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    VIKTIG 

 
Denne Veiledningen er et teknisk hjelpemiddel, og representerer ikke et bindende tilbud for Daikin.  
Daikin har utarbeidet denne Veiledningen etter beste kunnskap.  Innholdet kan ikke helt og holdent anses som 
fullstendig, presist og troverdig. 
Alle data og spesifiseringer denne inneholder, kan endres uten forvarsel. Data meddelt under ordren vil bli ansett 
som endelige. 
Daikin fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader, i den videste forstand, som en følge 
av eller forbindelse til anvendelsen og/eller tolkningen av denne Veiledningen.  
Alt innhold er Daikin sin opphavsrett. 
 

 

  ADVARSEL  

 
Les nøye denne veiledningen for man starter installasjon av enheten. Det er strengt forbudt å starte enheten hvis 
ikke alle instruksjoner som er oppført i denne veiledningen er klare. 
 

 
Symbolforklaring 
 

 Viktig merknad: manglende respekt for instruksjonene kan skade enheten eller hemme dens drift  
 

 Merknader om generell sikkerhet eller respekt for lover og forskrifter  
 

 Merknader angående elektrisk sikkerhet 
 

Beskrivelse av etiketter som er festet på det elekt riske panelet 
 

 
IN IN 
OUT UT 

 
En kompressorenhet 

Identifisering av Etikett 
1 – Løfteinstruksjoner  6 – Advarsel om farlig spenning  
2 – Data for enhetens navneplate  7 – Advarsel om stramming av kabler  
3 – Nødstopp 8 – Symbol for elektrisk fare 
4 – Type gass  9 – Advarsel for påfylling av vann i kretsen 
5 – Produsentens logo  10 - Symbol for ikke-brennbar gass 
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IN IN 
OUT UT 

 
To kompressorenheter 

 
Identifisering av Etikett 
1 – Løfteinstruksjoner  6 - Symbol for ikke-brennbar gass 
2 –  Data for enhetens navneplate  7 – Produsentens logo  
3 – Advarsel om farlig spenning  8 – Nødstopp 
4 – Advarsel om stramming av kabler  9 – Advarsel for påfylling av vann i kretsen 
5 – Type gass  10 – Symbol for elektrisk fare 
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Generell informasjon 
 

  VÆR OPPMERKSOM  
 
Enhetene som er beskrevet i denne veiledningen representerer en verdifull investering.  Maksimal omsorg bør tas for 
å garantere riktig installasjon og egnede arbeidsforhold for enhetene.  
Korrekt vedlikehold av enheten er uunnværlig for dens sikkerhet og pålitelighet. Produsentens servicesentre er de 
eneste som har tilstrekkelig teknisk kompetanse for vedlikehold. 
 

 

  VÆR OPPMERKSOM  
 
Denne veiledningen gir informasjon om funksjonene og prosedyrer for den komplette serien.  
 
Alle enheter er levert fra fabrikken som komplette sett som inkluderer koblingsskjema og dimensjonale tegninger 
med størrelse, vekt og funksjoner til hver modell.  
 
KOBLINGSSKJEMAER  OG DIMENSJONALE  TEGNINGER MÅ BETRAKTES  SOM VIKTIGE DOKUMENTER I 
DENNE VEILEDNINGEN   
 
I tilfelle det er avvik mellom denne veiledningen og dokumentene nevnt ovenfor, vennligst referer til koblingsskjemaet 
og de dimensjonale tegningene.  
 

 

  VIKTIG 

 
Denne Veiledningen for Installasjon og Vedlikehold er kun laget for informasjon og utgjør ikke et tilbud som er 
bindende for Daikin.  
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.  Se data gitt ved bestillingen som for "Sertifiserte Dokumenter" som 
"Dimensjonale Tegninger", "Koblingsskjemaer" og "Navneplate" Daikin fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle 
direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som oppstår fra eller er knyttet til bruk og/eller tolkning av denne 
Installasjon og Vedlikeholds Veiledningen.  
 

 
Sikker bruk og vedlikehold av enheten, slik som forklart i denne Veiledningen for Bruk og Vedlikehold, er grunnleggende 
for å forhindre ulykker på operatører både under drift og vedlikehold så vel som under reparasjonsarbeid.  
 
Derfor er det sterkt anbefalt at dette dokumentet leses nøye, overholdes og lagres på en trygg plass. 
 

Advarsler for operatør 
• LES DENNE VEILEDNINGEN FOR VEDLIKEHOLD OG BRUK FØR ENHETEN BRUKES 

• OPERATØREN MÅ TRENES OG INSTRUERES I HVORDAN ENHETEN SKAL BRUKES   

• OPERATØREN MÅ STRENGT FØLGE ALLE INSTRUKSJONER, SIKKERHETSFORSKRIFTER OG 
BEGRENSNINGER SOM GJELDER BRUK AV ENHETEN.  

 
Assistanse 
Kreves ytterligere vedlikehold, er det tilrådelig å konsultere autorisert personell før arbeidet utføres.  
 

Reservedeler 
Reservedeler som skal brukes til vedlikehold av enheten må være originale.  Ta derfor alltid kontakt med Produsenten. 
 

Når man mottar maskinen 
Maskinen må inspiseres for å kontrollere om det finnes eventuelle skader med en gang den ankommer stedet for 
installasjon. Alle bestanddeler som beskrives i fraktbrevet må inspiseres og kontrolleres; en hver skade må meldes til 
transportør. Før man kobler maskinen til jord, må man kontrollere at modellen og den elektriske spenningen tilsvarer 
dem som er oppført på merkeplaten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppdages etter at 
maskinen er godtatt. 
 
Kontroller 
For å forhindre mulighet for ufullstendig levering (manglende deler) eller transportskader, må du utføre følgende 
kontroller ved mottak av maskinen:  
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a) Før man aksepterer maskinen, kontroller hver enkelt del i sendingen. Sjekk for skader. 
b) Hvis maskinen er skadet må man ikke fjerne det ødelagte materialet.   Eventuelle bilder av skaden vil være 

nyttige for å finne frem til ansvarlige. 
c) Rapporter øyeblikkelig skaden til transportbyrået og be dem inspisere enheten.  
d) Send øyeblikkelig en rapport om skaden til produsentens selger, slik at man kan iverksette nødvendige 

reparasjoner.  Skaden må ikke repareres før transportbyråets representant har inspisert maskinen. 
 

Hensikten med denne veiledningen 
Denne veiledningen er laget for at installatøren og den kvalifiserte operatøren skal kunne utføre en riktig installasjon og 
vedlikehold av maskinen, uten fare for personer, dyr og/eller gjenstander. 
Denne veiledningen er et viktig støttedokument laget for kvalifisert personell, men kan ikke på noen som helst måte 
erstatte følgende personell. Alle inngrep må utføres i overensstemmelse med lokale lover og regelverk. 
 
Viktig informasjon angående anvendt kuldemedium 
Dette produktet inneholder fluoriserte gasser med drivhuseffekt som er dekket av Kyoto-protokollen. Ikke slipp disse 
gassene ut i miljøet. 
Type kuldemedium: R134A 
GWP verdi(1) = 1300 
Mengde kuldemedium som brukes er oppført på enhetens navneplate. 
Rutinemessige inspeksjoner kan være nødvendig i henhold til lokale og/eller europeisk lovgivning, for kontroll av en 
eventuell lekkasje av kjølemedium. Kontakt din lokale forhandler for mer informasjon. 
 
(1) GWP=Global warming potential 
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NOMENKLATUR 

E W W D 1 7 0 G - S S 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maskin type
EWA = Luftkjølt chiller, kun kjøling
EWY = Luftkjølt chiller, varmepumpe
EWL = Ekstern kondensator chiller
ERA = Luftkjølt kondensasjonsenhet
EWW = Vannavkjølt chiller, kun kjøling
EWC = Luftkjølt chiller, kun kjøling med sentrifugalvifte 
EWT = Luftkjølt chiller, kun kjøling med varmegjenvinning

Kuldemedium
D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

Kapasitetsklasse in kW (Kjøling)
Alltid 3-sifret kode
Samme som forrige

Modellserier
Bokstav A, B, … : hoved modifikasjon

Inverter
    - = Non-inverter
    Z = Inverter

Effektivitetsnivå
S = Standard støy
X = Høy effektivitet
P = Premium effektivitet (ikke anvendbare for denne serien) 

Lydnivå
S = Standard støy
L = Lav støy (ikke anvendbare for denne serien) 
R = Redusert  støy (ikke anvendbare for denne serien) 
X = Ekstra lav støy (ikke anvendbare for denne serien)  
C = Kabinett (ikke anvendbare for denne serien) 

Garanti
0 = 1 års garanti
B = 2 års garanti
C = 3 års garanti
… = … års garanti

Sekvensielt nummer
000 = Basis modell
001 = Første ordre for denne modell (1 eller flere enheter)
002 = Andre ordre for denne modell (1 eller flere enheter)
… = … ordre for denne modell 
B01 = Første ordre for denne modell  + 1 års garanti
B02 = Andre ordre for denne modell (1 eller flere enheter)
… = … ordre for denne modell 
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Tekniske Egenskaper  
 
Tekniske Data EWWD170~600G-SS 
TEKNISKE EGENSKAPER EWWD G-SS 170 210 260 300 320 
Kapasitet(1) Kjøling kW 165,5 201,2 252,8 280,4 333,9 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 25 25 25 25 12,5 

Effektbehov enhet (1) Kjøling kW 42,1 50,7 64,9 75,4 84,3 
EER (1) 3.93 3.97 3.90 3.72 3.96 
ESEER 5.00 5.04 4.95 4.72 5.28 

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1860 1860 1860 1860 1880 
Bredde mm 920 920 920 920 860 
Dybde mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Vekt (2) 
Enhet  kg 1393 1410 1503 1503 2687 
Driftsvekt  kg 1470 1480 1650 1650 2840 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

Type Rørvarmeveksler 
Vannvolum l 60 56 123 123 118 
Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 7.9 9.6 12.1 13.4 16.0 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 47.0 66.7 43.8 52.7 63.9 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Varmeveksler vann 
Kondensator 

Type Rørvarmeveksler 
Antall kondensatorer  Nr. 1 1 1 1 2 

Vannvolum l 13 15 15 15 26 

Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 9.9 12.0 15.2 17.0 20.0 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 39.0 41.1 62.9 77.0 39.7 

Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Kompressor 
Type Semihermet. enkel skruekompr. 
Oljefylling l 16 16 16 16 16+16 
Mengde 1 1 1 1 2 

Lydnivå 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 87.7 87.7 87.7 87.7 90.2 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 69.7 69.7 69.7 69.7 71.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium  kg 50 50 50 50 100 

Ant. kretser 1 1 1 1 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 
Rørforbindelser Kondensator vann innløp/utløp inch 5 5 5 5 5 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Ved følgende nominelle vilkår: evaporator 12°/ 7°C; kondensator 30° / 35°C. 
(2) Drifts- og Enhetens vekt refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3) Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For verdier til Lydtrykknivåer med 

lydisolert kabinett se tabell 
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TEKNISKE EGENSKAPER EWWD G-SS 380 420 460 500 600 
Kapasitet(1) Kjøling kW 372,2 402,5 448,3 493,7 555,7 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Effektbehov enhet (1) Kjøling kW 93,1 101,4 115,1 129,0 150,2 
EER (1) 4.00 3.97 3.89 3.83 3.70 
ESEER 5.33 5.29 5.19 5.10 4.93 

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1880 1880 1880 1880 1880 
Bredde mm 860 860 860 860 860 
Dybde mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Vekt (2) 
Enhet  kg 2697 2702 2757 2762 2762 
Driftsvekt  kg 2850 2860 2970 2970 2970 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

Type  
Vannvolum l 113 113 173 168 168 
Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 17.8 19.2 21.4 23.6 26.6 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 61.9 71.0 54.2 54.2 67.3 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Varmeveksler vann 
Kondensator 

Type Rørvarmeveksler 
Antall kondensatorer  Nr. 2 2 2 2 2 

Vannvolum l 28 30 30 30 30 

Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  

Kjøling l/s 22.2 24.1 26.9 29.8 33.7 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 41.2 41.4 58.4 60.7 75.8 

Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Kompressor 
Type Semihermet. enkel skruekompr. 
Oljefylling l 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 
Mengde 2 2 2 2 2 

Lydnivå 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium  kg 100 100 100 100 100 

Ant. kretser 2 2 2 2 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 
Rørforbindelser Kondensator vann innløp/utløp inch 5 5 5 5 5 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Ved følgende nominelle vilkår: evaporator 12°/ 7°C; kondensator 30°/ 35°C. 
(2) Drifts- og Enhetens vekt refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3) Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For verdier til Lydtrykknivåer med 

lydisolert kabinett se tabell 
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Tekniske Data EWWD190~650G-XS 
TEKNISKE EGENSKAPER EWWD G-XS 190 230 280 320 380 
Kapasitet(1) Kjøling kW 186.4 223.3 276.5 306.7 366.3 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 25 25 25 25 12.5 

Effektbehov enhet (1) Kjøling kW 39.7 48.1 59.3 71.4 79.3 
EER (1) 4.70 4.64 4.66 4.30 4.62 
ESEER 5.97 5.90 5.92 5.46 6.15 

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1860 1860 1860 1860 1880 
Bredde mm 920 920 920 920 860 
Dybde mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Vekt (2) 
Enhet  kg 1650 1665 1680 1680 2800 
Driftsvekt  kg 1800 1810 1820 1820 3020 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

Type Rørvarmeveksler 
Vannvolum l 125 120 110 110 170 
Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 8.9 10.7 13.2 14.7 17.5 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 25.2 34.9 35.2 42.4 31.6 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Varmeveksler vann 
Kondensator 

Type Rørvarmeveksler 
Antall kondensatorer  Nr. 1 1 1 1 2 

Vannvolum l 22 25 25 25 44 

Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 10.8 13.0 16.0 18.1 21.3 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 16.9 19.7 24.7 30.6 16.5 

Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Kompressor 
Type Semihermet. enkel skruekompr. 
Oljefylling l 16 16 16 16 16+16 
Mengde 1 1 1 1 2 

Lydnivå 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 87.7 87.7 87.7 87.7 90.2 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 69.7 69.7 69.7 69.7 71.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium  kg 50 50 50 50 100 

Ant. kretser 1 1 1 1 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 
Rørforbindelser Kondensator vann innløp/utløp inch 5 5 5 5 5 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Ved følgende nominelle vilkår: evaporator 12°/ 7°C; kondensator 30°/ 35°C. 
(2) Drifts- og Enhetens vekt refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3) Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For verdier til Lydtrykknivåer med 

lydisolert kabinett se tabell 
 
 

 



 

D - EIMWC00203-13NO - 12/64 

 
TEKNISKE EGENSKAPER EWWD G--XS 400 460 500 550 650 
Kapasitet(1) Kjøling kW 408.2 443.6 496.0 540.5 603.9 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Effektbehov enhet (1) Kjøling kW 87.2 95.0 104.8 114.4 137.7 
EER (1) 4.68 4.67 4.73 4.72 4.39 
ESEER 6.24 6.23 6.31 6.30 5.85 

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1880 1880 1880 1880 1880 
Bredde mm 860 860 860 860 860 
Dybde mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Vekt (2) 
Enhet  kg 2945 2955 2975 2990 2990 
Driftsvekt  kg 3280 3290 3315 3340 3340 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

Type Rørvarmeveksler 
Vannvolum l 285 285 280 280 280 
Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 19.5 21.2 23.7 25.8 28.9 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 23.9 27.8 38.6 45.1 55.0 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Varmeveksler vann 
Kondensator 

Type Rørvarmeveksler 
Antall kondensatorer  Nr. 2 2 2 2 2 

Vannvolum l 47 50 59 68 68 

Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 23.7 25.7 28.7 31.3 35.4 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 17.0 16.6 17.1 15.4 19.3 

Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Kompressor 
Type Semihermet. enkel skruekompr. 
Oljefylling  16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 
Mengde 2 2 2 2 2 

Lydnivå 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium  kg 100 100 100 100 100 

Ant. kretser 2 2 2 2 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 
Rørforbindelser Kondensator vann innløp/utløp inch 5 5 5 5 5 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Ved følgende nominelle vilkår: evaporator 12°/ 7°C; kondensator 30°/ 35°C. 
(2) Drifts- og Enhetens vekt refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3) Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For verdier til Lydtrykknivåer med 

lydisolert kabinett se tabell 
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Tekniske Data EWLD160~550G-SS 
TEKNISKE EGENSKAPER EWLD G-SS 160 190 240 280 320 
Kapasitet(1) Kjøling kW 160.6 189.0 244.0 270.4 315.5 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 25 25 25 25 12.5 

Effektbehov enhet (1) Kjøling kW 45.4 54.3 65.9 74.6 90.6 
EER (1) 3.54 3.48 3.70 3.62 3.48  

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1860 1860 1860 1860 1942 
Bredde mm 1000 1000 1000 1000 1100 
Dybde mm 3700 3700 3700 3700 4400 

Vekt (2) 
Enhet  kg 1280 1280 1398 1398 2442 
Driftsvekt  kg 1337 1337 1516 1516 2560 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

Type Rørvarmeveksler 
Vannvolum l 60 56 123 123 118 
Nominell 
vanngjennomstrømningsmengde  Kjøling l/s 7.7 9.0 11.7 12.9 15.1 

Nominelt trykkfall Vann Kjøling kPa 44.6 59.7 41.0 49.3 57.4 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Væskemottaker 
(valgfritt) Volum 170 l 

Kompressor 
Type Semihermetisk enkel skrue 
Oljefylling  l 16 16 16 16 16+16 
Mengde 1 1 1 1 2 

Lydnivå 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium (4) kg -- -- -- -- -- 

Ant. kretser 1 1 1 1 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Nominell kjølekapasitet og effektbehov baseres på: 12°/ 7°C inngang/utførsel evaporator vanntemperatur; 
45°C mettet utløpstemperatur kompressoren 

(2) Forsendelsens og enhetens vektfigurer refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3)    Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For     

Verdier til Lydtrykknivåer med lydisolert kabinett se tabell 
(4) EWLD–G-SS versjon er forhåndsfylt med Nitrogen 2 bar. Kuldemediefylling må kun bestemmes av 

anleggets designer   
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TEKNISKE EGENSKAPER EWLD G-SS 360 380 420 480 550 
Kapasitet(1 Kjøling kW 352.2 381.1 428.3 475.7 525.9 

Kapasitet kontroll 
Type Trinnløs 
Maksimal kapasitet % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Effektbehov enhet (1 Kjøling kW 99.7 108.6 120.0 131.5 148.0 
EER (1) 3.53 3.51 3.57 3.62 3.55 

Maskinkasse 
Farge Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiale Galvanisert og malt stålplate 

Dimensjoner Enhet 
Høyde mm 1942 1942 1942 1942 1942 
Bredde mm 1100 1100 1100 1100 1100 
Dybde mm 4400 4400 4400 4400 4400 

Vekt (2) 
Enhet  kg 2446 2446 2501 2506 2506 
Driftsvekt kg 2560 2560 2670 2670 2670 

Varmeveksler vann 
Evaporator 

 

Type Rørvarmeveksler 
Vannvolum l 113 113 173 168 168 
Nominell 
vanngjennomstrømning Kjøling l/s 16.8 18.2 20.5 22.7 25.1 

Nominelt trykkfall vann Kjøling kPa 18.3 21.1 29.6 35.9 42.8 
Isolasjonsmateriale Lukket celleskum elastomer  

Væskemottaker 
(valgfritt) Volum 170 l 

Kompressor 
Type Semihermetisk enkel skrue 
Oljefylling  l 16+16 16+16 16+16 16+16  16+16 
Mengde 2 2 2 2 2 

Kjølekrets 
Lydeffekt (3) Kjøling dBA 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 
Lydtrykk (3) Kjøling dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Kjølekrets 

Type kuldemedium R134a R134a R134a R134a R134a 

Fylling kuldemedium (4) kg -- -- -- -- -- 

Ant. kretser 2 2 2 2 2 
Rørforbindelser Evaporator vann innløp/utløp mm 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 
Sikkerhetsanordninger  Høyt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykk (pressostat) 
Sikkerhetsanordninger  Nødstopp 
Sikkerhetsanordninger  Høy utløpstemperatur på kompressor 
Sikkerhetsanordninger  Faseovervåking 
Sikkerhetsanordninger  Lavt trykkforhold 
Sikkerhetsanordninger  Høyt oljetrykkfall 
Sikkerhetsanordninger  Lavt oljetrykk 

Anmerkninger 

(1) Nominell kjølekapasitet og effektbehov baseres på: 12°/ 7 °C inngang/utførsel evaporator 
vanntemperatur; 45°C mettet utløpstemperatur kompressoren 

(2) Forsendelsens og enhetens vektfigurer refererer til enhet uten lydisolert kabinett 
(3)    Lydeffekt og Lydtrykknivå refererer til enhet uten lydisolert kabinett. For     

Verdier til Lydtrykknivåer med lydisolert kabinett se tabell 
(4)    EWLD–G-SS versjon er forhåndsfylt med Nitrogen 2 bar. Kuldemediefylling må kun bestemmes   

av anleggets designer  
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Lydtrykknivå EWWD G-SS / EWWD G-XS 

G-SS G-XS 
Lydtrykknivå 1 m fra fritt felt ( ref. 2 x 10 5 ) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dBA 

170 190 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

210 230 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

260 280 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

300 320 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

320 380 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

380 400 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

420 460 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

460 500 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

500 550 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

600 650 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

Merk:  Gjennomsnittlig lydtrykknivå vurdert i henhold til NS-ISO 3744, halvsfærisk utbredelse i fritt felt. 

 
Lydtrykknivå EWWD G-SS / EWWD G-XS med lydisolert k abinett 

G-SS G-XS 
Lydtrykknivå 1 m fra fritt felt ( ref. 2 x 10 5 ) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dBA 

170 190 55.9 55.2 59.6 63.9 57.7 58.5 47.7 44.2 64.7 

210 230 55.9 55.2 59.6 63.9 57.7 58.5 47.7 44.2 64.7 

260 280 55.9 55.2 59.6 63.9 57.7 58.5 47.7 44.2 64.7 

300 320 55.9 55.2 59.6 63.9 57.7 58.5 47.7 44.2 64.7 

320 380 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

380 400 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

420 460 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

460 500 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

500 550 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

600 650 57.9 57.2 61.6 65.9 59.7 60.5 49.7 46.2 66.7 

Merk:  Gjennomsnittlig lydtrykknivå vurdert i henhold til NS-ISO 3744, halvsfærisk utbredelse i fritt felt. 

 
Lydtrykknivå korreksjonsfaktor EWWD G-SS / EWWD G-X S for forskjellige 
avstander  

G-SS G-XS 
Avstand (m) 

1 5 10 15 20 25 
170 190 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1 
210 230 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1 
260 280 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1 
300 320 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1 
320 380 0 8.7 13.7 16.9 19.2 21.1 

380 400 0 8.4 13.4 16.5 18.8 20.6 
420 460 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5 
460 500 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5 
500 550 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5 

600 650 0 8.3 13.3 16.4 18.7 20.5 

Merk:  Verdiene er dB(A) (trykknivå), i et tilnærmet fritt felt over en reflekterende flate (retningsfaktor Q=2) 
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Belastningskapasitet 
                                                                EWWD G-SS / EWWD G-XS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EWLD G-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
             Merknad: bruk av glykol er nødvendig for evaporator utgående vanntemperatur under +3°C 

                                                 Fig. 1 – Belastningskapasiteter 

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evaporator Leaving  Water Temp.  (°C)

C
o

n
d

e
n

se
r 

L
e

a
v

in
g

 W
a

te
r 

T
e

m
p

. 
(°

C
)

Operation with Glycol

(below 4°C Evap LWT)

"Ice mode" 

operation

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evaporator Leaving  Water Temp.  (°C)

S
a

tu
ra

te
d

 D
is

ch
a

rg
e

 T
e

m
p

. 
(°

C
)

Operation with Glycol

(below 4°C Evap LWT)

"Ice mode" 

operation



 

D - EIMWC00203-13NO - 17/64 

 
Condenser Leaving Water Temp. (C°) Kondensator Vanntemp. Utløp (C°) 
“Ice mode” operation “Ice mode” drift 
Operation with Glycol (below 4°C Evap LWT) Drift med Glykol (4°C under Evap LWT) 
Evaporator Leaving Water Temp (°C) Evaporator Vanntemp Utløp (°C) 
Saturated Discharge Temp. (C°) Mettet Utløpstemp.  (C°) 
“Ice mode” operation “Ice mode” drift 
Operation with Glycol (below 4°C Evap LWT) Drift med Glykol (4°C under Evap LWT) 
Evaporator Leaving Water Temp (°C) Evaporator Vanntemp Utløp (°C) 
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Mekanisk Installasjon  
 
 

Forsendelse 
Maskinens stabilitet under transport må sikres.  Hvis maskinen leveres med en treplanke på tvers av underlaget, må 
planken fjernes kun etter at man har kommet til sluttdestinasjon.  
 
Ansvar 
Produsenten fraskriver seg alt ansvar, både nå og i fremtid, for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander 
forårsaket av uaktsomhet av operatøren for manglende overholdelse av instruksjoner for installasjon og vedlikehold i 
denne veiledningen.     
Alt sikkerhetsutstyr må kontrolleres regelmessig og periodisk i samsvar med denne veiledningen og med lokale lover og 
forskrifter om sikkerhet og miljøvern.  
 
Sikkerhet 
Maskinen må være godt festet til bakken. 
Det er viktig at man observerer følgende instruksjoner:   
- Maskinen kan kun løftes ved bruk av løftepunktene som er festet til selve basen på maskinen. Disse er de eneste 
punktene som er i stand til å bære enhetens vekt. 
- La ikke uautoriserte og/eller ukvalifiserte personer få tilgang til maskinen. 
- Det er forbudt å gå til de elektriske komponentene uten at man først har åpnet maskinens hovedbryter og skrudd av 
strømforsyningen.  
- Det er forbudt å gå til de elektriske komponentene uten å bruke en isolerende plattform. Ikke kom i nærheten av 
elektriske komponenter hvis det finnes vann og/eller fuktighet. 
- Alle operasjoner på kjølekretsen og på komponenter under trykk må kun utføres av kvalifisert personell.  
- Utskifting av en kompressor eller tilsetning av smøreolje må kun utføres av kvalifisert personell.  
- Skarpe kanter kan forårsake sår.  Unngå direkte kontakt. 
- Unngå å føre faste gjenstander inn i vannrørene når maskinen er koblet til systemet. 
- Installer et mekanisk filter på vannrøret som er koblet til varmevekslerens innløp. 
- Maskinen er utstyrt med sikkerhetsventiler. Disse er installert både på kjølekretsens sider for høytrykk og lavtrykk. 
Hvis enheten stopper uventet opp, må man følge instruksjonene på Kontrollpanelets brukerveiledning , og som er en 
del av dokumentene som leveres til sluttbruker sammen med denne veiledningen. 
Man anbefaler på det sterkeste at installasjon og vedlikehold utføres med andre personer til stede. I tilfelle ulykker eller 
problemer, må man: 
- forbli rolig 
- trykk på alarmknappen hvis det finnes en i installasjonslokalet 
- flytt den skadede personen til et varmt sted, langt vekke fra enheten og i hvileposisjon 
- ta øyeblikkelig kontakt med førstehjelpsmannskap i lokalet eller legevakt 
- vent sammen med den skadede personen til hjelpen ankommer 
- gi all nødvendig informasjon til redningsmannskapet 
 

    ADVARSEL  
 
Før det utføres operasjon på maskinen, les denne instruksjons- og driftsveiledningen nøye. 
Installasjon og vedlikehold må kun utføres av kvalifisert personell som er kjent med lovbestemmelsene og lokale 
forskrifter og som er opplært eller har erfaring med denne typen utstyr.  
 

 

    ADVARSEL  
 
Unngå installasjon av maskinen på et sted som kan være farlige under vedlikeholdsoperasjoner, for eksempel (men 
ikke bare) plattformer uten rekkverk eller gjerder eller i områder som ikke overholder avstandskravene.  
 

 
Bevegelse og løfting 
Unngå støt og/eller risting under lossing fra lastebil og ved bevegelse av maskinen.  Ikke skubb eller dra i enheten fra 
andre steder enn understellet. Sikre maskinen på lastebilen for å hindre at den beveger seg og forårsaker skade på 
paneler og til understellet.  Ikke la noen del av maskinen falle under transport og/eller ved lossing, da dette kan forårsake 
alvorlig skade. 
Alle enhetene i serien er utstyrt med fire løftepunkt. Det er kun tillatt å anvende disse punktene når enheten skal løftes, 
som vist i Figur 2. 
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Fig. 2 - Løfte enheten 
 

    ADVARSEL  
 
Både løftetau og avstandsstykker og/eller stiger må være sterk nok til å støtte maskinen på en sikker måte. 
Kontroller maskinens vekt på navneplaten. 
Vekten som indikeres i tabellene "Tekniske Data" i kapittel "Generell Informasjon", referer til standardenheter.  
Noen spesielle maskiner kan være utstyrt med tilbehør som øker den totale vekten (varmegjenvinning, etc.). 
 

 

    ADVARSEL  
 
Maskinen må løftes svært forsiktig.  Unngå risting og løft maskinen svært sakte, slik at den holdes helt vannrett. 
 

 
Plassering og montering 
Alle enhetene er laget for installasjon innendørs. Maskinen må installeres på en robust og helt flat grunn; hvis maskinen 
installeres på en balkong eller et tak, kan det være nødvendig å anvende vektfordelende bærebjelker. 
For installasjon på bakken, gjør klar et kraftig sementunderlag som er minst 250 mm bredere og lengre enn maskinen. 
Dette underlaget må være sterkt nok til å tåle maskinens vekt slik som indikert i de tekniske egenskapene. 
Hvis enheten installeres på steder som er lett tilgjengelige for personer og dyr, råder man til å installere gitter som 
beskytter kompressorseksjonen. 
For å garantere best mulig effektivitet på installasjonsplassen, må man følge forholdsreglene og instruksjonene som er 
oppført under: 
• Sørg for et sterkt og solid underlag slik at også støy og vibrasjoner reduseres. 
• Vannet i systemet må være veldig rent og alle spor etter olje og rust må fjernes. Installer et mekanisk vannfilter på 

enhetens innløpsrør. 
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Minste krav til avstand 
Alle sidene på maskinen må være tilgjengelige for vedlikeholdsaktiviteter etter installasjon. Figur 3 viser minste krav til 
plass. 

Fig. 3 - Plass som kreves for vedlikehold av maskin en  

 
Ventilasjon 
Temperaturen i rommet der enheten er plassert bør alltid være mellom 0°C og 40°C. 
 
Lydvern 
Når lydnivået krever spesiell kontroll, må man være svært nøye når enheten isoleres fra basen ved hjelp av egnede 
vibrasjonshindrende elementer (levert som tilleggsutstyr).  Det må også installeres fleksible forbindelser på 
vannkoblingene. 
 

Vannrør 
Rørene må ha et lavest mulig antall albustykker og minst mulig vertikale retningsendringer. På denne måten reduseres 
installasjonskostnadene betraktelig og systemets prestasjon forbedres. 
Vannsystemet bør være utstyrt med: 

1. Vibreringshindrende monteringer for å redusere overføringen av vibrasjoner til den underliggende strukturen. 
2. Isolerende ventiler for å isolere maskinen fra vannsystemet under serviceinngrep. 
3. Manuell eller automatisk utlufting ved systemets høyeste punkt; dreneringsanordning ved systemets laveste 

punkt. Hverken evaporator eller anordning for varmegjenvinning må være plassert ved systemets høyeste 
punkt. 

4. En egnet anordning som klarer å opprettholde det hydrauliske systemet under trykk (ekspansjonsbeholder, 
osv.) 

5. Målere for vanntemperatur og trykk på maskinen som hjelper operatøren under service- og 
vedlikeholdsinngrep. 

6. Et filter eller en innretning som kan fjerne fremmedpartikler fra vannet før det går inn i pumpen (for å hindre 
kavitasjon, vennligst konsulter pumpeprodusenten for anbefalt type filter).  Anvendelsen av et filter forlenger 
pumpens levetid og hjelper til med å holde vannsystemet i en bedre tilstand. 

7. Et annet filter må være installert på maskinens vanninnløpsrør, nær evaporator og varmegjenvinning (hvis 
installert).  Filteret hindrer at partikler trenger inn i varmeveksleren. Partiklene kan skade den eller redusere 
kapasiteten for varmeveksling. 

8. Anordningen for varmegjenvinning må tømmes for vann under vintersesongen, med mindre man fyller på en 
egnet prosentandel med etylen glykol i vannkretsen. 

9. Hvis maskinen skal erstatte en annen, må hele vannsystemet tømmes og rengjøres før man installerer den nye 
enheten. Man råder til å utføre regelmessige tester og riktige kjemiske behandlinger av vannet før den nye 
maskinen startes opp. 

10. Hvis man har fylt glykol i vannet for å hindre at dette fryser, må man være oppmerksom på at sugetrykket vil 
være lavere. Enheten vil yte mindre og trykkfall vil være større. Alle maskinens beskyttelsessystemer, som 
frostvæske, og beskyttelse mot lavt trykk må omjusteres. 

 
Før man isolerer vannrørene må man kontrollere at det ikke finnes lekkasje. 
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Fig. 4 - Vannrørforbindelser for evaporator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Vannrørforbindelser for varmevekslere  
1 Gauge 1 Gauge 
2 Flexible connector 2 Elastisk forbindelsesstykke 
3 Thermometer 3 Termometer 
4 Isolating valve 4 Isolerende ventil 
5 Pump 5 Pumpe 
6 Filter 6 Filter 
1 Gauge 1 Gauge 
2 Flexible connector 2 Elastisk forbindelsesstykke 
3 Flow switch 3 Strømningsbryter 
4 Thermometer 4 Termometer 
5 Isolating valve 5 Isolerende ventil 
6 Pump 6 Pumpe 
7 Filter 7 Filter 

 
 
Installer et mekanisk filter på innløpet til hver varmeveksler. Hvis man unnlater å installere mekanisk filter kan faste 
partikler og/eller sveiseslagg gå inn i varmeveksleren.  Det anbefales installasjon av et filter med en maskevidde på 
maks 0,5 mm i diameter.  
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på vekslere som oppstår på grunn av at et mekanisk 
filter mangler.  
 

 
Vannbehandling 
Før man setter maskinen i drift må vannkretsen renses. Skit, kjelstein, korrosjonsavfall og andre materialer kan samle 
seg inne i varmeveksleren og redusere dens kapasitet når det gjelder varmeveksling. Det kan også forekomme trykktap, 
med redusert vannstrømning som følge. En skikkelig vannbehandling reduserer derfor faren for korrosjon, erosjon, 
kjelstein, osv. Hvilken vannbehandling som egner seg best avhenger av type system og egenskapene til vannet hvor 
enheten anvendes. 
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Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller en eventuell feilfunksjon av utstyret grunnet en feil eller uegnet 
behandling av vannet. 
 

Tabell 1 - Akseptable grenser for vannkvalitet 
pH (25 °C) 6.8÷8.0  Total hardhet (mg CaCO3 / l) < 200 
Elektrisk ledningsevne µS/cm (25°C) <800  Jern (mg Fe / l) < 1.0 
Klorid-ion (mg Cl  / l) <200  Klorid-ion (mg Cl  / l) Ingen 
Klorid-ion (mg SO2

4
  / l) <200  Ammonium ion (mg NH4

+ / l) < 1.0 
Alkalitet (mg CaCO3 / l) <100  Silika (mg SiO2 / l) < 50 
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Frostbeskyttelse av evaporator og vekslere 
 
To eller flere av beskyttelsesmetodene som beskrives under bør tas i betraktning når man prosjekterer systemet i sin 
helhet: 

1. Vedvarende sirkulering av vannstrømning inne i rørene og vekslerne. 
2. Tilføre egnet mengde med glykol inne i vannkretsen. 
3. Ekstra varmeisolasjon og oppvarming av utsatte rør. 
4. Tømming og rengjøring av varmevekslerne i vintersesongen. 

Det er installatøren og/eller den lokale vedlikeholdsteknikerens ansvar å forsikre seg om at to eller flere av ovennevnte 
metoder mot frost blir anvendt. Forsikre seg om at egnet form for frostbeskyttelse blir opprettholdt hele tiden. Manglende 
overholdelse av de ovennevnte instruksjonene kan føre til skader på enkelte av maskinens komponenter. Frostskader 
dekkes ikke av garantien. 
 
Installasjon av strømningsbryter 
For å garantere en tilstrekkelig vannstrømning i evaporatoren, er det uunnværlig å installere en strømningsbryter på 
vannkretsen. Strømningskretsen kan installeres på vannrørets innløp eller utløp. Strømningsbryteren er laget for å 
stoppe enheten hvis vannstrømningen avbrytes, og på denne måten beskytte evaporatoren mot frost. 
En strømningsbryter spesielt egnet for dette formålet, er tilgjengelig som ekstrautstyr med identifikasjonskode 
131035072.  
Denne typen strømningsbryter, med skovl, egner seg for bruk utendørs (IP67) og med rørdiameter på 1” til 6”. 
Strømningsbryteren er utstyrt med en ren kontakt som må være elektrisk koblet til klemmene på klemmebrett (kontroller 
maskinens koblingsdiagram for mer informasjon). 
For ytterligere informasjon om enhetens installasjon og innstillinger, les instruksjonsheftet i boksen.  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 - Justering av sikkerheten til strømningsbry teren  

 
Kjølekrets sikkerhetsventiler  
Hvert system leveres med sikkerhetsventiler installert på hver krets, både på evaporator og på kondensator. 
Formålet med ventilene er å frigjøre kuldemediet inne i kjølekretsen i tilfelle visse funksjonsfeil.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3” 83 mm 
4”         107 mm 
5”         134 mm 
6”         162 mm 

>5 

For  3” - 6” rør 
Bruk skovl b = 29 mm 

 
Justering av 

strømningsbryterens 
utløsningsfølsomhet 
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Evaporator Trykkfall 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 
 

Pressure drop (kPa) Trykkfall (kPa) 
Water flow (l/s) Vannstrømning (l/s) 
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EWWD400~460G-XS 

EWWD400~460G-XS 

EWWD500~600G-SS / EWWD380G-XS 

EWWD460G-SS 

EWWD380~420G-SS, EWWD280~320G-XS 

EWWD260~300G-SS, EWWD190~230G-XS 

EWWD170~210G-SS 

EWWD320G-SS 
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Kondensator Trykkfall 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 

Vannstrømning (l/s) 
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Delvis Varmegjenvinning Trykkfall  

 
EWWD G-SS / EWWD G-XS / EWLD G-SS 
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EWWD420G-SS / EWWD460G-XS – EWLD380G-SS 

  EWWD460G-SS / EWWD500G-XS / EWLD420G-SS 

          EWWD500~600G-SS / EWWD550~650G-XS / EWLD480~500G-SS 

EWWD380G-SS / EWWD400G-XS / EWLD360G-SS 

EWWD320G-SS / EWWD380G-XS / EWLD320G-SS 

EWWD260~300G-SS / EWWD280 / 320G-XS / EWLD240 ~280G-SS 

EWWD210G-SS / EWWD230G-XS / EWLD190G-SS 

EWWD170G-SS / EWWD190G-XS / EWLD160G-SS 
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Retningslinjer for bruk av ekstern kondensator   
 
Design av ekstern kondensator, og spesielt dimensjonering av rør og røropplegg, er anleggets designer sitt ansvar. Dette 
avsnittet gir kun forslag til planlegger, og må overveies med henvisninger til spesielt bruk. 
 
Ved bruk av ekstern kondensator, som luftkjølt eller evaporator kondensatorer, leveres chiller fylt med R134a. Det er 
viktig at enheten holdes godt lukket inntil den eksterne kondensatoren er installert og koblet med rør til enheten. 
Chiller leveres med filtertørker, fuktindikator og ekspansjonsventil montert som standardutstyr.  
 
Det er entreprenørens ansvar å installere koblingsrør, teste den og hele systemet for lekkasje, evakuere systemet og 
påfylle kuldemedium. 
 
Alle rør må være i henhold til gjeldende lokale og nasjonale koder.   
Bruk kun kobberrør for kjøling og isoler kjøleledningene fra bygninger for å hindre overføring av vibrasjoner.   
Det er viktig at utslippsledningene sløyfes til kondensatoren og sperres på kompressoren for å hindre kuldemedium og 
olje i å renne inn i kompressorene, sløyfing av utløpsledningen gir også større fleksibilitet.  
  
Ikke bruk sag for fjerning av kapp. Det kan føre til at kobberbiter forurenser systemet. Bruk en rørkutter eller varme for å 
fjerne kapp. Ved lodding av kobberstykker er det viktig å tilføre tørr nitrogen gjennom systemet før påfylling av 
kuldemedium.  Dette forhindrer kalkdannelse og mulig dannelse av en eksplosiv blanding av HFC134a og luft.  Dette vil 
også hindre dannelse av giftig fosgen gass, som oppstår når HFC134a blir utsatt for åpne flammer.   
Myklodd må ikke brukes.  For kobber til kobber skjøter bruk en phoscopper lodding med 6 - 8 % sølvinnhold.  En 
loddestang med høyt sølvinnhold må brukes til forbindelsene kobber-messing og kobber-stål.  Bruk kun autogensveising. 
 
Når utstyret er riktig installert, testet for lekkasje og tømt, kan det fylles med R124a kuldemedium og startes under tilsyn 
av en autorisert tekniker fra Daikin. 
 
Man fyller på inntil væskeledningens seglass fylles helt, og uten bobler som flyter i ekspansjonsventilen. Total 
kuldemediefylling kommer an på den eksterne kondensatoren og volumet til kuldemedierør 
 
Design av kuldemedierør 
Systemet kan konfigureres på en av de måtene som er indikert i Figurene 7, 8 og 9. Konfigurering og tilhørende høyde, 
sammen med den totale avstanden mellom chiller og den luftkjølte kondensatoren er viktig når man skal bestemme 
størrelsen til væskeledning og utløpsledning. Dette vil også påvirke området for kuldemediefylling. Derfor finnes det 
fysiske begrenser som ikke må brytes hvis systemet skal fungere som planlagt ved konstruksjon. 
 
1. Total avstand mellom chiller og den luftkjølte kondensatoren må ikke overstige 60 meter 
2. Væskeledningens stigeledninger må ikke overstige 5 meter i høyden fra kobling til kondensatorens 
væskeledning.  
3. Utløpslinjens stigeledninger kan ikke overstige en høydeforskjell på 30 meter. 
 

 
Fig. 7 Kondensator Plassert uten Høydeforskjell 
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Fig. 8 Kondensator Plassert over Chiller Enhet 

 

 
Fig. 9 Kondensator Plassert under Chiller Enhet 

 
CHILLER UNIT CHILLER ENHET 
CHILLER UNIT CHILLER ENHET 
10 FT max. 10 FOT max. 
 



 

D - EIMWC00203-13NO - 29/64 

 

Bestemme Ekvivalent Ledningslengde 
Bestemme riktig størrelse for feltets installerte væske- og utløpsledninger, må man først finne ekvivalent lengde 
rørlengde til hver ledning. Ekvivalent lengde er aktuell friksjonstap fra de lineære rør pluss friksjonstap av albuer, ventiler, 
etc. Tabell 2 viser ekvivalente rørlengder for ulike ikke-jernholdig ventiler og rørdeler.  Følg disse trinnene for utregning 
av ledningens lengde:  
 
1. Start med en tilnærming av ekvivalent lengde ved å anta at ekvivalent rørlengde er 1,5 ganger den effektive 
rørlengden.   
2. Referer til Tabell 2 og 3 for en første tilnærming av linje lengde.   
3. Kontroller ledningens lengde ved å regne ut den ekvivalente effektive lengden.  
 
 Merknad: Ved utregning av ekvivalent lengde må man ikke inkludere rørene til kjøleenheten. Kun feltets rørledninger må 
tas i betraktning. 
 

 
Tabell 2 - Ekvivalente Lengder (i meter) 

 
Ledningslengde  OD 

(tommer) 
Vinkel 

Ventil 
Kort 

Radius EL 
Lang 

1/4 5.8 0.8 0.6 
3/8 7.3 1.2 0.9 
1/2 7.3 1.4 1.0 
5/8 7.6 1.7 1.2 
3/4 7.6 2.0 1.4 
7/8 8.5 2.4 1.6 
11/8 8.8 0.8 0.6 
13/8 10.1 1.0 0.7 
15/8 10.4 1.2 0.8 
21/8 11.9 1.6 1.0 
25/8 13.4 2.0 1.3 
31/8 14.3 2.4 1.6 

 
Størrelse Væskeledning   
Ved utforming av væskeledninger er det viktig at væsken når ekspansjonsventilen uten ventileringsgass, da denne 
gassen vil redusere ventilens kapasitet.  Siden ventileringsgass kan forårsakes av trykkfall i ledningen, må man holde 
trykktap som følge av friksjon og endringer i trykkhøyde på minimum. 
 
En tilbakeslagsventil må være installert på væskeledningen der omgivelsestemperaturen kan falle under utstyrets 
romtemperatur. Dette for å hindre at væske går til kondensatoren, og for å opprettholde flytende kuldemedium i 
ledningen for oppstart av enheten (hvis termostatisk ekspansjonsventil er brukt, vil avstengningsventilen også hjelpe til å 
holde væsketrykket høyt nok slik at ventilen er lukket når kompressoren er av).  
En lufteventil bør installeres mellom avstengningsventilen og ekspansjonsventilen. 
 
Væskeledningens diameter bør være så liten som mulig samtidig opprettholde akseptabelt trykkfall. Dette for å minske 
kuldemediefylling. Total lengde mellom chiller og den luftkjølte kondensatoren må ikke overstige 60 meter 
 
Væskeledningens stigeledninger vil kreve et ekstra trykkfall på 11.5 kPa for hver vertikale meter stigning. Når det er 
nødvendig med en stigning på væskeledningen, lag det vertikale løpet umiddelbart etter kondensatoren før andre 
begrensninger.  Væskeledningens stigningsledninger må ikke overstige 3 meter i høyden fra kobling til kondensatorens 
væskeledning. Væskeledningen må ikke være vinklet. 
 
Væskeledninger er vanligvis ikke isolerte.  Men hvis linjene er utsatt for solvarme eller temperaturer på over 43 °C, kan 
underkjøling utføres I dette tilfelle må man isolerer væskeledningene. 
 
Referanse for dimensjonering av væskeledninger vises i Tabell 3. Den må kun brukes som referanse for drift av krets 
med kondensasjonstemperatur på 55 °C og 5 °C underkjøling på kondensatorens utløp.  Dimensjonering av ledningene 
er anleggsdesignerens ansvar, bruk ASHRAE Refrigeration Handbook eller andre egnede hjelpemidler. 
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Tabell 3 - Væskeledningens størrelser 
 
Kapasitet 

Krets 
kW 

Total Tilsvarende Lengde (meter) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 

350 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 

400 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 

450 11/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 21/8 21/8 
 

Størrelse Utløpsledning (Varm gass)  
Utløpsledningen størrelse er basert på den hastigheten som trengs for forsvarlig drift av chiller, korrekt håndtering av olje 
og beskytte kompressor mot skader som kan oppstå på grunn av kondensering av kjølevæske under avslåing. 
 
Totalt friksjonstap for utløpsledninger på 20 til 40 kPa betraktes som god design. Man må ta nøye hensyn til 
dimensjonering av hver rørdel slik at gassens hastighet er tilstrekkelig for å føre olje under alle driftsforhold. 
 
Hvis hastigheten i en vertikal stigeledning for utslipp er for lav, kan betydelige oljemengde samles i stigeledningen og 
den horisontale enden, føre til at kompressoren mister olje og det kan resultere i skade på kompressor på grunn av 
oljelekkasje. Når kompressoren belastning (og gassens hastighet i utløpsledningen) øker oljemengden som samles opp 
under redusert belastning, kan bli ført tilbake til kompressoren som en "plugg" og som forårsaker skader.  
Det anbefales at eventuelle utslippsledninger som kommer inn i en horisontal ende må rage over endens midtakse. 
Utslippsledningen bør skråne nedover, i retning varm gass-strøm, med en proporsjon på 6 mm til hver horisontal meter. 
Dette er nødvendig for å flytte oljen som ligger i enden med tyngdekraften. Oljelommer bør unngås fordi oljen ville samlet 
seg her og kompressoren fått for lite.  
 
Hvis chiller-enheten er under kondensatoren, må man sløyfe utløpsledningen minst 2,5 cm over kondensatorens topp.  
En trykkventil bør installeres på kondensatoren for å gjøre trykkmåling lettere ved service.  
 
En lufteventil bør installeres på utløpsledningen. 
 
Referanse for dimensjonering av utløpsledninger vises i Tabell 4. Den må kun brukes som referanse for drift av krets 
med temperatur fra evaporator lik 7 °C og kondensasjonstemperatur lik 55 °C. Dimensjonering av ledningene er 
anleggsdesignerens ansvar, bruk ASHRAE Refrigeration Handbook eller andre egnede hjelpemidler.   
 

Tabell 4 - Væskeledningens størrelser 
 
Kapasitet 

Krets 
kW 

Total Tilsvarende Lengde (meter) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 21/8 21/8 21/8 25/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 

350 21/8 21/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 

400 21/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 31/8 2 x 25/8 2 x 25/8 

450 25/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 2 x 25/8 2 x 25/8 2 x 31/8 
 
Oljefylling 
Ved bruk av ekstern kondensator, må kompressorens oljefylling ta hensyn til at en prosentandel av olje (cirka 1%) 
vanligvis er blandet med kuldemediet, så noe olje må tilføres standard fylling dersom kuldemediefylling overgår standard 
fylling av enheten.  I denne operasjonen er det viktig at oljenivået i oljeutskiller ikke er lavere enn ¼ av øvre seglass. 
Kompressorenhetene i versjon EWLD G-SS leveres med egnet oljefylling. Kjølekretsene må ikke være åpne for luft i mer 
enn 15 minutter. Hvis dette skjer må du bytte ut oljen og oljefilteret slik som beskrevet i "Prosedyre for bytting av 
oljefilter" i denne veiledningen. 
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Elektrisk Installasjon 
 
Generelle spesifikasjoner 
 

  VARSEL  
 
Alle elektriske forbindelser til maskinen må utføres i overensstemmelse med gjeldende lover og regelverk. 
All inngrep for installasjon, drift og vedlikehold må utføres av kvalifisert personell. 
Referer til koblingsskjema tilhørende din maskin og som ble sendt sammen med enheten. Dersom koblingsskjemaet 
mangler, ta kontakt med din forhandler som vil sørge for at du får et nytt.. 
 

 

   VARSEL  
 
Bruk kun kopperledere. Bruk av ledere av annet materiale kan føre til overoppvarming eller korrosjon på 
koblingspunktene og skade på enheten. 
For å unngå interferens må alle styreledninger kobles separert fra strømkablene. Bruk separerte installasjonsrør for 
dette. 
 

 

    VARSEL  
 
Under normal drift av denne serien med enheter kan samtidighet av enfaset og trefaset last, samt ubalanse mellom 
faser, forårsake jordtap mot bakken på opptil 150 mA. 
 
Hvis enheten inkluderer anordninger som forårsaker større oversvingninger (som VFD og fasekutt), kan jordtapet mot 
bakken øke til svært høye verdier (cirka 2 Ampere). 
 
Strømforsyningssystemets vern må prosjekteres med tanke på de ovennevnte verdiene. 
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Tabell 5 - Elektriske Data EWWD G-SS 
Enhet Kompressorer Kontroll 

Størrelse Enhet  Maks. strøm for 
ledningsstørrelse 

Maks. 
inkoplingsstrøm 

(1) 

Effektfaktor 
(2) 

Størrelse 
skillebryter 

Kortslutningsstrøm 
 

Icc 

Antall 
kompressorer 

Maks. strøm 
kompressorer Krets 

1/ Krets 2 
 (3) 

Toppstrømverdi 
kompressorer Krets 

1/ Krets 2 

Størrelse på type gG 
NH0/NH1 

kompressorsikringer 
Krets 1/ Krets 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 

170 123 288 0.83 250 A 13.5 1 112  288  125  500 4 

210 147 288 0.87 250 A 13.5 1 134  288  160  500 4 

260 177 288 0.89 250 A 13.5 1 161  288  200  500 4 

300 200 288 0.89 250 A 13.5 1 182  288  250  500 4 

320 246 372 0.85 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

380 271 386 0.87 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

420 295 386 0.87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

460 325 404 0.88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

500 354 404 0.89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

600 400 415 0.89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Inkoplingsstrøm på den største kompressoren + strøm ved 75% på den andre kompressoren ved maksimale betingelser 
(2) Effektfaktor kompressorer ved nominelle betingelser (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) FLA kompressorer 
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Tabell 6 - Elektriske Data EWWD G-XS 
Enhet Kompressorer Kontroll 

Størrelse Enhet  Maks. strøm for 
ledningsstørrelse 

Maks. 
inkoplingsstrøm  

(1) 

Effektfaktor 
(2) 

Størrelse 
skillebryter 

Kortslutningsstrøm 
 

Icc 

Antall 
kompressorer 

Maks. strøm 
kompressorer Krets 

1/ Krets 2 
 (3) 

Toppstrømverdi 
kompressorer Krets 

1/ Krets 2 

Størrelse på type gG 
NH0/NH1 

kompressorsikringer 
Krets 1/ Krets 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 

190 123 288 0.83 250 A 13.5 1 112  288  125  500 4 

230 147 288 0.87 250 A 13.5 1 134  288  160  500 4 

280 177 288 0.89 250 A 13.5 1 161  288  200  500 4 

320 200 288 0.89 250 A 13.5 1 182  288  250  500 4 

380 246 372 0.83 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

400 271 386 0.85 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

460 295 386 0.87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

500 325 404 0.88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

550 354 404 0.89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

650 400 415 0.89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Inkoplingsstrøm på den største kompressoren + strøm ved 75% på den andre kompressoren ved maksimale betingelser 
(2) Effektfaktor kompressorer ved nominelle betingelser (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) FLA kompressorer 
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Tabell 7 - Elektriske Data EWLD G-SS 
Enhet Kompressorer Kontroll 

Størrelse Enhet  Maks. 
strøm for 
ledningsst

ørrelse  

Maks. 
inkoplingsstr

øm (1) 

Effektfakt
or (2) 

Størrelse 
skillebryter 

Kortslutningsstr
øm  

 
Icc 

Antall 
kompressor

er 

Maks. strøm kompressorer 
Krets 1/ Krets 2 

 (3) 

Toppstrømverdi 
kompressorer Krets 1/ 

Krets 2 

Størrelse på type gG 
NH0/NH1 

kompressorsikringer Krets 
1/ Krets 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 
160 123 288 0.83 250 A 13.5 1 112  288  125  500 4 

190 147 288 0.87 250 A 13.5 1 134  288  160  500 4 

240 177 288 0.89 250 A 13.5 1 161  288  200  500 4 

280 200 288 0.89 250 A 13.5 1 182  288  250  500 4 

320 246 381 0.83 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

360 271 396 0.85 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

380 295 396 0.87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

420 325 418 0.88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

480 354 418 0.89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

550 400 453 0.89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Inkoplingsstrøm på den største kompressoren + strøm ved 75% på den andre kompressoren ved maksimale betingelser 
(2) Effektfaktor kompressorer ved nominelle betingelser (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) FLA kompressorer  
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Elektriske komponenter 
Alle strøm- og elektriske tilkoblinger er spesifisert i koblingsskjemaet levert sammen med maskinen. 
Installatøren må legge til følgende komponenter: 

- Strømforsyningsledninger (dedikert rør) 
- Forbindelser og grensesnittledninger (dedikert rør) 
- Termisk magnetisk effektbryter av egnet størrelse (se elektriske data). 

 
Elektriske ledninger  

Strømkrets: 
Koble elektrisk strømtilførselskabel til klemmene på hoved effektbryteren på maskinens klemmebrett. 
Tilgangspanelet må ha et hull med egnet diameter for kabelen som brukes og dens kabelmuffe. Man kan også 
bruke et fleksibelt rør som inneholder de tre strøm fasene pluss jord. 
Man må uansett sørge for at det er beskyttelse mot vanninntrenging ved tilkoblingspunkt. 
 
Styrestrømkrets: 
Alle maskinene i serien er utstyrt med en ekstra 400/115V transformator til styrestrømkrets. Ingen ekstra kabel 
til strømforsyningens kontrollsystem er derfor nødvendig. 
Bare dersom man har bruk for den valgfrie separate akkumuleringstanken må man strømforsyne den elektriske 
frostsikre motstanden separat.   
 

Elektrisk varmeelement 
Hver krets har et elektrisk varmeelement installert i kompressoren. Oppgaven til denne er å holde oljen varm og dermed 
hindre tilstedeværelse av flytende kuldemedium blandet med olje i kompressoren.  Driften av de elektriske 
varmeelementene garanteres bare hvis det er en konstant strømforsyning. Hvis det ikke er mulig å holde maskinen 
strømforsynt om vinteren, bruk minst to av de prosedyrene som er beskrevet i "Mekanisk Installasjon", avsnittet under 
"Frostbeskyttelse av evaporator og vekslere" . 
 
Dersom anlegget bruker pumper utenfor maskinen (følger ikke med enheten), må ledningen til hver pumpe være utstyrt 
med en magnetotermisk bryter og en manøverbryter.  
 
Vannpumpe kontroll 
Koble tilførsel til spolen til kontrollkontaktor til klemme 27 og 28 (pump #1) og 401 og 402 (pump 2) plassert på 
klemmebrett M3, og installer kontaktor på en strømtilførsel med samme spenning som spolen til pumpekontaktor. 
Klemmene er koblet til en ren kontakt på mikroprosessor. 
Kontakten på mikroprosessor har følgende kommuteringsegenskaper: 
 
Maksimal spenning: 250 Vac 
Maksimal strøm: 2 A Resistiv  2 A Induktiv 
Referansestandard: EN 607301 
 
Koblingen beskrevet ovenfor gjør at mikroprosessoren kan administrere vannpumpen automatisk.  Det er en god regel å 
installere en ren tilstandskontakt på pumpens magnetotermiske bryter og koble den i serie med strømningsbryteren.  

 
Alarm releer- Elektrisk kobling 
Maskinen har en spenningsfri kontakt digital utgang som endrer status når en alarm oppstår i en av kretsene til 
kuldemedium.  Koble dette signalet til en ekstern visuell, lydalarm eller til BMS for å overvåke driften.  Se maskinens 
koblingsskjema for kobling. 
 
Enhet On/Off fjernkontroll – Elektrisk kobling 
Maskinen har en digital inngang som tillater fjernkontroll. En timer for start, en effektbryter eller en BSM kan kobles til 
denne inngangen. Når kontakten er lukket, starter mikroprosessoren startsekvensen ved først å slå på vannpumpen og 
deretter kompressorene. Når kontakten er åpnet, starter mikroprosessoren sekvensen for avslåing av maskinen.    
Kontakten må være spenningsfri. 
 
Dobbelt Settpunkt - Elektrisk kobling 
Funksjonen Dobbelt Settpunkt gjør det mulig å endre, over enheten, settpunkt  mellom to forhåndsdefinerte verdier i 
styreenhet.   Et eksempel på bruk er produksjon av is om natten og standart drift om dagen. Koble en effektbryter eller 
timer mellom klemmene 5 og 21 på klemmebrett M3. Kontakten må være spenningsfri. 
 
Ekstern reset av Settpunkt for vann - Elektrisk kob ling (Ekstrautstyr) 
Maskinens lokale settpunkt kan varieres av et ekstern analogisk signal 420 mA. Når denne funksjonen er aktivert, tillater 
mikroprosessoren en variasjon av settpunktet fra innstilt lokal verdi opp til en differensial på 3 °C. 4 mA tilsvarer en 0 °C 
differensial, 20 mA tilsvarer settpunkt pluss maks differensial. 
Signalkabelen må være koblet direkte til klemmene 35 og 36 på klemmebrettet M3. 
Signalkabelen må være av skjermet type og må ikke legges i nærheten av strømkablene, for ikke å indusere forstyrrelser 
med den elektroniske kontrollenheten.   
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Enhetsbegrensninger Elektriske koblinger (Tilleggsu tstyr) 
 
Maskinens mikroprosessor tillater å begrense kapasiteten ved hjelp av to forskjellige kriterier:  

 >Belastningsgrense: Belastningen kan varieres ved hjelp av et 420 mA eksternt signal fra en BMS.  
Signalkabelen må være koblet direkte til klemmene 36 og 37 på klemmebrettet M3. 
Signalkabelen må være av skjermet type og må ikke legges i nærheten av strømkablene, for ikke å indusere 
forstyrrelser med den elektroniske kontrollenheten.   

-  >Strømbegrensning: Belastningen kan varieres ved hjelp av et 420 mA eksternt signal fra en ekstern 
spesialinnretning.  I dette tilfellet, må begrensningene av strømkontroll innstilles på mikroprosessoren slik at 
mikroprosessoren overfører verdien av den målte strømmen og begrenser den. 
Signalkabelen må være koblet direkte til klemmene 36 og 37 på klemmebrettet M3. 
Signalkabelen må være av skjermet type og må ikke legges i nærheten av strømkablene, for ikke å indusere 
forstyrrelser med den elektroniske kontrollenheten.   
En digital inngang tillater aktivering av strømbegrensning på ønsket tidspunkt. Koble aktiveringsbryteren eller 
timer (spenningsfri kontakt) til klemmene 5 og 9. 

 
Vær oppmerksom: de to valgmulighetene kan ikke aktiv eres samtidig. Innstilling av en funksjon ekskluder er 
den andre.  

 
 

Fig. 10 - Brukertilkobling til grensesnitt M3 klemm ebrett  
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Funksjon 
 
Operatørens ansvar 
Det er absolutt nødvendig at operatøren er riktig opplært og gjør seg kjent med systemet før han/hun tar maskinen i bruk. 
I tillegg til å lese gjennom veiledningen må operatøren også studere mikroprosessorens driftsveiledning og 
koblingsskjema, slik at han/hun forstår oppstartssekvens, drift, stengningsekvens og hvordan alle sikkerhetsanordninger 
fungerer. 
Under maskinens innledende fase for oppstart vil en av produsentens autoriserte teknikere være tilgjengelig for å svare 
på eventuelle spørsmål og for å gi instruksjoner angående en riktig prosedyre for drift. 
Operatøren anbefales å holde en oversikt over alle driftsdata til hver installerte maskin. Operatøren bør også lage en 
oversikt over alle periodiske vedlikeholds- og service-inngrep. 
Hvis operatøren legger merke til unormale eller uvanlige driftsvilkår, må han/hun ta kontakt med teknisk service 
autorisert av produsenten. 
 
Beskrivelse av maskinen 
Denne maskinen som er av typen kondensering av vann, består av følgende hovedkomponenter:  
 

 Kompressor : Denne enkelskrue kompressoren i serien Fr 3200 er av typen semihermetisk og bruker 
gass fra evaporator til kjøling av motoren og tillater optimal drift under alle 
belastningsforhold. Smøresystemet med oljeinnsprøyting krever ingen oljepumpe fordi 
oljestrømningen er garantert av trykkforskjellen mellom innløp og utløp.  I tillegg til å 
sikre smøring av kulelager, garanterer oljeinnsprøyting dynamisk forsegling av skruen, 
og dermed aktivering av kompresjonsprosessen. 

 Evaporator : Rørvarmeveksler med direkte ekspansjon er stor for å garantere optimal effektivitet i alle 
belastningstilstander. 

 Kondensator : Kondensator type rørvarmeveksler har ekstern mikro ribber av høy effektivitet (C4). 
 Væsken som underkjøles av den nedre delen av rørene forbedrer ikke bare den 

generelle effektiviteten til maskinen, men den kompenserer også variasjoner i 
varmebelastningen ved å tilpasse kjølemediets belastning til alle forutsette driftsforhold.  

 Ekspansjonsventil : Maskinen har en elektronisk ekspansjonsventil. Denne kontrolleres av en elektronisk 
innretning kalt Driver som optimaliserer dens drift.  

 
Beskrivelse av kjølesyklus 
Kuldemediegass med lav temperatur fra evaporator føres av kompressor gjennom den elektriske motoren som kjøles av 
kuldemedium. Deretter komprimeres den og i denne prosessen blandes kuldemedium med oljen fra oljeutskiller.  
Olje-kuldemedium blandingen ved høyt trykk føres inn i sentrifugeseparator, hvor oljen separeres fra kuldemedium. Oljen 
som samles på bunnen av separatoren er tvunget av trykkforskjellen tilbake til kompressoren mens det oljefrie 
kjølemedium sendes til kondensatoren.  
Kjølevæsken er jevnt fordelt inne i kondensatoren i hele volumet på varmeveksleren, og gassen i kontakt med rørene 
avkjøles og starter deretter å kondensere. 

Ved metningstemperatur går den kondenserte væsken gjennom delen for underkjøling hvor den mister enda mer varme, 
noe som øker syklusens effektivitet. Varmen som tas fra væsken under kjøling, kondensasjon og underkjøling byttes ut 
med det vannet som går igjennom rørene til kondensator.  
Den underkjølte væske renner gjennom det høyeffektive tørkefilteret og kommer til ekspansjonselement 
(ekspansjonsventilen) hvor et trykkfall starter ekspansjonsprosessen og fører til at en del av kjølevæsken fordampes. 

Resultatet er en flytende gassblanding med lavt trykk og temperatur som går inn i evaporator hvor varmen som trengs til 
fordamping hentes.  

Når kuldemediet i væskedampform er jevnt fordelt inni rørene til evaporator med direkte ekspansjon, byttes varmen med 
kjølevannet og dermed reduserer temperaturen til fullstendig fordamping, etterfulgt av overheting.   

Når den har nådd overhetet damp tilstand, forlater kjølemedium evaporator og er igjen tatt inn i kompressoren for å 
gjenta syklusen.  
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Fig. 11 - Kjølesyklus EWWD G-SS / EWWD G-XS 
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Fig. 12 - Kjølesyklus EWWD G-SS, EWWD G-XS  Delvis varmegjenvinning 
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Fig. 13 - Kjølesyklus EWLD G-SS  
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Beskrivelse av kjølesyklus med delvis varmegjenvinn ing  
Kuldemediegass med lav temperatur fra evaporator føres av kompressor gjennom den elektriske motoren som kjøles av 
kuldemedium. Deretter komprimeres den og i denne prosessen blandes kuldemedium med oljen fra oljeutskiller.  

 
Olje-kuldemedium blandingen ved høyt trykk føres inn i den høyeffektive sentrifugeseparatoren, som separerer den. 
Oljen som legger seg på bunnen av separatoren på grunn av trykkforskjellen blir sendt tilbake til kompressoren, mens 
kuldemedium som har blitt separert fra oljen blir sendt til varmeveksleren for delvis gjenvinning. Her avgis varmen fra 
overheting, og varmer vannet som går gjennom varmeveksleren varmes.   Når kjølevæsken forlater varmeveksleren 
kommer den inn i kondensatoren, der den er kondenseres.  
 

Olje-kuldemedium blandingen ved høyt trykk føres inn i sentrifugeseparator, hvor oljen separeres fra kuldemedium. Oljen 
som samles på bunnen av separatoren er tvunget av trykkforskjellen tilbake til kompressoren mens det oljefrie 
kjølemedium sendes til kondensatoren.  Øvre del av kondensatoren har kjølerør hvor cirka 10 % av avvist varme fra 
enheten er gjenvunnet. 
Disse kondensatorene med rør for delvis varmegjenvinning, har kroner med spesielle koblinger som de kan kobles til 
varmtvannsrørene med.  Når delvis gjenvinning er aktivert, blir kondensatorens ytelse forbedret siden 
kondensatortemperaturen senkes ytterligere fordi overflaten dedikert til varmeutslipp er større.  
Etter at gassen har passert gjennom kjølerør, begynner den å kondensere i den sentrale delen av kondensatoren.  

Ved metningstemperatur går den kondenserte væsken gjennom delen for underkjøling hvor den mister enda mer varme, 
noe som øker syklusens effektivitet. Den underkjølte væske renner gjennom det høyeffektive tørkefilteret og kommer til 
ekspansjonselement (ekspansjonsventilen) hvor et trykkfall starter ekspansjonsprosessen og fører til at en del av 
kjølevæsken fordampes. 
Resultatet er en flytende gassblanding med lavt trykk og temperatur som går inn i evaporator hvor varmen som trengs til 
fordamping hentes.  

Når kuldemediet i væskedampform er jevnt fordelt inni rørene til evaporator med direkte ekspansjon, byttes varmen med 
kjølevannet og dermed reduserer temperaturen til fullstendig fordamping, etterfulgt av overheting.   

Når den har nådd overhetet damp tilstand, forlater kjølemedium evaporator og er igjen tatt inn i kompressoren for å 
gjenta syklusen.   
 

Kontroll av krets for delvis gjenvinning og anbefal inger ved installasjon  
Systemet for delvis varmegjenvinning verken drives og/eller kontrolleres av maskinen. Installatøren bør følge rådene 
nedenfor for best ytelse og pålitelighet:  

1) Installer et mekanisk filter på varmevekselerens innløpsrør. 

2) Installer avstengningsventiler for å isolere varmeveksleren fra vannsystemet i de perioder hvor 
maskinen ikke er i drift eller når det utføres vedlikehold på systemet. 

3) Installer en tømmeventil som tillater tømming av varmeveksleren dersom det er ventet at temperaturen 
skal falle under 0 ° C i perioder når maskinen ikke er aktivitet. 

4) Installer fleksibel vibrasjonshindrende forbindelser på varmegjenvinningens vanninnløpsrør og 
utløpsrør, slik at overføring av vibrasjoner, og dermed av støy, holdes så lavt som mulig i 
vannsystemet. 

5) Ikke belaste varmevekslernes koblinger med vekten av rørene til varmegjenvinning. Vannkoblingene til 
vekslerne er ikke laget for å tåle vekten av rørene. 

6) Dersom varmegjenvinningens vanntemperatur er lavere enn romtemperaturen, anbefales det at man 
tar av vanngjenvinningens vannpumpe 3 minutter etter at den siste kompressoren er slått av. 

Kompressor 
Enkelskrue kompressor av semihermetisk type med en asynkron trefaset, topolet motor som er kilt direkte på 
hovedaksel. Sugegassen fra evaporator kjøler den elektriske motoren før den går inn i sugeportene. Det er 
temperaturfølere inni den elektriske motoren som er helt dekket av spolevikling og overvåker konstant 
motortemperaturen. Dersom spoleviklingstemperaturen blir svært høy (120°C), vil en ekstern spesialinnretning som er 
koblet til sensorene og til den elektroniske kontrollenheten deaktivere tilhørende kompressor. 
Det er kun to bevegende rotasjonsdeler og det er ingen andre deler i kompressoren med en eksentrisk og/eller 
alternerende bevegelse.  
Basiskomponentene er derfor kun hovedrotoren og satellittene som utfører kompresjonsprosessen, perfekt 
sammenkoplet.  
Kompresjonens forsegling er gjort takket være en passende formet spesielt komposittmateriale som er lagt mellom 
hovedskruen og satellitten.  Hovedakselen som hovedrotoren er kilt på, støttes av to kulelagre. Systemet laget på denne 
måten er både statisk og dynamisk balansert før montering  
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Fig. 14 - Bilde av Fr3200 kompressor 

 
 
 
Kompressorserien Fr3200.  gir tilgang til de interne delene ved hjelp av to deksler plasserte på sidene. 
 

Kompresjonsprosess 
Med enkelskrue kompressor utføres prosessene for suging, kompresjon og utløp kontinuerlig på grunn av øvre satellitt. I 
denne prosessen går sugegassen inn i profilen mellom rotor, tennene på øvre satellitt og kompressorhuset. Volumet 
reduseres gradvis ved kompresjon av kjølemedium. Den komprimerte gassen under høyt trykk tømmes deretter i den 
innebygde oljeutskilleren. I oljeutskilleren, vil gass/oljeblandingen og oljen samlet i et hulrom i den nedre delen av 
kompressoren, der de blir sprøytes inn i kompresjonsmekanismene for å garantere kompresjonens tetning og smøring av 
kulelagre.  
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1. E 2. Suging 

Rotorens halser 'a', 'b' og 'c' er i den ene 
enden i kommunikasjon med sugekammer og 
er lukket i andre ende av satellittennene oppe.  
Når hovedrotoren går rundt, øker halsenes 
effektive lengde og det åpne volumet til 
sugekammeret økes. Figur 1 viser denne 
prosessen tydelig. Når hals 'a' overtar posisjon 
til hals ‘b’ og ‘c’ øker volumet, inkludert 
dampinnsug inn i halsen. 

 

 

 

 

 

Ved videre rotasjon av hovedrotoren, 
okkuperes den halsen som ble åpnet ved 
utsuging, av satellittannen.  Dette 
sammenfaller med hver hals som gradvis 
stenges av hovedrotoren.  

Nå halsens volum er avstengt fra 
sugekammer, er sugedelen i denne 
kompresjonssyklusen komplett. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Kompresjon 

Med rotasjon av hovedrotoren, reduseres 
gassvolumet som er i halsen siden lengden til 
denne blir kortere og kompresjonsfasen 
starter. 

 

3. 

 

4. Utløp 

Når satellittens tann nærmer seg enden av en 
hals, oppnår den fangede dampen maksimal 
trykkverdi i nærheten av den trekantformede 
utløpsporten.   Kompresjonen opphører med 
en gang gassen leveres til utløpsmanifold. 
Satellittens tann fortsetter utlufting inntil 
halsens volum er redusert til null.  Denne 
kompresjonsprosessen repeteres for alle 
halser/satellitt tenner. 

 

 

 

 

4. 

 

 
Oljeutskiller vises ikke 

Fig. 15 - Kompresjonsprosess 
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     FR3200 Kompressor 

 

 
 
 

Fig. 16 - Kontrollmekanisme kjølekapasitet kompress or Fr3200  
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Fjærkraft + Oljetrykk > Innsugning/Utløp Differensialtrykk = Sleideventil beveges mot tømming 

 

Innsugning/Utløp Differensialtrykk > Fjærkraft = Sleideventil beveges mot fylling  

KAPASITETSKONTROLL FUNKSJON  MAGNETVENTIL A 1MAGNETVENTIL B 

Belastning Kompressor  
Olje ventileres fra kapasitetskontroll sylinderen.  Differansetrykk utløp/tømming 
overvinner kraften til fjæren og beveger sleideventil mot maksimal 
belastningsposisjon. 

Tilkoblet (åpen) 
 

Frakoblet (lukket) 

Tømme kompressor  
Høytrykks olje tilføres kapasitetskontrollsylinderen. Kraften til fjæren tilført 
oljetrykk overstiger differensial suge/tømmetrykk og beveger sleideventilen mot 
minimum lasteposisjon. 

Frakoblet (lukket) Tilkoblet (åpen) 

Hold sleideventilens posisjon  
Sleideventilen er hydraulisk sperret i ønsket fylleposisjon. Frakoblet (lukket) Frakoblet (lukket) 

Fig. 17 - Mekanisme kapasitetskontroll 

 

Kompressor tømmes 

Utkoblet 
(lukket) 

Tilkoblet 
(åpen) 

Oljeventil Oljetilførsel

Permanent sugeventil  

 

Tømme

Laste 

Oljeventil Oljetilførsel

Tilkoblet (åpen) 

 

Utkoblet 
(lukket) 

Permanent sugeventil  
 

Kompressor fylling 
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Kontroller før start 
 
Generelt 
Når maskinen er installert, bruk følgende prosedyre for å kontrollere at det er riktig gjort: 
 

 VARSEL  
 

 
Slå av maskinens strømtilførsel før kontroller utføres. 
Unnlater man å åpne strømbryterne på dette stadiet kan dette føre til alvorlig skade eller død.  
 

 
Kontroller alle de elektriske forbindelsene til strømkretsene og til kompressorene, inkludert kontaktorer, sikringen bærere 
og elektriske tilkoblingspunktene og sjekk at de er rene og godt sikret.  Selv om disse kontrollene er utført på fabrikken 
på hver enkel maskin som leveres, kan vibrasjoner under transport løsne noen elektriske forbindelser. 
 

 VARSEL  
 
Kontroller at kablenes elektriske tilkoblingspunkt er godt strammet. En løs kabel kan overopphetes og føre til 
problemer med kompressorene.  
 

 
Åpne ventiler for utløp, væske, væskeinnspøyting og innløp (hvis den finnes). 
 

 VARSEL  
 
Ikke start kompressorene dersom ventilene for utløp, væske, væskeinnspøyting og innløp er lukket. Dersom man ikke 
åpner disse ventilene kan det føre til alvorlige skader på kompressoren. 
Det er absolutt forbudt å lukke ventilene på utløp og sugerør når enheten er i drift. 
Disse ventilene kan kun lukkes når kompressoren er av under vedlikehold av enheten. Denne operasjonen må 
utføres av kvalifisert teknisk personell som har de kvalifikasjoner som kreves av lokale og/eller Europeiske lover og 
bruk av Personlig og Kollektivt Verneutstyr. 
 

 
Kontroller matespenningen til klemmene på dørsperrens skillebryter.  Matespenningen må være den samme som på 
merkeplaten. Maks tillatt toleranse ± 10%. 
Spenningsubalanse mellom fasene maks ± 3%. 
 
Enheten leveres med en fase skjerm som hindrer at kompressorene starter dersom fasesekvensen er feil. 
Koblestrømklemmene til skillebryteren på en skikkelig måte slik at man garanterer en alarmfri drift.  Hvis fase skjermen 
utløser en alarm når maskinen er strømtilført, bytt om to faser på inngang hovedskillebryter (strømforsyningsenhet).  Bytt 
aldri om på de elektriske koblingene på skjermen. 
 

 VARSEL  
 
Oppstart med feil fasesekvens kan føre til uopprettelige driftsskader på kompressoren. Sørg for at fasene L1, L2 og 
L3 samsvarer i rekkefølge til R, S, og T. 
 

 
Fyll vannkretsen og fjern luft fra systemets høyeste punkt og åpne luftventilen over evaporatorens mantel. Husk å lukke 
igjen etter fylling. Prøvetrykket på vann siden av evaporator er 10.0 bar Aldri overstige dette trykket i løpet av maskinens 
levetid.  
 

  VIKTIG 
 
Før man setter maskinen i drift må vannkretsen renses. Skit, kjelstein, korrosjonsavfall og andre materialer kan samle 
seg inne i varmeveksleren og redusere dens kapasitet når det gjelder varmeveksling. Det kan også forekomme 
trykktap, med redusert vannstrømning som følge. En skikkelig vannbehandling reduserer derfor faren for korrosjon, 
erosjon, kjelstein, osv. Hvilken vannbehandling som egner seg best avhenger av type system og egenskapene til 
vannet hvor enheten anvendes. 
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller en eventuell feilfunksjon av utstyret grunnet en feil eller 
uegnet behandling av vannet. 
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Enheter med ekstern vannpumpe 
Start vannpumpen og kontroller vannsystemet for eventuelle lekkasjer; reparer disse om nødvendig. Mens vannpumpen 
er i drift, juster vannstrømningen inntil det dimensjonerende trykktapet til evaporator er oppnådd. Juster 
strømningsbryterens utløsningspunkt (ikke medlevert), for å garantere drift av maskinen med et strømningsområde på  
±20%. 
 

 VARSEL  
 
Fra nå av vil maskinen være strømforsynt. Vær svært forsiktig under påfølgende drift.  
Manglende oppmerksomhet under påfølgende drift, kan  forårsake alvorlige personskader.  
 

 
Elektrisk strømforsyning 
 Matespenningen må være den samme som på merkeplaten ± 10% mens spenningsubalanse mellom fasene 
ikke må være mer enn ± 3%. Mål spenningen mellom fasene og dersom verdien ikke er innenfor de bestemte grensene, 
korriger den før maskinen startes. 
 

 VARSEL  
 
Sørg egnet forsyningsspenning. Uegnet forsyningsspenning kan føre til feil funksjon av kontrollkomponentene og 
uønsket utløsning av de termiske verneinnretningene, og samtidig en betydelig reduksjon av levetiden til kontaktorer 
og elektriske motorer. 
 

 

Ubalanse i forsyningsspenningen 
 
I et trefaset system kan en for stor ubalanse i fasene føre til overoppvarming av motoren. Maks tillatt spenningsubalanse 
er 3%, utregnes på følgende måte: 

Ubalanse %: %_____100=
−

x
V

VV

AVG

AVGMAX  

SNITT = gjennomsnitt 
 

Eksempel: de tre fasene måler henholdsvis 383, 386 og 392 Volts, gjennomsnittet er: 
383+386+392 = 387 Volts 
           3 
dermed er prosentvis ubalanse: 

 

%29,1100
387

387392 =−
x  under maksimal tillatt (3%) 

Elektrisk strømforsyning varmeelementer 
Hver kompressor leveres med et elektrisk varmeelement som er plassert i bunnen på kompressoren. Hensikten med 
denne er å varme opp smøreoljen og dermed unngå blanding med kjølevæske. 
Man må derfor sørge for at varmeelementene er strømforsynte minst 24 timer før planlagt start. For å sikre at de er 
aktivert, er det tilstrekkelig å la maskinen være på ved å lukke den generelle skillebryteren Q10.  
Mikroprosessoren, har en rekke sensorer som forhindrer at kompressoren blir startet opp når oljen temperaturen ikke er 
minst 5 ° C over metningstemperaturen som tilsvarer strømningstrykk.  
Hold bryterne Q0, Q1, Q2 og Q12 i Off (eller 0) posisjon inntil maskinen skal startes.  
 
Nødstopp 
Maskinen har et nødstopp system som bryter strømmen til kompressorene og lar maskinen stoppe sikkert i farlige tilfelle. 
Nødstoppen utløses ved å trykke på den røde rundhodede knappen på døren til maskinens elektriske panel.  
Når maskinen har stoppet, frembringes et alarmsignal i kontrollkortenheten, som rapporterer utløsning av nødstoppen og 
hindrer omstart av kompressorene.  For omstart av kompressorene: 

− Reset nødstoppknappen 
− Slett alarmen på kontrollkortet. 

 

 VARSEL  
 
Nødstoppknappen kobler fra all elektrisk strøm til kompressorene, men ikke til maskinens elektriske panel. Ta derfor 
alle nødvendige forholdsregler dersom tiltak må utføres på maskinen etter en nødstopp.  
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Startprosedyre 
 
Slå på maskinen 
1. Med hovedskillebryteren Q10 av, kontroller at bryterne Q0, Q1, Q2 og Q12 er i Off (eller 0) posisjon. 
2. Steng den termomagnetiske bryteren Q12 og vent til mikroprosessoren og kontrollen starter.  Kontroller at 

oljetemperaturen er høy nok. Oljetemperaturen må være minst 5°C over metningstemperatur til kjølemedium i 
kompressoren. 
Dersom oljen ikke er varm nok, vil det ikke være mulig å starte kompressorene og meldingen "Oppvarming Olje" 
kommer frem på displayet til mikroprosessoren. 

3. Start vannpumpen. 
4. Sett bryteren Q0 på On og vent til “EnhetPå/Kompressor StandBy” kommer frem på display. 
5. Kontroller at evaporatorens trykkfall er det samme som det dimensjonerende trykktapet og korriger om nødvendig. 

Trykkfallet må måles på påfyllingskoblingene som er plassert på rørene til evaporator og som er standardutstyr. 
Ikke mål trykkfallet i punkter hvor ventiler og/eller filter er innkoblet. 

6. Ved første gangs oppstart, sett bryteren Q0 på Off for å kontrollere at vannpumpen forblir på i tre minutter før den 
stopper. 

7. Sett bryteren Q0 på On igjen. 
8. Kontroller at det lokale settpunkt er satt på krevd verdi ved å trykke på Set tasten. 
9. Sett bryteren Q1 på On (eller 1) for å starte kompressor #1. 
10. Når kompressoren har stertet, vent i minst 1 minutt slik at systemet stabiliseres. I løpet av denne tiden vil 

kontrollenheten utføre en rekke operasjoner for å tømme evaporator (prepurge) for å garantere en sikker oppstart. 
11. Når forhåndstømmingen er utført, vil mikroprosessor starte fylling av kompressor, slik at vanntemperaturen i utløp 

reduseres. Kontroller funksjonen til kapasitetskontrollen ved å måle kompressorens elektriske strømforbruk. 
12.  Kontroller kjølemediets fordampings- og kondenseringstrykk. 
13. Når systemer har stabilisert seg, kontroller at seglasset som er plassert på innløpsrørets ekspansjonsventil er helt 

full (uten bobler) og at fuktighetsindikatoren viser "Tørr". Bobler inni seglasset kan indikere lavt nivå kjølemedium 
eller for høyt trykkfall gjennom filtertørkeren eller en ekspansjonsventil som er sperret i helt åpen posisjon. 

14. I tillegg til å kontrollere seglasset, kontroller kretsenes driftsparameter ved å verifisere:  
a) Overheting av kjølemedium ved kompressorens innløp 
b) Overheting av kjølemedium ved kompressorens utløp 
c) Underkjøling av væske som kommer ut av kondensatorbankene 
d) Fordampningstrykk 
e) Kondenseringstrykk 
 
Med unntak av væsketemperatur og innløpstemperatur for maskiner med en termostatisk ventil, noe som krever 
bruk av et eksternt termometer, kan alle andre målinger utføres ved å lese de tilhørende verdiene direkte på 
mikroprosessorens display.  
 

15. Sett bryteren Q2 på On (eller 1) for å starte kompressor #2. 
16. Repeter trinn 10 til 15 for den andre kretsen. 
 

Tabell 8 - Typiske driftstilstander med kompressore r på 100% 
Sparesyklus? Innløp overheting Overheting 

Tilførsel 
Underkjøling væske 

NEI 4 ± 6 °C 20 ± 25 � 5 ± 6 � 
JA 4 ± 6 � 18 ± 23 � 10 ± 15 � 

 

 VIKTIG 
 
Symptomer på lite kjølemedium er: lavt fordampningstrykk, overheting ved innløp og utløp (utenfor grensene over) og 
lavt nivå for underkjøling. I dette tilfelle, fyll på kjølemedium R134A på de kretsene det gjelder. Systemet er utstyrt 
med en påfyllingskobling mellom ekspansjonsventilen og evaporator. Fyll på kjølemedium inntil man på nytt oppnår 
normal arbeidstilstand. 
Husk å sette på plass igjen ventilens deksel når man er ferdig. 
 

 
For å slå maskinen av midlertidig (daglig eller ukentlig stopp) sett bryteren Q0 på Off (eller 0) eller åpne fjernkontakten 

mellom klemmene 58 og 59 på klemmebrettet M3 (Installasjon av fjernbryter kan utføres av bruker). 
Mikroprosessoren vil aktivere prosedyren for driftsstans, noe som krever flere sekunder. Tre minutter etter at 
kompressorene er slått av, vil mikroprosessoren slå av pumpene. Ikke slå av hovedstrømstilførselen. Dette for å 
unngå at man deaktiverer de elektriske motstandene i kompressorene og evaporator. 
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VIKTIG 
 
Dersom maskinen ikke er utstyrt med en innebygget pumpe, må man ikke slå av den eksterne pumpen før 3 minutter 
etter at den siste kompressoren er slått av. For tidlig avslåing av pumpen fører til utløsning av alarm for vannmangel. 
 

 
Sesongstenging 
1. Sett bryterne Q1 og Q2 i Off (eller 0) posisjon for å slå av kompressorene ved bruk av vanlig prosedyre for 

pumpdown. 
2. Etter at kompressorene er slått av, sett bryter Q0 i Off (eller 0) posisjon og vent til den innebygde vannpumpen slås 

av. Dersom pumpen styres utenifra, vent i 3 minutter etter at kompressorene er slått av før man slår av pumpen. 
3. Åpne den termomagnetiske bryteren Q12 (Off posisjon) på kontrollseksjonen på det elektriske panelet og deretter 

åpne den generelle skillebryteren Q10 for en komplett frakobling av maskinens strømtilførsel. 
4. Lukk kompressorens innløpsventiler (hvis de finnes) og utløpsventiler i tillegg til ventilene som er plassert på 

væske- og væskeinnsprøytingslinjen.  
5. Plasser et varselskilt på hver bryter som åpnes, for å advare om å åpne ventilene før kompressorene startes. 
6. Dersom ingen vann og glykol blanding har blitt innført i systemet, tøm alt vannet fra evaporator og fra 

tilkoblingsrørene dersom maskinen skal være ute av drift i vintersesongen.  Vi minner om at når maskinens 
strømtilførsel er frakoblet, kan ikke den elektriske motstanden for frostsikring fungere. Ikke la evaporator og rør 
være ute når maskinen ikke er i drift. 

 

Starte etter sesongstenging  
1. Med den generelle skillebryteren åpen, forsikre seg om at alle de elektriske forbindelsene, kablene, klemmene og 

skruene er skikkelig strammet for å garantere god elektrisk kontakt. 
2. Kontroller at matespenningen til maskinen er innenfor ±10% av den nominelle spenningen på merkeplaten og 

spenningsubalanse mellom fasene ikke må være mer enn ± 3%. 
3. Kontroller at alle kontrollinnretningene er i god stand, at de fungerer og at det er egnet termisk belastning for 

oppstart. 
4. Kontroller at alle tilkoblingsventilene er skikkelig strammet og at det ikke finnes lekkasje av kjølemedium.  Sett alltid 

på plass ventilenes deksler. 
5. Kontroller at bryterne Q0, Q1, Q2 og Q12 er i åpen posisjon (Off). Sett den generelle skillebryteren Q10 i On 

posisjon. Ved å gjøre dette kan man slå på kompressorenes elektriske motstander. Vent minst 12 timer slik at disse 
varmer opp oljen. 

6.  Åpne alle ventiler for utløp, væske, væskeinnspøyting og innløp. Sett alltid på plass ventilenes deksler. 
7. Åpne vannventilene slik at systemet fylles og ventiler luften fra evaporator gjennom lufteventilen som er installert på 

mantel. Kontroller at det ikke finnes vannlekkasje i rørsystemet. 
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Systemvedlikehold 
 

    ADVARSEL  
 
Alt ordinært og ekstraordinært vedlikehold på maskinen må kun utføres av kvalifisert personale som er kjent med 
maskinens egenskaper, drift og vedlikeholdsprosedyrer, og som er klar over sikkerhetskrav og risiko. 
 

 

    ADVARSEL  
 
Det er absolutt forbudt å fjerne beskyttelsene på enhetens bevegelige deler 
 
 

    ADVARSEL  
 
Årsakene til gjentatt avslåing som oppstår ved utløsning av sikkerhetsinnretninger må undersøkes og rettes.  
Starte enheten på nytt etter at man kun har nullstilt alarmen kan føre til alvorlige skade på utstyret. 
 

 

    ADVARSEL  
 
Riktig fylling av kuldemedium og olje er avgjørende for optimal drift av maskinen og for beskyttelse av miljøet. 
Eventuell gjenvinning av olje og kuldemedium være i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

 
Generelt 
 

 VIKTIG 
 
Foruten kontrollene foreslått i det ordinære vedlikeholdsprogrammet, anbefales det å planlegge periodiske 
inspeksjoner. Disse må utføres av kvalifisert personell, og er følgende:  
4 inspeksjoner i året (hver 3. måned) for enheter som er i drift cirka 365 dager i året; 
2 inspeksjoner i året (1 ved sesongstart og 1 midt i sesongen) for enheter som er i sesongdrift som varer cirka 180 
dager i året. 
1 inspeksjon i året (1 ved sesongstart) for enheter som er i sesongdrift som varer cirka 90 dager i året. 
 

 

    VIKTIG 
 
Produsenten av apparatet krever at brukerne utfører en fullstendig sjekk av enheten og av tilstanden til de trykksatte 
kjølekretsene etter ti års bruk, i samsvar med italiensk lov (Lov dekret  93/2000), for alle grupper som tilhører 
kategoriene I og IV, som inneholder væsker i gruppe 2. 
Produsenten anbefaler også at alle brukere analyserer kompressorens vibrasjoner årlig og foreta rutinemessige 
inspeksjoner for å kontrollere om det finnes eventuelle lekkasjer av kjølemedium. Disse kontrollene konstatere at 
kjølekretsen er intakt og sikker, og de må utføres av kvalifisert personell i henhold til lokale og/eller europeisk 
lovgivning. 
 

 
Vedlikehold av kompressor 
Vibrasjonsanalyse er en god metode for å verifisere kompressorens mekaniske tilstand. 
Kontroll av vibrasjonsverdi like etter oppstart og periodisk i løpet av året anbefales.  Kompressorens belastning må være 
lik som ved forrige måling for å garantere en pålitelig måling. 
 
Smøring 
Enhetene krever ikke en rutineprosedyre for smøring av komponenter. 
Kompressoroljen er av syntetisk type og er svært hygroskopisk. Det anbefales derfor å begrense direkte eksponering for 
atmosfæren ved lagring og fylling. Det anbefales at man ikke eksponerer oljen for atmosfæren i mer enn 10 minutter. 
Kompressorens oljefilter er plassert under oljeutskiller (utløpsside). Utskifting anbefales når trykkfallet overstiger 2.0 bar. 
Trykkfallet gjennom oljefilteret er forskjellen mellom kompressorens utløpstrykk og oljetrykket. Begge disse trykkene kan 
overvåkes gjennom mikroprosessoren til begge kompressorene. 
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Fig. 18 - Installasjon av kontrollinnretninger for kompressor Fr 3200 
Rutinemessig vedlikehold 

Tabell 9 - Program for rutinemessig vedlikehold 
Program Ukentli

g 
Månedlig  

(Merknad 1) 
Årlig  

(Merknad 2) 
Generelt:     
Avlesning av driftsdata (Merknad 3) X   
Visuell inspeksjon av maskinen for å kontrollere eventuelle skader 
og/eller løsgjøringer 

 X  

Verifisering av den termiske isolasjonens integritet   X 
Rengjøring og maling hvor nødvendig   X 
Analysering av vann (Merknad 5)   X 
    
Elektrisk system:     
Verifisering av kontrollsekvenser   X 
Verifisering av slitasje på kontaktor – Bytt ut om nødvendig   X 
Verifiser at alle elektriske tilkoblingspunkt er stramme – Stram om 
nødvendig 

  X 

Rengjør inne i det elektriske kontrollpanelet   X 
Visuell kontroll av komponenter for eventuelle tegn til overoppvarming  X  
Verifisering av kompressorens og den elektriske motstandens funksjon  X  
Måling av kompressormotorens isolasjon ved bruk av Megger   X 
    
Kjølekrets:     
Kontroll av en eventuell lekkasje av kuldemedie  X  
Verifisering av kuldemediets strømning gjennom væskens seglass – 
Seglasset må være fullt 

X   

Verifisering av trykkfall på filtertørker  X  
Verifisering av trykkfall på oljefilter (Merknad 4)  X  
Analysering av kompressorvibrasjoner   X 
Analysering av kompressoroljens syrlighet (Merknad 6)   X 
Kontroller sikkerhetsventiler (Merknad 7)  X  
    
Kondensatorseksjon:     
Rengjør vekslerne (Merknad 8)   X 
Merknader: 

IN
N

LØ
P

 

PORT FØDEVANNSFORVARMER 

LØFTING 

PORT FØDEVANNSFORVARMER 

HØYTRYKKSBRYTER 

LØFTING 

MAGNETVENTIL FYLLING MAGNETVENTIL 
TØMMING 

UTLØP 

OMFORMER FOR 
HØYT TRYKK 

OLJEFILTER 

OMFORMER FOR OLJETRYKK 

KRAN FOR 
OLJEPÅFYLLING 

OLJEFILTE
R 

POSISJON 
TEMPERATURFØLER 

HYLSE VARMEELEMENT FOR 
OLJESUMP OMFORMER FOR 

DRENERIN
G
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1) Månedlige aktiviteter inkluderer også ukentlige 
2) Årlige aktiviteter (eller ved sesongstart) inkluderer ukentlige og månedlige aktiviteter. 
3) Enhetens driftsverdier bør leses daglig for å overholde en høy standard når det gjelder observering. 
4) Bytt ut oljefilteret når trykkfallet når 2.0 bar. 
5) Kontroller om det finnes eventuelle oppløste metaller 
6) TAN (Totalsyretall) :  ≤0.10 : Ingen drift 

Mellom 0.10 og 0.19 : Sett på plass filtrene for syre beskyttelse og kontroller 
på nytt etter 1000 arbeidstimer. Fortsett med å bytte ut filtrene til TAN er 
lavere enn 0.10. 
>0.19 : Bytt ut olje, sett på plass oljefilter og filtertørker. Kontroller ved jevne 
mellomrom. 

7) Sikkerhetsventiler 
 Kontroller at lokk og pakninger ikke har blitt tuklet med. 
 Kontroller at sikkerhetsventilenes utløp ikke er tilstoppet av noen gjenstander, rust eller is.   

Kontroller produksjonsdatoen vist på sikkerhetsventilen.  Bytt ut ventilen hvert 5. år og sørge for at det er i 
samsvar med det regelverk som gjelder installasjon av enheten.   

8) Rengjør rørene til veksleren mekanisk og kjemisk i følgende tilfeller: kondensatorens vannkapasitet synker, 
temperaturforskjell mellom vannets innløp og utløp synker, høy kondensasjonstemperatur.  

 
Utskifting av filtertørker 
Det er sterkt anbefalt at patronene til filtertørkeren erstattes i tilfelle et betydelig trykkfall over filteret eller dersom det 
observeres bobler gjennom væskens seglass mens underkjølingsverdien er innenfor aksepterte grenser.  
Utskifting av patronene anbefales når trykkfallet over filteret når 50 kPa og kompressoren er under full belastning. 
Patronene må også skiftes når fuktighetsindikatoren i seglasset bytter farge og viser for høy fuktighet, eller når den 
periodiske oljetesten avslører syrlighet (For høy TAN).  
 
Prosedyre for utskifting av patronen til filtertørk er 
 

    VÆR OPPMERKSOM  
 

Sikre egnet vannstrømning gjennom evaporator under hele serviceperioden. Avbryte vanntilstrømningen under denne 
prosedyren vil føre til at evaporator fryser, og med påfølgende ødeleggelse av interne rør.  

 

1. Slå av tilhørende kompressor ved å sette bryteren Q1 eller Q2 på Off. 
2. Vent til kompressoren har stoppet og lukk igjen ventilen på væskeledningen. 
3. Når kompressoren har stoppet, sett en etikett på kompressorens startbryter slik at man unngår uønsket 

start. 
4. Steng kompressorens innløpsventil (hvis finnes). 
5. Ved bruk av en gjenvinningsenhet, fjern overflødig kuldemedie fra væskefilteret inntil lufttrykk oppnås. 

Kjølemediet må oppbevares i en egnet og ren beholder.  
 

    VIKTIG 
 

For å beskytte miljøet må ikke kuldemedium slippes ut i atmosfæren. Bruk alltid en gjenvinning og lagringsenhet. 
 

6. Jevn ut det interne trykket med eksternt trykk ved å trykke på ventilen til vakuumpumpen som er montert på 
filterdekselet.  

7. Fjern dekselet til filtertørker. 
8. Fjern filterelementene. 
9. Installer de nye filterelementene i filteret. 
 

    VÆR OPPMERKSOM  
 

Ikke start maskinen før patronene er riktig satt inn i filtertørkeren.  Produsenten tar ikke ansvar for eventuelle skader 
på personer eller gjenstander som oppstår under drift dersom filtertørkerens patroner ikke har blitt satt inn riktig 

 

10. Bytt ut dekselets pakning. Ikke smør mineraloljer på filterpakningen for å unngå at kretsen forurenses. Bruk 
bare kompatible olje til dette formålet (POE). 

11. Lukk igjen filterets deksel. 
12. Koble vakuumpumpen til filteret og vakuum på 230 Pa. 
13. Steng ventilen til vakuumpumpen. 
14. Fyll kuldemediet som ble fjernet tidligere ved tømming på filteret. 
15. Åpne ventilen på væskeledningen. 
16. Åpne innløpsventilen (hvis finnes). 
17. Start kompressoren med bryteren Q1 eller Q2. 
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Utskifting av oljefilteret 
 

    VÆR OPPMERKSOM  
 
Smøresystemet er utformet slik at mesteparten av oljen er inni kompressoren.  I drift, vil uansett en liten mengde olje 
sirkulere fritt i systemet, transportert av kjølemedium. Mengden av nye olje til kompressoren bør derfor være lik 
mengde fjernet olje og ikke mengden angitt på merkeplaten; slik unngår man for mye olje de neste gangene den 
startes. 
Mengden av olje som fjernes fra kompressoren må måles etter at kuldemediet i oljen får fordampe i en passende tid. 
For å redusere mengde kuldemedie i oljen så mye som mulig, anbefales det at man lar de elektriske motstandene 
være på og at oljen fjernes kun når den oppnår en temperatur på 35÷45°C. 
 

 

    VÆR OPPMERKSOM  
 
Utskifting av oljefilteret krever nøye oppmerksomhet med hensyn til oljeoppsamling; oljen må ikke utsettes for luft i 
mer enn cirka 30 minutter.  
Ved tvil, kontroller oljens surhet og hvis det ikke er mulig å utføre måling, erstatt smøreoljen med fersk olje lagret i 
lukkede beholdere eller i følge leverandørens spesifikasjoner.  
 

 
Fr3200 kompressor 
Kompressorens oljefilter er plassert under oljeutskiller (utløpsside). Det anbefales på det sterkeste at man bytter det når 
trykkfallet overstiger 2.0 bar. Trykkfallet gjennom oljefilteret er forskjellen mellom kompressorens utløpstrykk og 
oljetrykket. Begge disse trykkene kan overvåkes gjennom mikroprosessoren til begge kompressorene. 
 

Nødvendige materialer: 
Oljefilter Kode 95816401  – Antall 1 
Pakning sett Kode 128810988  – Antall 1 

 
Kompatible oljer:  
 
DAPHNE HERMET OIL FVC68D 
 
Standard oljepåfylling for en kompressor er 16 liter.  

 
Prosedyre for bytting av oljefilter 
1) Slå av begge kompressor ved å sette bryterne Q1 og Q2 i posisjon Off. 
2) Sett bryteren Q0 på Off, vent til sirkulasjonspumpen slås av og åpne den generelle skillebryteren Q10 for å 

frakoble maskinens strømtilførsel. 
3) Sett en etikett på håndtaket til den generelle skillebryteren slik at man unngår uønsket start. 
4) Lukke ventiler for utløp, innløp og væskeinnspøyting. 
5) Fest gjenvinningsenheten til kompressoren og saml opp kuldemedie i en egnet, ren beholder.  
6) Tøm kuldemedie inntil internt trykk blir negativt (sammenlignet med lufttrykk).  Mengde kuldemedie oppløst i 

oljen reduseres til et minimum på denne måten. 
7) Tapp oljen i kompressoren ved å åpne tømmeventilen som er plassert under oljeutskilleren. 
8) Fjern dekselet på oljefilteret og fjern det interne filterelementet. 
9) Sett på plass pakningene til dekselet og til muffen inni. Ikke smør pakningene med mineraloljer for å unngå at 

systemet forurenses. 
10) Sett i det nye filterelementet. 
11) Sett på igjen filterets deksel og stram skruene. Skruene må strammes vekselvis og gradvis ved å sette 

momentnøkkel til 60 Nm. 
12) Fyll på olje gjennom den øvre ventilen plassert på oljeutskiller.  Siden esterolje er svært hygroskopisk, bør dette 

utføres så raskt som mulig. Ikke utsett esterolje for luft i mer enn 10 minutter. 
13)  Lukk igjen ventilen for oljepåfylling. 
14) Koble til vakuumpumpen og evakuer kompressor til et vakuum på 230 Pa. 
15)Når vakuumnivået indikert over oppnås, steng vakuumpumpens ventil.  
16) Åpne systemets ventiler for utløp, væskeinnspøyting og innløp. 
17)  Koble vakuumpumpen fra kompressoren. 
18)  Fjern etiketten på den generelle skillebryteren. 
19)  Lukk den generelle skillebryteren Q10 slik at maskinen strømforsynes. 
20) Start maskinen ved å følge start prosedyren beskrevet over.. 
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Fylling kuldemedium  
 

    VÆR OPPMERKSOM  
 
Enhetene er laget for bruk med kuldemedium R134A. BRUK DERFOR IKKE andre kuldemedium enn R134A. 
 

 

    VÆR OPPMERKSOM  
 
Når kuldemediumgass er tilført eller fjernet fra systemet, sørge for riktig vannstrømning gjennom evaporator i hele 
fylle/tømme tiden.  Avbryte vanntilstrømningen under denne prosedyren vil føre til at evaporator fryser, og med 
påfølgende ødeleggelse av interne rør.  
Skader som oppstår på grunn av frostskader gjør garantien ugyldig.  
 

 

  ADVARSEL  
 
Fjerning av kuldemedium og etterfylling må utføres av teknikere som er kvalifisert for bruk av materialene til dette 
formål. Uegnet vedlikehold kan føre til ukontrollerte trykkfall og væsketap. Kast ikke kjølemedium og smøreolje i 
naturen. Man må alltid være utstyrt med et egnet gjenvinningssystem.  
 

 
Enhetene leveres fylt opp med kjølemedium, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å fylle på maskinen når den er 
plassert i driftsområdet.  
 

  ADVARSEL  

Kontroller alltid årsakene til tap av kuldemedium.  Reparer systemet om nødvendig og deretter fyll opp. 

 
 
Maskinen kan fylles opp under noen stabile belastningstilstander (fortrinnsvis mellom 70 og 100%) og i enhver 
temperaturtilstand (helst over 20 °C).  Maskinen bør holdes i gang i minst 5 minutter slik at kondensasjonstrykket 
stabiliseres.  
Underkjølingsverdi er cirka 34°C. 
Når underkjølingsdelen har blitt helt fylt opp, vil ikke ekstra kjølemedium øke systemets effektivitet.  Men en liten ekstra 
mengde kjølemedium  (1÷2 kg) gjør systemet litt mindre følsomt. 
 
N.B.: Underkjøling varierer og krever et par minutter for reetablering. Uansett bør den ikke komme under 2°C uansett 
forhold. Dessuten kan underkjølingsverdien endres litt når vanntemperaturen og innløpes overheting varierer. Når 
verdien til innløpets overheting senkes, er det en tilsvarende senkning i underkjøling.  
 
En av de to følgende situasjoner kan oppstå i en maskin uten kjølemedium:  

1. Hvis nivået av kuldemedium er litt lavt, kan man se bobler gjennom væskens seglass.  Etterfyll kretsen slik 
som beskrevet i prosedyren for etterfylling.  

2. Dersom gassnivået i maskinen er middels lavt, kan tilhørende krets har noen lavtrykk stopper.  Etterfyll 
tilhørende krets slik som beskrevet i prosedyren for etterfylling.  

3.  
Prosedyre for etterfylling av kjølemedium 

1) Dersom maskinen har mistet kjølemedium, må man først finne årsaken til dette før man går videre med 
etterfylling. Lekkasjen må finnes og repareres. Oljeflekker er en god indikasjon, fordi de kan dukke opp i 
nærheten av en lekkasje. Men dette er ikke alltid et godt søkekriteria. Søk med såpe og vann kan være en 
god metode for lekkasjer av medium store dimensjoner, mens man trenger en elektronisk lekkasjesøker 
for å finne små lekkasjer. 

2) Tilfør kjølemedium til systemet gjennom driftsventilen på sugerøret eller gjennom Schrader ventilen som er 
på evaporatorens inntaksrør. 

3) Kjølemedium kan tilføres ved belastningstilstand på mellom 25 og 100% av systemets kapasitet. Innløp 
superheating må være mellom 4 og 6°C. 

4) Tilfør så mye kjølemedium at væskens seglass fylles helt og man ikke ser noen bobler mer. Fyll på 2 ÷ 3 
kg ekstra kjølemedium som en reserve, slik at underkjøler fylles dersom kompressor drives ved 50 – 100% 
belastning. 

5) Kontroller underkjølerens verdi ved å lese av væsketrykk og væsketemperatur like ved 
ekspansjonsventilen.  Verdien til underkjøling må være mellom 3 og 5°C. Underkjølingsverdien vil være 
lavere ved 75 ÷ 100% belastning og høyere ved 50% belastning. 

6) Overbelastninga av systemet vil føre til en stigning i kompressorens utløpstrykk. 
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Standard Kontroller 
 
Temperatur og trykkfølere 
Enheten leveres utstyrt med de sensorene som er listet under.  Kontroller med jevne mellomrom at deres målinger er 
riktige ved hjelp av referanseinstrumenter (manometre, termometre); korrigere feil avlesninger ved hjelp av 
mikroprosessorens tastatur.  Godt kalibrerte sensorer sikre bedre maskineffektivitet og en lengre levetid.  
Merknad: Referer til mikroprosessorens bruker og vedlikeholdsveiledning for en komplett beskrivelse av bruk, 
innstillinger og justeringer. 
 
Alle sensorene er ferdig montert og koblet til mikroprosessoren. Beskrivelse av hver sensor er i listen under: 
 
Sensor vanntemperatur utløp  – Denne sensoren er plassert på koblingen som kommer ut fra evaporatorens vannutløp 
og brukes av mikroprosessor for kontroll av maskinens belastning avhengig av systemets termiske belastning.  Den 
hjelper også å kontrollere evaporatorens frostbeskyttelse. 
 
Sensor vanntemperatur innløp  – Denne sensoren er plassert på evaporatorens vanntilkobling og brukes til overvåking 
av returvannets temperatur. 
 
Trykkgiver kompressoren utløp  – Denne er installert på hver kompressor og tillater overvåking av utløpstrykket og 
kontrollere viftene. Dersom kondensasjonstrykket øker, vil mikroprosessoren kontrollere kompressorens belastning slik 
at den tillater den å fungere selv om kompressorens gas strømning må reduseres. Den bidrar også til oljens logikk-
kontroll. 
 
Oljetrykkgiver  – Denne er installert på hver kompressor og tillater overvåking av oljetrykket. Mikroprosessoren bruker 
denne sensoren til å informere operatøren om oljefilterets tilstand og hvordan smøresystemet virker. Ved å samarbeide 
med høy- og lavtrykkgiver, beskytter den kompressoren mot problemer som oppstår på grunn av for lite smøring. 
 
Trykkgiver lavtrykk  – Denne er installert på hver kompressor og tillater overvåking av kompressorens sugetrykk i tillegg 
til alarmene for lavtrykk.  Den bidrar også til oljens logikk-kontroll. 
 
Sugesensor  – Denne installeres som tilleggsutstyr (dersom den elektroniske ekspansjonsventilen medleveres) på hver 
kompressor, og tillater overvåking av sugetemperatur. Mikroprosessoren bruker signalet fra denne sensoren for å 
kontrollere den elektroniske ekspansjonsventilen. 
 
Temperatursensor utløp kompressor  – Denne er installert på hver kompressor og tillater overvåking av 
kompressorens utløpstrykk og oljetemperatur. Mikroprosessoren bruker signalet fra denne sensoren for å kontrollere 
væskeinnsprøyting og for å slå av kompressoren i tilfelle utløpstemperaturen overstiger 110°C. Den beskytter også 
kompressoren slik at den ikke pumper kjølevæske ved oppstart. 
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Test ark 
 
Det anbefales at følgende driftsdata registreres med jevne mellomrom for å verifisere riktig drift av maskinen over tid.  
Disse data vil også være svært nyttig for teknikere som skal utføre ordinært og/eller ekstraordinært vedlikehold på 
maskinen. 
 
Målinger vannside 
Set punkt avkjølt vann °C _________ 
Evaporator utløp vanntemperatur °C _________ 
Evaporator innløp vanntemperatur °C _________ 
Evaporator trykkfall kPa _________ 
Nominell mengde vanngjennomstrømning  m3/h _________ 

 
Målinger kuldemediums side  
Krets#1:     
 Belastning kompressor _____ % 
 Ant. sykluser ekspansjonsventil (kun elektronisk) _____  
Kuldemedium/Oljetrykk Fordampningstrykk _____  
 Kondenseringstrykk _____ bar 
 Oljetrykk _____ bar 
Temperatur kuldemedium Mettet damptemperatur. _____ bar 
 Temperatur sugegass  _____ °C 
 Innløp overheting _____ °C 
 Mettet kondensasjonstemperatur. _____ °C 
 Overheting utløp _____ °C 
 Væsketemperatur _____ °C 
 Underkjøling _____ °C 
  _____ °C 
 
Krets#2:     
 Belastning kompressor _____ % 
 Ant. sykluser ekspansjonsventil (kun elektronisk) _____  
 Fordampningstrykk _____  
Kuldemedium/Oljetrykk Kondenseringstrykk _____ bar 
 Oljetrykk _____ bar 
 Mettet damptemperatur. _____ bar 
Temperatur kuldemedium Temperatur sugegass  _____ °C 
 Innløp overheting _____ °C 
 Mettet kondensasjonstemperatur. _____ °C 
 Overheting utløp _____ °C 
 Væsketemperatur _____ °C 
 Underkjøling _____ °C 
  _____ °C 
Ekstern lufttemperatur  _____ °C 
 
        
Elektriske målinger 
 
Analyse av enhetens spenningsubalanse: 
   Faser:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                                      Ubalanse %: %_____100=×
−

AVG

AVGMAX

V

VV
                                           

SNITT = gjennomsnitt 
Kompressorenes strøm – Faser:                   R       S     T    
     

Kompressor  #1             _____ A                 _____ A _____ A     
Kompressor  #2               _____ A                  _____ A _____ A 
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Service og begrenset garanti 
 
Alle enheter er testet i fabrikken og har en garanti på 12 måneder etter første oppstart eller 18 måneder fra 
leveringsdato. 
 
Disse maskinene er prosjektert og laget i overensstemmelse med høy kvalitetsstandard for å garantere flere år med feilfri 
drift. Det er likevel viktig at man sørger for egnet og periodevist vedlikehold, i overensstemmelse med alle prosedyrer 
som er oppført i denne veiledningen.  
 
Vi anbefaler på det sterkeste at det stipuleres en vedlikeholdskontrakt med et servicesenter autorisert av produsenten. 
På denne måten garanteres man en effektiv og problemfri service, takket være våre ansattes fagkunnskap og erfaring. 
 
Man må også ta i betraktning at enheten har behov for vedlikehold også i garantitiden. 
 
Husk på at en uegnet drift av maskinen, som for eksempel utenfor dens driftsgrenser eller manglende vedlikehold i 
forhold til hva som er oppført i denne veiledningen, vil føre til at garantien opphører. 
 
Observer spesielt følgende punkter for å overholde garantiens grenser: 
 

1. Enheten kan ikke fungere utover spesifiserte grenser  
2. Den elektriske strømforsyningen må befinne seg innenfor spenningsgrensene og uten harmoniske eller 

uventede endringer. 
3. Den trefasede strømforsyningen må ikke ha en ubalanse mellom fasene som overgår 3 %. Enheten må være 

avslått helt til eventuelle elektriske problemer er løst. 
4. Ingen av sikkerhetsanordningene må deaktiveres eller overkobles. Dette gjelder både de mekaniske, elektriske 

og de elektroniske. 
5. Vannet som anvendes for å fylle opp vannkretsløpet må være rent og behandlet på en egnet måte. Et mekanisk 

filter må installeres ved punktet som befinner seg nærmest evaporatorens innløp. 
6. Med mindre annet ble avtalt under ordren, må evaporatorens gjennomstrømningsmengde aldri være på mer 

enn 120 % og mindre enn 80 % av nominell gjennomstrømningsmengde. 
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Obligatorisk rutinekontroll og oppstart av apparate r under 
trykk  
 
Enhetene går inn under kategori IV i klassifiseringen som stabiliseres av det Europeiske Direktiv PED 97/23/EC. 
Enkelte lokale forskrifter krever at chiller som tilhører denne kategorien utsettes for en periodisk inspeksjon av et 
autorisert firma. Vennligst sjekk de lokale krav. 
 
 

Viktig informasjon angående anvendt kuldemedium 
 
Dette produktet inneholder fluorisert drivhusgass dekket av Kyoto-protokollen. Ikke slipp ut gass i miljøet. 
 
Type kuldemedium:  R134a 
GWP(1) verdi:   1300 
 
(1)GWP =   global potensiell oppvarming 
 
Mengde kuldemedium er oppført på enhetens navneplate. 
Avhengig av Europeiske eller lokale lover kan det være nødvendig å utføre periodiske kontroller for å finne frem til 
eventuelle lekkasjer av kuldemedium. Vennligst ta kontakt med din loke forhandler for mer informasjon. 
 
 
 
 

Kassering 
 
Enheten er laget av metall og deler i plast. Alle disse delene må kasseres i overensstemmelse med lokale forskrifter 
angående avfallshåndtering.  Blybatterier må samles inn og sendes til spesifikke miljøvernstasjoner.  

 
 
 

 
 



 

D - EIMWC00203-13NO - 62/64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D - EIMWC00203-13NO - 63/64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D - EIMWC00203-13NO - 64/64 

Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer på prosjektet og strukturen når som helst uten forvarsel. Som en følge av dette er ikke bildet på forsiden 
bindende. 

 
 
 
 
 
 

Vannavkjølt skrue chiller 
 
EWWD170~600G-SS 
EWWD190~650G-XS 
EWLD160~550G-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Daikin enheter er i samsvar med EU-
regler som garanterer sikkerheten til 
produktet. 


