boyunca bağımsız, ayrı sigortalanmış bir güç
beslemesine bağlanmalıdır.

■

11

Tüm su sensörlerinin ısı eşanjörünün bağlantı borularına
doğru tespit edilmiş olduğunu kontrol edin.

■

12

Güç beslemesi açıldıktan sonra tüm değişebilir giriş ve
çıkışların doğru düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edin.
Aşağıdaki değişebilir giriş ve çıkışların her biri için doğru
düzenleşime dikkat edin:

SUB

S1A

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

üniteyi çalıştırmadan önce gözden geçirilecek standart adımlar

■

■ = DIP-anahtar konumu

Aynı zamanda ünite ile verilen kablo bağlantı şemasına bakın.

• DI1
• DI2
• DI3
• DI4
• DO1
• DO2
• DO3
• DO4
• DO5
• DO6
• AI1
• AI2
• AI3
• AI4
• AO1
NOT

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

■

Üniteyi çalıştırılmadan önce, üniteyle verilen
kullanım kılavuzu mutlaka okunmalıdır. Ünitenin
ve elektronik kumandasının çalışmasını anlamaya
katkıda bulunacktır.

■

Ünitenin montajından sonra tüm anahtar kutusu
kapaklarını kapatın.

Yukarıda gösterilen tüm öğeleri yerine getirdiğimi ve kontrol
ettiğimi onaylarım.
Tarih

İmza

İlerde başvurmak üzere saklayın.
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Servis menüsünün isteğe göre
düzenlemesi

Güvenlik sıfırlaması için parolanın belirlenmesi
Servis menüsünden SAFETY alt menüsüne girin.

İsteğe göre düzenlenmiş tüm ayarlar lisanslı bir teknisyen
tarafından yapılmalıdır.

Ancak bu parola SERVICE PASSWORD olarak veya NONE olarak
değiştirilebilir.

Servis menüsünde bir ayarı değiştirmek için:
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Güvenliklerin yetkisiz kişiler tarafından sıfırlanmasını önlemek için bir
güvenlik sıfırlaması durumunda kullanıcı parolası istenir.

Kullanıcı ayarları menüsüne (Å) kullanım kılavuzunda
belirtildiği gibi girin ve Ì tuşuna basarak servis menüsünü
seçin, ardından ‡ tuşuna basın (bu yalnızca ünite kapalıyken
yapılabilir).
ﬁ ve Ì tuşlarını kullanarak doğru parolayı girin. Parola servis
kılavuzunda bulunabilir.
Parolayı onaylamak için ‡ üzerine basın ve servis menüsüne
girin.
ﬁ ve Ì tuşlarını kullanarak değiştirilecek parametrenin
bulunduğu ekrana gidin.
‡ tuşunu kullanarak imleci değiştirilecek parametrenin gerisine
konumlandırın.
ﬁ ve Ì tuşlarını kullanarak uygun ayarı seçin.
Değişikliği onaylamak için ‡ üzerine basın. Değişiklik onaylandığında imleç bir sonraki parametreye geçer ve şimdi bu
parametre düzenlenebilir.
Bu ekranda parametreleri değiştirmeyi bitirdiğinizde imleci
ekranın sol üst köşesine yerleştirin.
Diğer parametreleri değiştirmek için yönerge 4'ten ileriye doğru
tekrarlayın.

NOT

Kompresör çalışma saatinin ayarlanması
Servis menüsünden COMPRESSOR alt menüsüne girin.
Kompresörün görüntülenen çalışma saati gerçek çalışma saatine
uymadığında çalışma saatinin uyuşması için değişiklik yapılması
mümkündür.

Değişebilir dijital/analog giriş ve çıkışların tanımlanması
Servis menüsünden INPUT OUTPUT alt menüsüne girin.
Kilitli giriş ve çıkışların yanı sıra birtakım değişebilir giriş ve çıkışlar
vardır, bunların fonksiyonları birkaç olasılık arasından seçilebilir.
Değişebilir dijital girişler için olası fonksiyonlar şunlardır:
■

NONE: değişebilir dijital girişe hiçbir fonksiyon atanmamış.

■

STATUS: değişebilir dijital girişe hiçbir fonksiyon atanmamış,
ancak girişin durumu "giriş/çıkış" menüsünden okunabilir.

■

DUAL SETPOINT: ayar noktaları arasında geçiş yapmak için.

■

REMOTE ON/OFF: üniteyi uzaktan açıp kapatmak için.

■

REMOTE COOL/HEAT: üniteyi uzaktan soğutma moduna
veya ısıtma moduna sokmak için.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: ünitenin kapasitesini girilen
değerlere sınırlandırmak için.

■

FREE COOLING REQ: üniteyi uzaktan serbest soğutma
durumuna getirmek için.

■

FAN FORCED
sokmak için

Glikol uygulamalı ünitelerin (OPZL) ayarları
Servis menüsündeki güvenlik alt menüsünden minimum çıkış suyu
sıcaklığını
(MIN.OUTL.WATER)
değiştirmek
mümkündür.
Minimum çıkış suyu sıcaklığını düşürmeden önce:
■

Su sistemine tabloya göre yeterli glikol eklendiğinden emin olun.

■

Ayarların tabloya göre yapıldığından emin olun.
(*)

LWE
°C –10~–5
Etilen glikol
%
40
Propilen glikol
%
40
MIN.OUTL.WATER
–10
Minimum çıkış suyu
FREEZE UP DIS
Donma engelleme
–11
sıcaklık ayarı
RESET
Donma engelleme
–10
sıcaklığını ilk
durumuna döndürme
REFR TEMP SET
Soğutucu gaz sıcaklık
–18,5
ayarı
LP SETP. C:
Soğutma modunda
0,5
düşük basınç ayar
noktası
PUMP ON SETP
Pompa açma sıcaklık
–21,5
ayarı(**)

–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

■

Yukarıdaki ayarlama sonucunda soğutma giriş ve soğutma çıkış
alt sınırları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
LWE(*)
°C –10~–5
Etilen glikol
%
40
Propilen glikol
%
40
COOL. INLSP1/2
Soğutma girişinin alt
–7
sınırı
COOL. OUTSP1/2
Soğutma çıkışının alt
–10
sınırı

ON: ünite kapalı olduğunda fanları devreye

Değişebilir dijital çıkış için muhtemel fonksiyonlar şunlardır:
■

NONE
(OPEN): değişebilir dijital çıkışa hiçbir fonksiyon
atanmamış.

■

CLOSED: değişebilir dijital çıkışa hiçbir fonksiyon atanmamış,
ancak çıkış kapalıdır.

■

2ND PUMP: ikinci bir evaporatör pompasını yönetmek için
kullanılabilir

■

100% CAPACITY: ünitenin %100 kapasite ile çalıştığını
gösterir.

■

FULL CAPACITY: ünitenin maksimum kapasitede çalıştığını
gösterir, örneğin %100 kapasiteye ulaşılması veya güvenlik
sınırlamasından dolayı maksimum kapasiteye ulaşılması.

■

FREE
COOLING: ünite serbest soğutma durumunda
çalışırken 3-yollu bir vanayı kumanda etmek için.

■

GEN.OPERATION: ünitenin açıldığını gösterir.

■

SAFETY+W.(NO): normalde açık bir kontağı kullanan bir
güvenlik veya uyarının etkin olduğunu gösterir.

1,5

(*) LWE = Evaporatör çıkış suyu
(**) Isıtma bandı yokken

Güvenliklerin uygun olmayan sıfırlamaları makineyi
tahrip edebileceğinden dolayı, SAFETY menüsünün
varsayılan koruma düzeyinin korunması ve kesinlikle
NONE olarak değiştirilmemesi önerilir.

–5~0
30
35

0~2
20
25

2~5
10
15

5~20
0
0

■

SAFETY+W.(NC): normalde kapalı bir kontağı kullanan bir
güvenlik veya uyarının etkin olduğunu gösterir.

–2

3

5

8

■

SAFETY
(NO): normalde açık bir kontağı kullanan bir
güvenliğin etkin olduğunu gösterir.

–5

0

2

5

■

SAFETY (NC): normalde kapalı bir kontağı kullanan bir
güvenliğin etkin olduğunu gösterir.

(*) LWE = Evaporatör çıkış suyu

Yanlış ayar ekipmanda ciddi hasarla sonuçlanabilir.
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NOT

■

■

NO: normalde açık kontak
Tüm değişebilir dijital çıkışlarda mümkündür
- Güvenlik etkin = kontak kapalı
- Güç yok = kontak açık
- Güvenlik etkin değil = kontak açık
NC: normalde kapalı kontak
Yalnız değişebilir dijital çıkış 1 için geçerlidir
- Güvenlik etkin = kontak kapalı
- Güç yok = kontak kapalı
- Güvenlik etkin değil = kontak açık

BMS ayarlarının tanımlanması (opsiyon kiti EKACPG)
Servis menüsünden COMMUNICATION alt menüsüne girin.
Ünite ile gözetim sistemi arasındaki iletişime imkan tanıyan BMS
parametreleri servis menüsünün ikinci COMMUNICATION PCB ve
son COMMUNICATION ekranı ile değitirilebilir. BMS parametreleri
şunlardır:
COMMUNICATION PCB ekranı:
■

RS485: MODBUS veya NONE seri bağlantısını gösterir.

■

ADDR: PCB adreslemesi için kullanılır.

■

BR: iletişim hızını gösterir (Baud hızı).
Olası ayarlar şunlardır: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.
PARITY: pariteyi gösterir, NONE (2STOPb) 2 durdurma biti
ile, veya ODD/EVEN 1 durdurma biti ile(1STOPb).

■

C1/C2
gösterir.

■

WARNING: bir uyarının etkin olduğunu gösterir.

■

■

C1/C2
OPERATION: o devrenin bir kompresörünün
çalıştırıldığını gösterir.

COMMUNICATION ekranı:

■

0% CAPACITY: hiçbir kompresörün çalıştırılmadığını gösterir.

■

■

COOLING: soğutma modunun etkin olduğunu gösterir.

■

HEATING: ısıtma modunun etkin olduğunu gösterir.

■

DEFROST: buz çözme modunun etkin olduğunu gösterir.

SAFETY: bir devre güvenliğinin etkin olduğunu

Değişebilir analog giriş için olası yapılanışlar şunlardır:
Her bir CHANG.AI konfigürasyonu için aynı zamanda tip de
seçilmelidir:

Termostat ayarlarının tanımlanması
■

■ 0-20mA, 4-20mA
■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE
4 (Farklı tipteki NTC sersörlerinin ne anlama
geldiğini öğrenmek için servis kılavuzuna bakın.)
■ DI (Digital giriş)
(bağlantının nasıl yapılacağı için kablo bağlantı şemasına
bakın)
■

NONE: değişebilir analog girişe hiçbir fonksiyon atanmamış.

■

STATUS: yalnız test aracılığıyla durumu gösterir

■

FLOATING SETP: ortam ya da analog girişe dayalı değişen
ayar noktası (yalnız mA, V veya NTC tipleri için kullanılabilir)

■

TEMPERATURE: yalnız (örnek olarak) kondenser çıkış
sıcaklığını gösterir (yalnız NTC tipleri için kullanılabilir)

■

DI***: değişebilir dijital girişler için olası fonksiyonlara bakın.
(*** aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, REM. COOL/HEAT,
FREE COOLING REQ, LOW NOISE veya FAN FORCED
ON.) (yalnız DI (dijital giriş) tipleri için kullanılabilir)

Prob ofsetinin ayarlanması
Servis menüsünden INPUT OUTPUT alt menüsüne girin.

BMS CONTROL ALLOWED: Y (evet) olarak ayarlandığında,
ünite bir gözetim sisteminden kumanda edilebilir ve yapılandırılabilir. N (hayır) olarak ayarlandığında, gözetim sistemi
değerleri yalnızca okuyabilir fakat değiştiremez.

Özerk bir ünite için
Servis menüsünden THERMOSTAT alt menüsünün ilk
ekranına girin.
A ve C giriş ya da çıkış suyu sıcaklığının termostat ayarlarının
tanımlanması sadece servis menüsünde yapılabilir.
_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

■

Giriş veya çıkış suyu sıcaklığının
termostat ayarlarını tanımlamak için.

DICN düzeninde bağlanmış bir ünite için.
Yalnız ana ünite üzerinde servis menüsünden DICN alt
menüsünün dördüncü ekranına girin.
A, B ve C giriş suyu sıcaklığı için DICN termostat ayarlarının
tanımlanması sadece servis menüsünde yapılabilir.
_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

Giriş suyu sıcaklığının termostat ayarlarını tanımlamak için.

Daha sonra yapılacaklar
Paket hava soğutmalı soğutma grubunun montajının ve
bağlantılarının yapılmasından sonra, üniteyle birlikte verilen kullanım
kılavuzundaki "İlk çalıştırma öncesi kontroller" kısmında açıklandığı
gibi komple sistem kontrol ve test edilmelidir.
Kısa işletme talimatları formunu doldurun ve soğutma sisteminin
çalıştırma alanı yakınında görünür şekilde asın.

Ölçülen belirli sıcaklıklar için bir düzeltme değerinin girilmesi
mümkündür (giriş suyu evaporatör sıcaklığı ve karma çıkış suyu
evaporatör sıcaklığı). Bu, olası bir ölçüm hatasını düzeltmek içindir.
Prob ofsetinin varsayılan değeri 0'a eşittir.

Pompanın manüel olarak yönetilmesi
Servis menüsünden PUMP alt menüsüne girin.
Pompayı manüel olarak açma ve kapama imkanı vardır. Bu, ünite
kapalı olduğunda bile pompayı kontrol etmek için pompanın her an
çalıştırılabilmesi demektir.

Bir ısıtma bandı takılı olması durumunda
Servis menüsünden PUMP alt menüsüne girin.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Ön tanım ayarı OFF. Pompa işlevi
gerektiğinde bu ayarı ON olarak
değiştirin.

Isıtma bandı takılmaması durumunda, ünite kapatıldığında pompa
düşük ortam koşullarında harekete geçirilebilir.

EWYQ080~250DAYN
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Ek I
DICN konfigürasyonu için montaj örnekleri

Örnek 1: 1 pompalı tekli halka sistemi
Şekil 1, bu örneğin sistem konfigürasyonunu,
bağlantılarını ve terminallerini gösterir.

Giriş

saha

kablo

Amaç
Bu ek, Daikin Tümleşik Soğutma Grubu Ağınızı diğer bir deyişle
DICN konfigürasyonunu kurmada size yardımcı olmak üzere 3 adet
montaj örneği vermektedir.
Bkz. "DICN sisteminin bağlantısı ve düzeni (opsyion kiti EKACPG)"
sayfa 8.

Bu sistemin amacı, belirli bir yüke sabit sıcaklıkta sabit su akışı
vermektir. Bir ünite, bağımlı 3 (S3), yedek ünite olarak tutulur.

Kurulum
■

Sistem giriş suyu sıcaklığı üzerinden kontrol edilir.

■

Ünitelerden 1 tanesi AÇIK olduğu sürece pompa çalışmaya
devam eder. Tüm üniteler KAPATILDIKTAN sonra pompa,
PUMPLAG ayarı ile belirtilen süre kadar çalışır.

■

Bağımlı 3 (S3), uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (S3)
üzerine işletmen tarafından basıldığında çalışmak üzere
düzenlenmiştir.

■

Bağımlı 1 (S1), bağımlı 2 (S2) ve ana ünite (M) ana üniteye bağlı
olan uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (M) kullanılarak
AÇILIR veya KAPATILIR.

■

Ana üniteye bağlı olan ikili ayar noktası seçme anahtarı S2S
kullanılarak ayar noktası INLETSETP1 değerinden
INLETSETP2 değerine geçirilebilir.

Örnekler
Saha kablo bağlantıları ve kablo bağlantıları parça
tablosu
Sahadaki tüm kablo ve komponent tesisat işlemleri ehliyetli
bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve ilgili Avrupa ve ulusal
yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Sahada yapılan kablo işlemleri üniteyle birlikte verilen
kablo şemalarına ve aşağıda verilen talimatlara uygun
olarak yapılmalıdır.

NOT

Özel olarak ayrılmış güç devresi kullandığınızdan emin
olun. Hiçbir zaman başka bir cihazla paylaşılan güç
beslemesi kullanmayın.
İsteğe göre düzenlenmiş tüm ayarlar lisanslı bir teknisyen
tarafından yapılmalıdır.
Tümleşik pompaya sahip üniteler için, pompa kontaktörü ve pompa
kilidi ünite içine önceden yerleştirilmiştir.
........Saha kablo bağlantıları

K*P aynı zamanda 24 V DC veya 230 V AC kontaktör
olabilir.

Ünitelerin parametre ayarları
Kullanıcı ayarları menüsü, alt menü DICN:
Bağımlı 3

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

Bağımlı 2

Bağımlı 1

Ana

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

........Toprak kablo bağlantıları
...........................Ünite üzerindeki terminal
F1~F20...................Sigortalar

Değişebilir girişler/çıkışlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Servis ayar menüsü, alt menü INPUT OUTPUT:
Bağımlı 3

K1P~K4P................Pompa kontağı
L1,L2,L3,N..............Ana besleme terminalleri
M1P~M5P ..............Pompa motoru
R9T ........................İkincil devre için sensör
S3S ........................Ana ünite pompası için manüel anahtar
S1S (M,S3).............Uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı
S2S ........................İkili ayar noktası seçme anahtarı
Y1S ........................3 yollu vana

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

Bağımlı 2

Bağımlı 1

Ana

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Açıklama
Bağımlı 3 otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenebilir, eğer:
■

diğer ünitelerden 1 tanesi alarm durumunda veya;

■

diğer ünitelerin hepsi tam kapasitede çalışıyor ve henüz ayar
noktasına ulaşılmamışsa.

Bağımlı 3 ünitenizin bu şekilde davranmasını sağlamak için, mod
ayarını STANDBY olarak yapın. Bu durumda, S1S (S3) bir
fonksiyona sahip değildir.
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Örnek 2: Ayrı pompalı tekli halka sistemi

Örnek 3: Birkaç pompalı çift halka sistemi

Şekil 2, bu örneğin sistem konfigürasyonunu,
bağlantılarını ve terminallerini gösterir.

saha

kablo

Şekil 3, bu örneğin sistem konfigürasyonunu,
bağlantılarını ve terminallerini gösterir.

saha

kablo

Amaç

Amaç

Bu sistemin amacı, belirli bir yüke sabit sıcaklıkta sabit su akışı
vermektir. Bir ünite, bağımlı 3 (S3), yedek ünite olarak tutulur.

Bu sistemin amacı, bir tamponu sabit sıcaklıkta sürdürmek ve bu
tampondan bir yük beslemektir. Bir ünite, bağımlı 3 (S3), yedek ünite
olarak tutulur.

Kurulum
Kurulum

■

Sistem giriş suyu sıcaklığı üzerinden kontrol edilir.

■

Ana ünite, bağımlı 1 veya bağımlı 2 AÇIK olduğu sürece
pompa 1, pompa 2 ve pompa 3 çalışmaya devam eder. Pompa
4 sadece bağımlı 3 AÇILDIĞINDA çalışmaya başlar. Üniteler
KAPATILDIKTAN sonra pompalar, PUMPLAG ayarı ile belirtilen
süre kadar çalışır.

■

■

■

■

Sistem giriş suyu sıcaklığı üzerinden kontrol edilir.

■

Bağımlı ünitelerin pompaları yalnızca kompresörleri işler durumdayken çalışır (enerji tasarrufu). kompresör durdurulduktan
sonra pompa, PUMPLAG ayarı ile belirtilen süre kadar çalışır.

■

Bağımlı 3 (S3), uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (S3)
üzerine işletmen tarafından basıldığında çalışmak üzere
düzenlenmiştir.

Doğru sıcaklığı algılamak amacıyla ana ünitenin pompası sürekli
olarak çalışmalıdır.

■

Bağımlı 1 (S1), bağımlı 2 (S2) ve ana ünite (M) ana üniteye bağlı
olan uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (M) kullanılarak
AÇILIR veya KAPATILIR.

Bağımlı 3 (S3), uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (S3)
üzerine işletmen tarafından basıldığında çalışmak üzere
düzenlenmiştir.

■

Ana üniteye bağlı olan ikili ayar noktası seçme anahtarı S2S
kullanılarak ayar noktası INLETSETP1 değerinden
INLETSETP2 değerine geçirilebilir.

Bağımlı 1 (S1), bağımlı 2 (S2) ve ana ünite (M) ana üniteye bağlı
olan uzaktan çalıştırma/durdurma anahtarı S1S (M) kullanılarak
AÇILIR veya KAPATILIR.

■

Ana üniteye bağlı olan ikili ayar noktası seçme anahtarı S2S
kullanılarak ayar noktası INLETSETP1 değerinden
INLETSETP2 değerine geçirilebilir.

NOT

K*P aynı zamanda 24 V DC veya 230 V AC kontaktör
olabilir.

NOT

K*P aynı zamanda 24 V DC veya 230 V AC kontaktör
olabilir.

Ünitelerin parametre ayarları
Ünitelerin parametre ayarları

Kullanıcı ayarları menüsü, alt menü DICN
Bağımlı 3

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Bağımlı 2

Bağımlı 1

Ana

NORMAL

NORMAL

NORMAL

PUMP ON IF:

NONE

Bağımlı 2

NONE

Bağımlı 1

NONE

Ana

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

Bağımlı 2

Bağımlı 1

Ana

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

Değişebilir girişler/çıkışlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Servis ayar menüsü, alt menü INPUT OUTPUT
Bağımlı 3

Bağımlı 3

MODE:

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

Değişebilir girişler/çıkışlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

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

Kullanıcı ayarları menüsü, alt menü DICN:

Açıklama

Servis ayar menüsü, alt menü INPUT OUTPUT
Bağımlı 3

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

Bağımlı 2

Bağımlı 1

Ana

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

REMOTE
ON/OFF

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

Bağımlı 3 otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenebilir, eğer:

Açıklama

■

diğer ünitelerden 1 tanesi alarm durumunda veya;

Bağımlı 3 otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenebilir, eğer:

■

diğer ünitelerin hepsi tam kapasitede çalışıyor ve henüz ayar
noktasına ulaşılmamışsa.

■

diğer ünitelerden 1 tanesi alarm durumunda veya;

■

diğer ünitelerin hepsi tam kapasitede çalışıyor ve henüz ayar
noktasına ulaşılmamışsa.

Bağımlı 3 ünitenizin bu şekilde davranmasını sağlamak için, mod
ayarını STANDBY olarak yapın. Bu durumda, S1S (S3) bir
fonksiyona sahip değildir.
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Bağımlı 3 ünitenizin bu şekilde davranmasını sağlamak için, mod
ayarını STANDBY olarak yapın. Bu durumda, S1S (S3) bir
fonksiyona sahip değildir.
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Notlar
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KISA İŞLETME TALİMATLARI
EWYQ-DAYN Paket hava soğutmalı soğutma grupları
Donatımı tedarik eden:

Servis departmanı:

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

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

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

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

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

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

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

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

Donatım teknik verileri
İmalatçı

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

Güç besleme (V/Ph/Hz/A)

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

Model

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

Maksimum yüksek basınç

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

Seri Numarası

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

Soğutucu şarjı ağırlığı (kg) R410A : ..........................................

Yapım yılı

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

Çalıştırma ve durdurma
➤ Güç devresindeki devre kesici açılarak çalıştırılır. Bundan sonra su soğutma grubunun işletimi Dijital
Ekranlı Denetleyici tarafından kontrol edilir.
➤ Denetleyiciyinin anahtarı ve güç devresindeki devre kesici kapatılarak durdurulur.

UYARILAR
Acil durum kapaması

:

Üzerinde yer alan devre kesici kapatılır.................................
................................................................................................
................................................................................................

Hava giriş ve çıkışı

:

Maksimum soğutma kapasitesini elde etmek ve kurulumun
zarar görmesini önlemek için hava giriş ve çıkışını her zaman
serbest tutun.

Soğutucu şarjı

:

Yalnız soğutucu R410A kullanın.

İlk yardım

:

Yaralanma veya kaza durumunda hemen haberdar edin:

➤ Şirket yönetimi

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

➤ Acil doktoru

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

➤ İtfaiye

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