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    WAŻNE 

 
Niniejsza Instrukcja stanowi pomoc techniczną i nie jest ofertą wiążącą dla firmy Daikin. 
Daikin sporządziła niniejszą Instrukcję według swojej najlepszej wiedzy. Zawartości nie można uznać za jawnie, czy 
też domniemanie za gwarancję wyczerpującą, dokładną lub rzetelną. 
Wszystkie dane i wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Obowiązują dane 
przekazane w momencie zamówienia. 
Daikin uchyla się od odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, w najszerszym znaczeniu 
tego słowna, spowodowane lub związane z eksploatacją i/lub interpretacją niniejszej Instrukcji. 
Cała zawartość objęta jest prawem autorskim Daikin. 
 

 

  OSTRZEŻENIE 

 
Przed rozpoczęciem montażu jednostki, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Uruchomienie jednostki jest 
surowo zabronione, jeżeli zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji są niejasne. 
 

 
Opis symboli 
 

 Ważna adnotacja: niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia 
jednostki lub negatywnie wpłynąć na jej funkcjonowanie. 
 

 Uwaga - dotyczy ogólnego bezpieczeństwa lub przestrzegania przepisów i rozporządzeń 
 

 Uwaga - odnosi się do bezpieczeństwa natury elektrycznej 
 

Opis tabliczek na panelu elektrycznym 
 

 
Jednostki z jedn ą sprężarką 

Identyfikacja Tabliczek 
1 – Instrukcje dotyczące podnoszenia  6 – Ostrzeżenie o Niebezpiecznym Napięciu 
2 – Dane tabliczki znamionowej jednostki  7 – Ostrzeżenie o naciągnięciu kabli 
3 – Stop awaryjny 8 – Symbol Niebezpieczeństwa Elektrycznego 
4 – Rodzaj gazu 9 – Ostrzeżenie o napełnianiu obwodu wodnego 
5 – Logo Producenta  10 – Symbol niepalnego gazu 
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Jednostka z dwoma spr ężarkami 

 
Identyfikacja Tabliczek 
1 – Instrukcje dotyczące podnoszenia  6 – Symbol niepalnego gazu 
2 – Dane tabliczki znamionowej jednostki  7 – Logo Producenta  
3 – Ostrzeżenie o Niebezpiecznym Napięciu 8 – Stop awaryjny 
4 – Ostrzeżenie o naciągnięciu kabli 9 – Ostrzeżenie o napełnianiu obwodu wodnego 
5 – Rodzaj gazu 10– Symbol Niebezpieczeństwa Elektrycznego 
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Informacje ogólne 
 

  UWAGA  
 
Jednostki opisane w niniejszej instrukcji stanowią cenną inwestycję. Aby zapewnić prawidłowe zainstalowanie i 
funkcjonowanie jednostki, wszystkie czynności należy wykonać z jak największą uwagą. 
Prawidłowa konserwacja jednostki jest niezbędna dla jej bezpieczeństwa i solidności. Jedynym serwisem obsługi z 
odpowiednimi umiejętnościami technicznymi do przeprowadzenia konserwacji jest serwis producenta. 
 

 

  UWAGA  
 
Niniejsza instrukcja dostarcza informacji dotyczących cech i procedur dla całej serii. 
 
Wszystkie jednostki dostarczane są z fabryki, jako kompletne systemy włączając w to schematy okablowania i 
rysunki z wielkościami, ciężarem i cechami każdego modelu. 
 
SCHEMATY OKABLOWANIA  I RYSUNKI Z WYMIARAMI  NALEŻY UZNAĆ ZA PODSTAWOWE DOKUMENTY 

NINIEJSZEJ  INSTRUKCJI   
 
W razie różnic między niniejszą instrukcją i dwoma wspomnianymi dokumentami, należy odnieść się do schematu 
okablowania i rysunków z wymiarami. 
 

 

  WAŻNE 

 
Niniejsza Instrukcja Instalowania i Konserwacji została przygotowana wyłącznie ze względów informacyjnych i nie 
stanowi oferty wiążącej dla Daikin. 
Wymagania techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Za certyfikowane należy uznać dane przekazane w 
momencie zamówienia w dokumentach takich jak “Rysunki wymiarowe”, “Schematy okablowania” i “Tabliczka 
znamionowa”. Daikin podkreśla prawo do uchylenia się od odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, czy też 
pośrednie szkody, w najszerszym znaczeniu tego słowa, wynikające z eksploatacji i/lub interpretacji niniejszej 
Instrukcji Instalowania i Konserwacji. 
 

 
Jak wyjaśniono w niniejszej Instrukcji Konserwacji i Eksploatacji, bezpieczne użycie i konserwacja jednostki są 
elementem podstawowej wagi w celu uniknięcia wypadków operatorów zarówno podczas funkcjonowania i konserwacji 
jak również podczas prac naprawczych. 
 
Z tego względu, zaleca się, aby niniejszy dokument został uważnie przeczytany, wdrożony i przechowany w 
bezpiecznym miejscu. 
 

Ostrze żenia dla operatora 
• PRZED UŻYCIEM JEDNOSTKI NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZA INSTRUKCJĘ KONSERWACJI I 

EKSPLOATACJI 

• OPERATOR MUSI BYĆ PRZESZKOLONY I POINSTRUOWANY NA TEMAT EKSPLOATACJI JEDNOSTKI  

• OPERATOR MUSI ŚCIŚLE ZASTOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI, ZASAD 
BEZPIECZEŃSTWA I OGRANICZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO EKSPLOATACJI JEDNOSTKI. 

 
Serwis 
W razie konieczności dodatkowej konserwacji, zalecane jest zwrócenie się do upoważnionego personelu przed 
wykonaniem wszelkich prac naprawczych.  
 

Części zamienne 
Części zamienne do użycia podczas konserwacji muszą być oryginalne. Z tego względu, należy zawsze odnieść się do 
producenta. 
 

Odbiór urz ądzenia 
Natychmiast po dotarciu urządzenia do miejsca jego instalacji, należy je poddać kontroli pod kątem możliwych 
uszkodzeń. Wszystkie komponenty opisane w dowodzie dostawy należy uważnie sprawdzić i przejrzeć; o wszelkich 
uszkodzeniach należy poinformować przewoźnika. Przed podłączeniem maszyny do uziemienia należy sprawdzić, czy 
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model i napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej są prawidłowe. Po odbiorze urządzenia, producenta nie 
można pociągnąć do odpowiedzialności za żadne szkody. 
 

Kontrole 
Aby zapobiec możliwości niekompletnej dostawy (brakujące części) lub uszkodzeniom podczas transportu, konieczne 
jest dokonanie następujących kontroli przy odbiorze urządzenia: 
 

a) Przed przyjęciem maszyny, należy sprawdzić wszystkie komponenty dostawy. Sprawdzić pod kątem 
uszkodzeń. 

b) Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone, nie można usuwać uszkodzonego materiału. Komplet zdjęć stanowi 
pomoc w stwierdzeniu odpowiedzialności. 

c) O stopniu uszkodzenia należy natychmiast poinformować firmę przewozową i zwrócić się do nich o kontrolę 
urządzenia. 

d) O stopniu uszkodzenia należy natychmiast poinformować przedstawiciela producenta, aby umówić się odnośnie 
koniecznych napraw. Pod żadnym pozorem nie można usuwać uszkodzenia zanim urządzenie nie zostanie 
sprawdzone przez firmę przewozową. 

 

Cel niniejszej instrukcji 
Celem niniejszej instrukcji jest pozwolenie instalatorowi i wykwalifikowanemu operatorowi na wykonanie wszystkich 
koniecznych czynności, aby zapewnić właściwe zainstalowanie i konserwację urządzenia, bez narażania na ryzyko 
osób, zwierząt i/lub przedmiotów. 
Niniejsza instrukcja jest ważnym pomocniczym dokumentem dla wykwalifikowanego personelu, lecz nie zastępuje tego 
personelu. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z miejscowymi przepisami i zarządzeniami. 
 
Ważne informacje odno śnie u żywanego czynnika chłodniczego 
Niniejszy produkt zawiera gazy fluorkowe, które wpływają na efekt cieplarniany i objęte są protokołem z Kioto. Nie 
można pozwolić na emisję tych gazów do atmosfery. 
Typ czynnika chłodniczego: R134A 
Wartość GWP(1) = 1300 
Ilość używanego czynnika chłodniczego jest wskazana na tabliczce identyfikacyjnej z nazwą jednostki. 
Rutynowe kontrole mogą być konieczne zgodnie z miejscowymi i/lub Europejskimi przepisami, aby sprawdzić wyciekanie 
czynnika chłodniczego. Odnośnie bardziej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z miejscowym 
dystrybutorem. 
 
(1) GWP=Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
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NOMENKLATURA 
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Warunki Techniczne  
 
Dane Techniczne EWWD170~600G-SS 
WARUNKI TECHNICZNE EWWD G-SS 170 210 260 300 320 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 165,5 201,2 252,8 280,4 333,9 

Sterowanie pojemn. 
Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemność % 25 25 25 25 12,5 

Pobierana moc jedn. (1) Chłodzenie 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 

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1860 1860 1860 1860 1880 
Szerokość mm 920 920 920 920 860 
Głębokość mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 1393 1410 1503 1503 2687 
Masa eksploatacyjna  kg 1470 1480 1650 1650 2840 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Objętość wody l 60 56 123 123 118 
Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 7.9 9.6 12.1 13.4 16.0 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 47.0 66.7 43.8 52.7 63.9 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach  

Wodny wymiennik 
ciepła 

Skraplacz 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 1 1 1 1 2 

Objętość wody l 13 15 15 15 26 

Znamion. Natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 9.9 12.0 15.2 17.0 20.0 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 39.0 41.1 62.9 77.0 39.7 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach 

Sprężarka 
Typ Półhermet. pojedyncza spręż.śrubowa 
Ilość oleju l 16 16 16 16 16+16 
ilość 1 1 1 1 2 

Poziom głośności 
Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 87.7 87.7 87.7 87.7 90.2 
Ciśnienie 
akustyczna (3) Chłodzenie dBA 69.7 69.7 69.7 69.7 71.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego kg 50 50 50 50 100 

L.obwodów 1 1 1 1 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 88.9 88.9 114.3 114.3 114.3 
Połączenia rurowe  Dopływ/odpływ wody skraplacza cal 5 5 5 5 5 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) W następujących znamionowych warunkach: parownik 12°/ 7°C; skraplacz 30°/ 35°C. 
(2) Waga eksploatacyjna i jednostki odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3) Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 

Odnośnie wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD G-SS 380 420 460 500 600 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 372,2 402,5 448,3 493,7 555,7 
Sterowanie 
pojemnościowe 

Typ  
Minimalna pojemność % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Pobierana moc 
jednostki (1) Chłodzenie 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 

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1880 1880 1880 1880 1880 
Szerokość mm 860 860 860 860 860 
Głębokość mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 2697 2702 2757 2762 2762 
Masa eksploatacyjna  kg 2850 2860 2970 2970 2970 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 

Typ  
Objętość wody l 113 113 173 168 168 
Znamion. Natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 17.8 19.2 21.4 23.6 26.6 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 61.9 71.0 54.2 54.2 67.3 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach  

Wodny wymiennik 
ciepła 

Skraplacz 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 2 2 2 2 2 

Objętość wody l 28 30 30 30 30 

Znamion. Natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 22.2 24.1 26.9 29.8 33.7 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 41.2 41.4 58.4 60.7 75.8 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach 

Sprężarka 
Typ Półhermet. pojedyncza spręż.śrubowa 
Ilość oleju l 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 
ilość 2 2 2 2 2 

Poziom głośności 
Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 
Ciśnienie 
akustyczna (3) Chłodzenie dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego kg 100 100 100 100 100 

L.obwodów 2 2 2 2 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 
Połączenia rurowe  Dopływ/odpływ wody skraplacza cal 5 5 5 5 5 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) W następujących znamionowych warunkach: parownik 12°/ 7°C; skraplacz 30°/ 35°C. 
(2) Waga eksploatacyjna i jednostki odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3) Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 

Odnośnie wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela 
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Dane Techniczne EWWD190~650G-XS 
WARUNKI TECHNICZNE EWWD G-XS 190 230 280 320 380 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 186.4 223.3 276.5 306.7 366.3 
Sterowanie 
pojemnościowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemność % 25 25 25 25 12.5 

Pobierana moc 
jednostki (1) Chłodzenie 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 

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1860 1860 1860 1860 1880 
Szerokość mm 920 920 920 920 860 
Głębokość mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 1650 1665 1680 1680 2800 
Masa eksploatacyjna  kg 1800 1810 1820 1820 3020 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Objętość wody l 125 120 110 110 170 
Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 8.9 10.7 13.2 14.7 17.5 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 25.2 34.9 35.2 42.4 31.6 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach  

Wodny wymiennik 
ciepła 

Skraplacz 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 1 1 1 1 2 

Objętość wody l 22 25 25 25 44 

Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 10.8 13.0 16.0 18.1 21.3 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 16.9 19.7 24.7 30.6 16.5 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach 

Sprężarka 
Typ Półhermet. pojedyncza spręż.śrubowa 
Ilość oleju l 16 16 16 16 16+16 
ilość 1 1 1 1 2 

Poziom głośności 
Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 87.7 87.7 87.7 87.7 90.2 
Ciśnienie 
akustyczna (3) Chłodzenie dBA 69.7 69.7 69.7 69.7 71.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego kg 50 50 50 50 100 

L.obwodów 1 1 1 1 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 114.3 114.3 114.3 114.3 139.7 
Połączenia rurowe  Dopływ/odpływ wody skraplacza cal 5 5 5 5 5 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) W następujących znamionowych warunkach: parownik 12°/ 7°C; skraplacz 30°/ 35°C. 
(2) Waga eksploatacyjna i jednostki odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3) Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 

Odnośnie wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela 
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WARUNKI TECHNICZNE EWWD G-XS 400 460 500 550 650 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 408.2 443.6 496.0 540.5 603.9 
Sterowanie 
pojemnościowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemność % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Pobierana moc 
jednostki (1) Chłodzenie 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 

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1880 1880 1880 1880 1880 
Szerokość mm 860 860 860 860 860 
Głębokość mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 2945 2955 2975 2990 2990 
Masa eksploatacyjna  kg 3280 3290 3315 3340 3340 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Objętość wody l 285 285 280 280 280 
Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 19.5 21.2 23.7 25.8 28.9 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 23.9 27.8 38.6 45.1 55.0 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach  

Wodny wymiennik 
ciepła 

Skraplacz 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Liczba skraplaczy  Liczba 2 2 2 2 2 

Objętość wody l 47 50 59 68 68 

Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 23.7 25.7 28.7 31.3 35.4 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 17.0 16.6 17.1 15.4 19.3 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach 

Sprężarka 
Typ Półhermet. pojedyncza spręż.śrubowa 
Ilość oleju  16+16  16+16 16+16 16+16 16+16 
ilość 2 2 2 2 2 

Poziom głośności 
Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 
Ciśnienie 
akustyczna (3) Chłodzenie dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego kg 100 100 100 100 100 

L.obwodów 2 2 2 2 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 
Połączenia rurowe  Dopływ/odpływ wody skraplacza cal 5 5 5 5 5 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) W następujących znamionowych warunkach: parownik 12°/ 7°C; skraplacz 30°/ 35°C. 
(2) Waga eksploatacyjna i jednostki odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3) Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 

Odnośnie wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela 
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Dane Techniczne EWLD160~550G-SS 
WARUNKI TECHNICZNE EWLD G-SS 160 190 240 280 320 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 160.6 189.0 244.0 270.4 315.5 
Sterowanie 
pojemnościowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemność % 25 25 25 25 12.5 

Pobierana moc 
jednostki (1) Chłodzenie kW 45.4 54.3 65.9 74.6 90.6 

EER (1) 3.54 3.48 3.70 3.62 3.48  

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1860 1860 1860 1860 1942 
Szerokość mm 1000 1000 1000 1000 1100 
Głębokość mm 3700 3700 3700 3700 4400 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 1280 1280 1398 1398 2442 
Masa eksploatacyjna  kg 1337 1337 1516 1516 2560 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 

Typ Płaszczowo-rurowy 
Objętość wody l 60 56 123 123 118 
Znamion. natęż. 
przepływu wody Chłodzenie l/s 7.7 9.0 11.7 12.9 15.1 

Znamion.spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 44.6 59.7 41.0 49.3 57.4 

Materiał izolacyjny 
Spieniony elastomer o zamkniętych 

komórkach  
Zbiornik cieczy 
(opcjonalne) Pojemność 170 l 

Sprężarka 
Typ Półhermetyczne jednośrubowe 
Ilość oleju  l 16 16 16 16 16+16 
ilość 1 1 1 1 2 

Poziom głośności 
Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 
Ciśnienie 
akustyczna (3) 

Chłodzenie dBA 
69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego (4) kg -- -- -- -- -- 

L.obwodów 1 1 1 1 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) Znamionowa wydajność chłodzenia i pobierana moc są oparte na: 12°/ 7°C wejściowa/wyjściowa 
temperatura wody parownika; 45°C nasycona temperatura wyjściowa w sprężarce 

(2) Rysunki przewozu i ciężaru odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3)    Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej.    
        Odnośnie  wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela. 
(4) EWLD –G-SS - wersje jednostek naładowane azotem wartości 2 barów. Ilość czynnika chłodniczego 

musi być określona przez projektanta instalacji  
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WARUNKI TECHNICZNE EWLD G-SS 360 380 420 480 550 
Pojemność (1) Chłodzenie kW 352.2 381.1 428.3 475.7 525.9 
Sterowanie 
pojemnościowe 

Typ Bezstopniowy 
Minimalna pojemność % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Pobierana moc 
jednostki (1) Chłodzenie kW 99.7 108.6 120.0 131.5 148.0 

EER (1) 3.53 3.51 3.57 3.62 3.55 

Obudowa 
Kolor Ivory White (Munsell code 5Y7.5/1) 
Materiał Ocynkowana i pomalowana blacha stalowa 

Wymiary Jednostka 
Wysokość mm 1942 1942 1942 1942 1942 
Szerokość mm 1100 1100 1100 1100 1100 
Głębokość mm 4400 4400 4400 4400 4400 

Ciężar (2) 
Jednostka  kg 2446 2446 2501 2506 2506 
Masa eksploatacyjna kg 2560 2560 2670 2670 2670 

Wodny wymiennik 
ciepła 

Parownik 
 

Typ Z pęczkiem rur 
Objętość wody l 113 113 173 168 168 
Znamion. przepływ 
wody Chłodzenie l/s 16.8 18.2 20.5 22.7 25.1 

Znamion. spadek 
ciśnienia wody Chłodzenie kPa 18.3 21.1 29.6 35.9 42.8 

Materiał izolacyjny Spieniony elastomer o zamkniętych 
komórkach  

Zbiornik cieczy 
(opcjonalne) Pojemność 170 l 

Sprężarka 
Typ Półhermetyczne jednośrubowe 
Ilość oleju  l 16+16 16+16 16+16 16+16  16+16 
ilość 2 2 2 2 2 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Moc akustyczna (3) Chłodzenie dBA 90.5 90.5 90.5 90.5 90.5 
Ciśnienie akustyczna 
(3) Chłodzenie dBA 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7 

Obwód czynnika 
chłodniczego 

Typ czynnika chłodniczego R134a R134a R134a R134a R134a 

Ilość czynnika chłodniczego (4) kg -- -- -- -- -- 

L.obwodów 2 2 2 2 2 
Połączenia rurowe Dopływ/odpływ wody parownika mm 114.3 114.3 139.7 139.7 139.7 
Urządzenia zabezp. Wysokie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie (presostat) 
Urządzenia zabezp. Stop awaryjny 
Urządzenia zabezp. Wysoka temperatura tłoczenia w sprężarce 
Urządzenia zabezp. Kontrola faz 
Urządzenia zabezp. Proporcja niskiego ciśnienia 
Urządzenia zabezp. Wysoki spadek ciśnienia oleju 
Urządzenia zabezp. Niskie ciśnienie oleju 

Adnotacje 

(1) Znamionowa wydajność chłodzenia i pobierana moc są oparte na: 12°/ 7°C wejściowa/wyjściowa 
temperatura wody parownika; 45°C nasycona temperatura wyjściowa w sprężarce 

(2) Rysunki przewozu i ciężaru odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej. 
(3)    Poziomy mocy i ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostki bez komory dźwiękoszczelnej.     
        Odnośnie  wartości poziomów ciśnienia akustycznego z komorą dźwiękoszczelną, patrz tabela. 
(4)    EWLD –G-SS - wersje jednostek naładowane azotem wartości 2 barów. Ilość czynnika chłodniczego 
        musi być określona przez projektanta instalacji 
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Poziomy ci śnienia akustycznego EWWD G-SS / EWWD G-XS 

G-SS G-XS 
Poziom ci śnienia akustycznego na 1 m od pola swobodnego (odn.  2 x 105 ) 

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 

Adnotacja:  Przeciętny poziom ciśnienia akustycznego ustalany zgodnie z ISO 3744, warunki pola swobodnego półkolistego. 

 
Poziomy ci śnienia akustycznego EWWD G-SS / EWWD G-XS z komor ą 
dźwiękoszczeln ą 

G-SS G-XS 
Poziom ci śnienia akustycznego na 1 m od pola swobodnego (odn.  2 x 105 ) 

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 

Adnotacja:  Przeciętny poziom ciśnienia akustycznego ustalany zgodnie z ISO 3744, warunki pola swobodnego półkolistego. 

 
Mnożnik poprawkowy poziomu ci śnienia akustycznego EWWD G-SS / EWWD G-XS 
dla ró żnych odległo ści  

G-SS G-XS 
Odległo ść (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 

Adnotacja:  Wartości wyrażone w dB(A) (poziom ciśnienia), w warunkach swobodnego pola na powierzchni odbicia 
(współczynnik kierunkowości Q=2) 
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Granice Funkcjonowania 
EWWD G-SS / EWWD G-XS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

EWLD G-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Adnotacja: użycie glikolu jest konieczne w przypadku wyjściowej temperatury wody parownika poniżej +3°C 

                                                Rys. 1 – Granice Funkcjonowania 
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Instalacja mechaniczna 
 
 

Dostawa 
Należy zapewnić stabilność urządzenia podczas dostawy. Jeżeli urządzenie jest przewożone na drewnianej podstawie, 
należy ją usunąć dopiero po dotarciu na docelowe miejsce. 
 

Odpowiedzialno ść 
Producent uchyla się od odpowiedzialności, teraz i w przyszłości za obrażenia u osób, zwierząt, czy szkody własności, 
spowodowane zaniedbaniem operatorów, którzy nie stosują się do instrukcji montażowych, czy konserwacyjnych w 
niniejszej instrukcji.  
Cały sprzęt zabezpieczający musi być regularnie i okresowo sprawdzany zgodnie z niniejszą instrukcją i miejscowymi 
przepisami i zarządzeniami odnośnie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
 

Bezpiecze ństwo 
Urządzenie należy zabezpieczyć na podłożu. 
Należy zastosować się do poniższych wytycznych: 
- Urządzenie można podnieść wyłącznie za pomocą punktów do podnoszenia na podstawie samego urządzenia. Są to 
jedyne punkty mogące utrzymać cały ciężar jednostki. 
- Nie można pozwolić na to, aby nieupoważniony i/lub niewykwalifikowany personel miał dostęp do urządzenia. 
- Bez uprzedniego uaktywnienia ogólnego odłącznika i odłączenia zasilania urządzenia, nie wolno starać się o dostęp do 
elektrycznych komponentów urządzenia. 
- Zabrania się dostępu do komponentów elektrycznych bez korzystania z platformy izolacyjnej. Zabrania się dostępu do 
komponentów elektrycznych, w razie obecności wody i/lub wilgoci. 
- Wszystkie czynności na obwodzie czynnika chłodniczego i komponentach pod ciśnieniem może wykonać wyłącznie 
wykwalifikowany personel. 
- Wymiany sprężarki lub dolania oleju smarowania może dokonać wyłącznie wykwalifikowany personel. 
- Ostre krawędzie mogą zranić. Unikać bezpośredniego kontaktu. 
- Do przewodów rurowych nie można wkładać ciał stałych, gdy urządzenie podłączone jest do systemu. 
- Należy zainstalować filtr mechaniczny na rurze wody podłączonej do wejścia wymiennika ciepła. 
- Urządzenie została wyposażone w zawory bezpieczeństwa, które są zainstalowane na stronach wysokiego i niskiego 
ciśnienia obwodu czynnika chłodniczego. 
W razie nagłego zatrzymania jednostki, postąpić zgodnie z wytycznymi Instrukcji Funkcjonowania Panela 
Sterowania , która jest częścią dokumentacji dostarczonej do końcowego użytkownika. 
Wskazane jest zainstalowanie urządzenia i dokonanie jego konserwacji z pomocą innych osób. W razie przypadkowego 
zranienia lub niepokoju: 
- zachować spokój 
- wcisnąć przycisk alarmowy, jeżeli został umieszczony w miejscu instalowania 
- zranioną osobę należy umieścić w pozycji spoczynku w ciepłym miejscu, z dala od jednostki 
- należy natychmiast skontaktować się z personelem ratowniczym w budynku lub z Pogotowiem Ratunkowym 
- nie pozostawiać zranionej osoby samej, poczekać na przyjazd ratowników z pogotowia 
- przekazać ratownikom konieczne informacje 
 

    OSTRZEŻENIE  
 
Przed wykonaniem wszelkiej pracy na urządzeniu, należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje obsługi i funkcjonowania. 
Instalowanie i konserwację może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel zaznajomiony z postanowieniami 
miejscowych przepisów i rozporządzeń oraz prawidłowo wyszkolony lub posiadający doświadczenie z tego rodzaju sprzętem. 
 

 

    OSTRZEŻENIE 
 
Należy unikać instalowania urządzenia w miejscu mogącym być niebezpieczne podczas wykonywania czynności 
konserwacyjnych, takim, jak (lecz nie tylko) platforma bez barier, czy poręczy lub obszar niezgodny z wymogami 
dotyczącymi odległości. 
 

 
Przemieszczanie i unoszenie 
Należy unikać zderzania i/lub potrząsania podczas wyładunku z ciężarówki i przemieszczania urządzenia. Nie można 
ciągnąć ani popychać urządzenia z żadnej strony, z wyjątkiem ramy podstawy. Urządzenie należy zabezpieczyć w 
ciężarówce, aby ochronić ją przed poruszaniem i uszkodzeniem paneli i ramy podstawy. Nie można pozwolić na to, aby 
żadna część maszyny spadła podczas transportu i/lub wyładunku, ponieważ mogłoby to doprowadzić do poważnego 
uszkodzenia. 
Wszystkie jednostki z serii mają cztery punkty zaczepowe. Podczas podnoszenia jednostki można korzystać wyłącznie z 
tych punktów, jak przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2 - Podnoszenie jednostki 
 

    OSTRZEŻENIE  
 
Liny i drążek odległościowy muszą być wystarczająco mocne, aby bezpiecznie utrzymać urządzenie. Należy 
sprawdzić ciężar jednostki na tabliczce znamionowej urządzenia. 
Ciężar wskazany w tabelach "Dane techniczne" w rozdziale "Informacje ogólne" odnoszą się do jednostek standardowych. 
Niektóre maszyny można zaopatrzyć w akcesoria mogące zwiększyć ciężar gabarytowy (odzyskiwanie ciepła, itd.) 
 

 

    OSTRZEŻENIE  
 
Urządzenie należy podnosić z jak największą uwagą i jak najdelikatniej. Należy unikać potrząsania podczas 
podnoszenia i urządzenie należy podnosić bardzo wolno, utrzymując je w stanie idealnej równowagi. 
 

 
Ustawianie i monta ż 
Wszystkie jednostki zostały zaprojektowane do instalowania wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie należy zainstalować na 
solidnym i idealnie równym podłożu; gdyby urządzenie zostało zainstalowane na balkonach lub dachach, może okazać 
się konieczne użycie belek do rozłożenia ciężaru. 
W przypadku instalowania na podłożu, należy przygotować solidną podstawę cementową przynajmniej 250 mm szerszą i 
dłuższą od urządzenia. Ponadto, taka podstawa musi być wystarczająco wytrzymała, aby unieść ciężar urządzenia jak 
podano w warunkach technicznych. 
Jeżeli urządzenie zostanie zainstalowane w miejscach łatwodostępnych dla osób i zwierząt, wskazane jest 
zainstalowanie krat dla sekcji sprężarki. 
Aby zapewnić jak najlepszą pracę w miejscu instalowania, należy postąpić zgodnie z następującymi środkami ostrożności i wytycznymi: 
• Należy upewnić się, że podstawa jest mocna i solidna, aby jak najbardziej ograniczyć hałas i wibracje. 
• Woda w systemie musi być bardzo czysta i należy usunąć wszelkie ślady oleju i rdzy. Na rurach dopływowych do 

urządzenia należy zainstalować mechaniczny filtr do wody. 
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Minimalne wymagania przestrzenne 
Każda strona urządzenia musi być dostępna dla po-instalacyjnych prac konserwacyjnych. Rysunek 3 przedstawia 
minimalne odległości. 

Rys. 3 - Minimalne wymagane odległo ści do konserwacji urz ądzenia 

 
Wentylacja 
Temperatura pomieszczenia, w którym umieszczono jednostkę powinna być zawsze utrzymywana między 0°C i 40°C. 
 

Ochrona akustyczna 
Gdy poziomy głośności wymagają specjalnej kontroli, należy bardzo uważać podczas izolowania urządzenia od 
podstawy z prawidłowym zastosowaniem elementów tłumiących (dostarczanych jako opcja). Ponadto, na połączeniach 
wodnych należy zainstalować giętkie złącza. 
 

Rurowa instalacja wodna 
Instalację rurową należy zaprojektować tak, aby miała minimalną liczbę kolanek i pionowych zmian kierunku. W ten 
sposób, koszty instalacyjne są znacznie ograniczone i system funkcjonuje poprawniej. 
Instalacja wodna musi posiadać: 

1. Tłumiące elementy montażowe, aby zmniejszyć przekazywanie wibracji do poniższej konstrukcji. 
2. Zawory odcinające do odizolowania urządzenia od systemu wodnego podczas funkcjonowania. 
3. Ręczne lub automatyczne urządzenie odpowietrzające w najwyższym punkcie systemu; urządzenie spustowe 

w najniższym punkcie systemu. Parownika ani urządzenia do odzyskiwania ciepła nie można umieścić w 
najwyższym punkcie systemu. 

4. Odpowiednie urządzenie mogące utrzymać system wodny pod ciśnieniem (zbiornik wyrównawczy, itd.) 
5. Wskaźniki temperatury wody i ciśnienia na urządzeniu, aby pomóc operatorowi podczas obsługi i konserwacji. 
6. Filtr lub urządzenie mogące usunąć obce cząstki z wodny przed dopływem do pompy (aby zapobiec kawitacji, 

należy zwrócić się do producenta pompy w celu wskazanego rodzaju filtra). Użycie filtra przedłuża żywotność 
pompy i pomaga w utrzymaniu systemu wody w lepszych warunkach. 

7. Kolejny filtr należy zainstalować na rurze dopływowej wody do urządzenia, przy parowniku i urządzeniu 
odzyskiwania ciepła (jeżeli zainstalowany). Filtr chroni wymiennik ciepła przed przedostaniem się stałych 
cząstek, które mogłyby go uszkodzić lub zmniejszyć jego skuteczność w wymianie ciepła. 

8. Urządzenie odzyskiwania ciepła należy opróżnić podczas sezonu zimowego, jeżeli nie dodano do obwodu 
wodnego mieszanki glikolu etylenowego w odpowiednich proporcjach. 

9. Jeżeli zamierza się zastąpić stare urządzenie nowym, należy opróżnić i oczyścić cały system przed 
zainstalowaniem nowego urządzenia. Przed uruchomieniem nowego urządzenia zaleca się przeprowadzenie 
testów i podanie wody obróbce chemicznej. 

10. Jeżeli do systemu wodnego dodano glikol w celu ochrony przed zamarzaniem, należy uważać na to, że 
ciśnienie ssące będzie niższe, osiągi urządzenie będą niższe i spadek ciśnienia wody będzie znaczny. Należy 
ponownie wyregulować wszystkie systemy ochronne urządzenia takie jak system zapobiegania zamarzaniu i 
system ochrony przed niskim ciśnieniem. 

 
Przed izolowaniem rurowej instalacji wodnej, należy sprawdzić, czy nie przecieka. 



D - EIMWC00210-11PL - 20/60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4 - Wodne poł ączenia rurowe parownika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 5 - Wodne poł ączenia rurowe wymienników odzyskiwania ciepła 
 

 
Na dopływie do każdego wymiennika ciepła należy zainstalować mechaniczny filtr. W przeciwnym razie, stałe cząstki 
i/lub żużel spawalniczy dostaną się do wymiennika. Zaleca się umieszczenie filtra o oczkach nieprzekraczających 
0.5 mm średnicy. 
Producenta nie można pociągnąć do odpowiedzialności za uszkodzenie wymienników spowodowane brakiem 
mechanicznego filtra. 
 

 
Uzdatnianie wody 
Przed uruchomieniem urządzenia, należy wyczyścić obwód wodny. Brud, szlam, pozostałości po korozji i inny obcy 
materiał może zgromadzić się w wymienniku ciepła i osłabić jego zdolność wymiany ciepła. Mogą się również zwiększyć 
spadki ciśnienia, zmniejszając z ten sposób przepływ wody. Prawidłowa obróbka wody zmniejsza więc ryzyko korozji, 
erozji, szlamu, itd. Najwłaściwszy rodzaj obróbki wody należy określić na miejscu, zgodnie z typem miejscowych cech i 
systemu wody przemysłowej. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzętu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane 
nieprawidłowym przygotowaniem wody lub jego brakiem. 
 

Tabela 1 - Dopuszczalne granice jako ści wody 
PH (25°C) 6.8÷8.0  Całkowita twardość (mg CaCO3 / l) < 200 
Konduktywność elektryczna µS/cm (25°C) <800  Żelazo (mg Fe / l) < 1.0 
Jon chlorkowy (mg Cl  / l) <200  Jon siarczkowy (mg S2  / l) Brak 
Jon siarczanowy (mg SO2

4
  / l) <200  Jon amonowy (mg NH4

+ / l) < 1.0 
Zasadowość (mg CaCO3 / l) <100  Dwutlenek krzemu (mg SiO2 / l) < 50 
 

 

1 Przyrz ąd pomiarowy  
2 Łącznik elastyczny 
3 Termometr  

4 Zawór odcinaj ący 
5 Pompa 
6 Filtr  

1 Przyrz ąd pomiarowy  
2 Łącznik elastyczny 
3 Fluksostat 
4 Termometr  

5 Zawór odcinaj ący 
6 Pompa 
7 Filtr  

PAROW 
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Ochrona przed zamarzaniem parownika i wymienników 
 
Podczas planowania systemu jako całości, należy uwzględnić dwie lub kilka z poniższych metod ochrony: 

1. Ciągła cyrkulacja przepływu wody w rurach i wymiennikach. 
2. Dodanie właściwej ilości glikolu w obwodzie wodnym. 
3. Dodatkowa izolacja ciepłochronna i ogrzewanie odsłoniętych rur. 
4. Opróżnianie i czyszczenie wymiennika ciepła w sezonie zimowym. 

Instalator i/lub miejscowy zakładowy personel konserwacyjny jest odpowiedzialny za zapewnienie, żeby zastosowano 
przynajmniej dwa z powyższych sposobów ochrony przed zamarzaniem. Należy upewnić się, że właściwa ochrona 
przed zamarzaniem gwarantowania jest przez cały czas. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może 
spowodować uszkodzenie kilku komponentów urządzenia. Uszkodzenie spowodowane zamarznięciem nie jest objęte 
gwarancją. 
 
Instalowanie fluksostatu 
Aby zapewnić wystarczający przepływ wody przez parownik, na obwodzie wodnym należy zainstalować sterownik 
przepływu. Fluksostat można zainstalować zarówno na dopływie jak i odpływie instalacji rurowej. Zadaniem fluksostatu 
jest zatrzymanie urządzenia w razie przerwania przepływu wody, chroniąc w ten sposób parownik przed zamarznięciem. 
Specjalnie przygotowany do tego celu sterownik, dostępny jest jako opcja z kodem identyfikacyjnym 131035072. 
Taki łopatkowy sterownik przepływu jest odpowiedni do intensywnego zastosowania na zewnątrz (IP67) dla rur o 
średnicy od 1" do 6". 
Fluksostat został wyposażony w beznapięciowy styk, który należy połączyć elektrycznie do zacisków tablicy zaciskowej 
(sprawdzić schemat okablowania maszyny odnośnie dalszych informacji). 
Odnośnie dalszych informacji dotyczących zainstalowania i ustawienia urządzenia, patrz - broszura z instrukcjami w 
opakowaniu urządzenia. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6 - Regulacja sterownika przepływu bezpiecze ństwa  

 
Zawory bezpiecze ństwa obwodu chłodzenia  
Każdy system wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa zainstalowane na każdym obwodzie, zarówno parownika jak i 
skraplacza. 
Zadaniem zaworów jest wypuszczenie czynnika chłodniczego do obwodu chłodniczego, w razie niektórych 
nieprawidłowości. 

 
 

 
 
 
 

Regulacja czułości wyzwalacza 
sterownika przepływu 

 

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

>5 mm 

Do rur  3” - 6” 
Użyć łopatki b = 29 mm 

 

P
rzepływ
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Spadki ci śnienie parownika 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

10 20 30 40 509

20

30

40

50

60

70
80
90

100

8765

050.1 SE - 060.1 SE
073.1 SE - 080.1 SE - 050.1 XE - 060.1 XE

110.2 SE - 120.2 SE - 073.1 XE - 080.1 XE
133.2 SE

146.2 SE - 165.2 SE - 100.2 XE

100.2 SE

133.2 XE - 146.2 XE - 165.2 XE
110.2 XE - 120.2 XE

2 3 41
10

Water flow (l/s) 

P
re

ss
ur

e 
dr

op
 (

kP
a)

 

EWWD400~460G-XS 
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EWWD500~600G-SS / EWWD380G-XS 

EWWD460G-SS 

EWWD380~420G-SS, EWWD280~320G-XS 
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Przepływ wody (l/s) 
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Spadki ci śnienie skraplacza 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 

Przepływ wody (l/s) 

S
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k 

ci
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a 
(k

P
a)

 

050.1 SE 

060.1 – 073.1 – 080.1 SE 

050.1 XE 

060.1 XE 
100.2 SE 

073.1 – 080.1 XE 

110.2 SE 
120.2 – 133.2 – 146.2 – 165.2 SE 

100.2 XE 

110.2 XE 

120.2 XE 

EWWD500DJY
NN/A 

 

EWWD550~650G-XS 

EWWD500G-XS 

EWWD460G-XS 

EWWD400G-XS 

EWWD380G-XS 

EWWD380G-SS 

EWWD420~600DJYNN 

EWWD280G-XS 

EWWD320G-SS 

EWWD230G-XS 

EWWD190G-XS 

EWWD210~260G-SS 

EWWD170G-SS 

    EWWD420~600G-SS 
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Spadki ci śnienia odzyskiwania cz ąstkowego ciepła  

 
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 



D - EIMWC00210-11PL - 25/60 

Wytyczne do zastosowania zdalnego skraplacza 
 
Projekt zastosowania zdalnego skraplacza, a szczególnie wielkość instalacji rurowej i jej trasa, są odpowiedzialnością 
projektanta instalacji. Niniejszy paragraf skupia się na udzieleniu wskazówek projektantowi instalacji i należy je 
oszacować w odniesieniu do właściwości zastosowania. 
 
W przypadku zastosowania zdalnego skraplacza, takiego jak skraplacz powietrzny czy wyparny, agregaty są 
dostarczane napełnione czynnikiem R134a. Bardzo ważne jest, aby jednostka była szczelnie zamknięta, dopóki zdalny 
skraplacz nie zostanie zainstalowany i podłączony rurowo do jednostki. 
Agregaty chłodnicze wyposażone są w filtr-odwadniacz, wskaźnik wilgoci i zawór rozprężny montowane standardowo w 
fabryce. 
 

Dostawca jest odpowiedzialny za zainstalowanie połączeniowej instalacji rurowej, przeprowadzenie testów szczelności 
instalacji i całego systemu oraz opróżnienie systemu i wprowadzenie czynnika chłodniczego. 
 
Cała instalacja rurowa musi być zgodna z miejscowymi i krajowymi danymi przepisami.  
Używać jedynie rur miedzianych odpowiednich do czynnika chłodniczego i odizolować linie chłodnicze od konstrukcji 
budynku, aby zapobiec przeniesieniu wibracji.  
Ważne jest, aby linie wylotowe były zamknięte w pętli na skraplaczu i zamknięte na sprężarce, aby czynnik chłodniczy i 
olej wylotowy nie dostały się do sprężarki; zamykanie w pętli linii wylotowej zapewni również większą uniwersalność. 
  
Do usunięcia końcówek nie można używać pił. Miedziane opiłki mogłyby zanieczyścić system. Do usunięcia końcówek, 
należy użyć obcinaka lub ciepła. Podczas lutowania miedzianych połączeń, przed załadowaniem systemu czynnikiem 
chłodniczym, należy wprowadzić suchy azot. Zapobiega to tworzeniu się kamienia i możliwego tworzenia się mieszanki 
HFC134a i powietrza. Zapobieże to również tworzeniu się toksycznego fosgenu, do którego dochodzi po wystawieniu 
HFC 134a na otwarty płomień.  
Nie można korzystać z lutów miękkich. W przypadku połączeń miedzianych, należy korzystać z lutów z miedzią 
fosforową z 6% do 8% zawartością srebra. Do połączeń miedziano-mosiężnych lub miedziano-stalowych należy użyć 
pręta lutowniczego z dużą zawartością srebra. Stosować wyłącznie lutowanie acetylenowo-tlenowe. 
 
Po prawidłowym zainstalowaniu sprzętu, przeprowadzeniu testów szczelności i opróżnieniu, instalację można napełnić 
czynnikiem chłodniczym R134a i uruchomić ją pod nadzorem autoryzowanego technika Daikin. 
 
Czynnik jest dolewany dopóki czyste jest okienko kontrolne linii płynu i pozbawione pęcherzy wpływających do zaworu 
rozprężnego. Całkowita ilość czynnika chłodniczego zależy od rodzaju używanego zdalnego skraplacza i pojemności 
instalacji rurowej czynnika chłodniczego. 
 
Projekt instalacji rurowej czynnika chłodniczego 
System można skonfigurować w jeden z głównych sposobów, jak wskazano na Rysunkach 7, 8 i 9. Konfiguracja i 
związane z nią wzniesienie, jak również całkowita odległość między agregatem chłodniczym i skraplaczem powietrznym 
to ważne czynniki wpływające na decyzję o wielkości linii płynu i linii wylotowej. Wpłynie to również na miejscowe 
napełnienie czynnikiem chłodniczym. W konsekwencji, istnieją granice fizyczne, których nie można przekroczyć, jeżeli 
system ma funkcjonować, jak zaplanowano. 
 
1. Całkowita odległość między agregatem chłodniczym i skraplaczem powietrznym nie powinna przekroczyć 60 
 równoważnych metrów.  
2. Rury wznośne płynu nie mogą przekroczyć 5 metrów wysokości nad połączeniem linii płynu skraplacza.  
3. Rury wznośne odpływu nie mogą przekroczyć różnicy wzniesienia większej niż 30 bieżących metrów. 
 

 
Rys. 7 Skraplacz na pozycji bez ró żnicy wzniesienia 

JEDNOSTKA 
AGREGATU 
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Rys. 8 Skraplacz na pozycji wy ższej ni ż jednostka agregatu 

 

 
Rys. 9 Skraplacz na pozycji ni ższej ni ż jednostka agregatu 
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Określanie ekwiwalentnej długo ści linii 
Aby określić prawidłową wielkość linii płynu i linii odpływu, przede wszystkim należy ustalić długość ekwiwalentną rur dla 
każdej linii. Długość ekwiwalentna jest bieżącą stratą wskutek tarcia biegu liniowego rury plus dodana strata wskutek 
tarcia z kolanek, zaworów, itd. Tabela 2 przedstawia ekwiwalentną długość rury dla różnych nieżelaznych zaworów i 
osprzętu. Podczas obliczania wielkości linii, należy zastosować się do następujących kroków:  
 
1. Zacząć z początkowym przybliżeniem długości ekwiwalentnej przyjmując, że długość ekwiwalentna rury wynosi 
 1.5 razy bieżącej długości rury.  
2. Patrz Tabela 2 i 3 odnośnie pierwszego przybliżenia wielkości linii.  
3. Sprawdzić wielkość linii obliczając bieżącą ekwiwalentną długość.  
 
Adnotacja: Obliczając ekwiwalentną długość, nie można wliczyć instalacji rurowej jednostki agregatu chłodniczego. 
Należy uwzględnić wyłącznie miejscową instalację. 
 

 
Tabela 2 - Równoznaczne długo ści (w metrach) 

 
Wielko ść linii  Kąt 

Śr.zewn. 
(cale) 

Zawór 
krótki 

Promie ń EL 
długi 

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 

 
Wielko ść Linii Płynu  
Podczas projektowania linii płynu należy pamiętać, żeby płyn osiągnął zawór rozprężny bez czynnika zdławionego, 
ponieważ zmniejszy on sprawność zaworu. Ponieważ zdławiony czynnik może być spowodowany spadkiem ciśnienia na 
linii, straty ciśnienia wskutek tarcia i zmiany w wysokości ciśnienia statycznego należy utrzymać na minimum. 
 
Na linii płynu, w miejscu, w którym temperatura otoczenia może spaść poniżej temperatury otoczenia sprzętu, należy 
zainstalować zawór zwrotny, aby nie dopuścić do przepływu płynu ze skraplacza i zachować czynnik chłodniczy płynu na 
linii do rozruchu jednostki (jeżeli stosowany jest termostatyczny zawór rozprężny, zawór zwrotny pomaga również w 
utrzymaniu wystarczająco wysokiego ciśnienia płynu, aby zawór pozostał zamknięty przy wyłączonej sprężarce). 
Między zaworem zwrotnym i zaworem rozprężnym należy zainstalować zawór nadmiarowy. 
 
Średnica linii płynu powinna być tak mała, jak to tylko możliwe do zachowania dopuszczalnego spadku ciśnienia. Jest to 
konieczne do zminimalizowania obciążenia czynnika chłodniczego. Całkowita długość między jednostką agregatu 
chłodniczego i skraplaczem powietrznym nie może przekroczyć 60 równoważnych metrów. 
 
Rury wznośne płynu w systemie wymagają kolejnych 11.5 kPa spadku ciśnienia na metr wzrostu pionowego. Jeżeli 
konieczne jest zainstalowanie rury wznośnej linii, należy przygotować przebieg pionowy natychmiast za skraplaczem 
przed dodatkowymi ograniczeniami. Rury wznośne płynu nie mogą przekroczyć 3 metrów wysokości nad połączeniem 
linii płynu skraplacza. Linia płynu nie może być pochylona. 
 
Linie płynu zazwyczaj nie są izolowane. Jednakże, jeżeli linie wystawione są na zysk ciepła od nasłonecznienia lub 
temperatury przekraczające 43°C, może to wpłynąć na dochładzanie. W takich sytuacjach należy izolować linie płynu. 
 
Odniesienie do wielkości linii płynu jest wskazane w Tabeli 3. Należy z niego skorzystać wyłącznie orientacyjnie, dla 
obwodu pracującego w temperaturze skraplania równej 55°C i 5°C dochładzania na wylocie skraplacza. Zwymiarowanie 
linii jest odpowiedzialnością projektanta linii; należy zastosować się do poradnika chłodnictwa ASHRAE lub innego 
właściwego poradnika odnośnie projektowania. 
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Tabela 3 - Wielko ści linii płynu 
 
Pojemno ść 

obwodu 
kW 

Całkowita długo ść ekwiwalentna (metry) 

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 
 

Wielko ść linii wylotowej (gor ący gaz)  
Wielkość linii odpływu opiera się na prędkości koniecznej do prawidłowego funkcjonowania agregatu chłodniczego 
pracującego z olejem i ochrony sprężarki przed uszkodzeniem wskutek skroplenia się płynnego czynnika chłodniczego 
podczas wyłączania. 
 
Całkowita strata wskutek tarcia z linii odpływu od 20 do 40 kPa uważana jest za dopuszczalną. Należy uważnie 
rozważyć wymiarowanie każdego odcinka instalacji rurowej, aby prędkość gazu była wystarczająca do przeniesienia 
oleju podczas wszystkich stanów funkcjonowania. 
 
Jeżeli prędkość w pionowej wylotowej rurze wznośnej jest zbyt niska, znaczna ilość oleju może zgromadzić się w rurze 
wznośnej i poziomej, doprowadzając do utraty oleju przez sprężarkę, co może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki 
spowodowanego brakiem oleju. Gdy obciążenie sprężarki (i prędkość gazu w linii wylotowej) wzrośnie, olej zgromadzony 
podczas zmniejszonego obciążenia może zostać zablokowany i wrócić do sprężarki doprowadzając do jej uszkodzenia. 
Wszelkie wylotowe linie dopływające do poziomej rury powinny wznosić się powyżej środkowej linii rury poziomej. 
Linie wylotowe powinny być pochylone ku dołowi, w kierunku przepływu gorącego gazu, z natężeniem przepływu 6 mm 
na metr przebiegu poziomego. Jest to konieczne, aby doprowadzić do przemieszczenia oleju zalegającego w komorze. 
Powinno unikać się "martwych przestrzeni olejowych", ponieważ olej mógłby się w nich gromadzić i sprężarka może ulec 
osłabieniu. 
 
Jeżeli jednostka agregatu znajduje się poniżej skraplacza, należy utworzyć pętlę z linii wylotowej przynajmniej 2.5 cm 
powyżej górnej części skraplacza. Na skraplaczu należy zainstalować zawór kurkowy ciśnienia, aby ułatwić mierzenie 
ciśnienia przy obsłudze.  
 
Na linii wylotowej należy zainstalować zawór nadmiarowy. 
 
Odniesienie do wielkości linii wylotowej jest wskazane w Tabeli 4. Należy z niego skorzystać wyłącznie orientacyjnie, dla 
obwodu pracującego w wyjściowej temperaturze parownika równej 7°C i temperaturze skraplania równej 55°C. 
Zwymiarowanie linii jest odpowiedzialnością projektanta linii; należy zastosować się do poradnika chłodnictwa ASHRAE 
lub innego właściwego poradnika odnośnie projektowania. 
 

Tabela 4 - Wielko ści linii wylotowej 
 
Pojemno ść 

obwodu 
kW 

Całkowita długo ść ekwiwalentna (metry) 

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 
 
Ilość oleju 
W zastosowaniu zdalnego skraplacza, ilość oleju do sprężarki musi uwzględnić, że około 1% oleju jest zazwyczaj 
wymieszany z czynnikiem chłodniczym, więc należy dodać pewną ilość oleju do standardowego obciążenia, jeżeli 
obciążenie czynnika chłodniczego przekracza standardowe obciążenie jednostki. Ważne jest, aby podczas 
funkcjonowania jednostki, poziom oleju w oddzielaczu oleju nie był niższy niż ¼ górnego bocznego okienka kontrolnego. 
Sprężarka jednostek wersji EWLD G-SS jest dostarczana z właściwym obciążeniem olejem. Obwody chłodzące nie 
mogą pozostać otwarte na powietrze dłużej niż 15 minut. Gdyby do tego doszło, konieczna jest wymiana danej ilości 
oleju i filtra olejowego, jak opisano w “Procedura wymiany filtra olejowego” w niniejszej instrukcji. 
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Instalacja elektryczna 
 
Ogólne wytyczne 
 

  UWAGA  
 
Wszystkie elektryczne podłączenia do urządzenia musza być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
rozporządzeniami. 
Wszystkie czynności instalacyjne, obsługi i konserwacji musi wykonywać wykwalifikowany personel. 
Patrz specjalny schemat okablowania urządzenia zakupiony i wysłany z jednostką. Jeżeli schemat okablowania 
będzie nieobecny lub zgubi się, należy skontaktować się dystrybutorem, który dostarczy kopię. 
 

 

   UWAGA  
 
Należy korzystać wyłącznie z miedzianych przewodów. Użycie niemiedzianych przewodów może spowodować 
przegrzanie lub korozję punktów połączeniowych i uszkodzić jednostkę. 
Aby uniknąć zakłóceń, wszystkie przewody sterownicze należy zainstalować oddzielnie od kabli zasilania. W tym celu 
użyć oddzielnych kanałów kablowych. 
 

 

    UWAGA  
 
Zbieżność jednofazowych i trójfazowych ładunków i asymetria obciążenia między fazami może doprowadzić do 
upływu ku ziemi do 150 mA podczas normalnego funkcjonowania jednostek z serii. 
 
Jeżeli komponentem jednostki są również urządzenia przyczyniające się do powstania wyższych harmonicznych 
(takie jak VFD i odłączniki fazy), upływ ku ziemi mógłby wzrosnąć to bardzo wysokich wartości (około 2 Amperów). 
 
Zabezpieczenia systemu zasilającego należy zaprojektować zgodnie z powyżej wspomnianymi wartościami. 
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Tabela 5 - Dane elektryczne EWWD G-SS 
Jednostka Sprężarki Sterowanie 

Wielk ość 
jednostki  

Max. prąd 
wymiarowania 

przewodów  

Max. prąd 
rozruchowy 

(1) 

Współczynnik 
mocy (2) 

Wielkość 
odłącznika 

Prąd 
zwarciowy 

 
Icc 

Liczba 
sprężarek 

Max. prąd sprężarek 
Ob.1/ Ob.2 

 (3) 

Max. prąd szczytowy 
Ob.1/ Ob.2 

Wielkość bezpieczników 
spręż. Ob.1/ Ob.2 typu 

gG NH0/NH 

  

 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) Prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd na 75% innych sprężarek w maksymalnych warunkach 
(2) Współczynnik mocy sprężarek w warunkach znamionowych (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) sprężarki FLA 
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Tabela 6 - Dane elektryczne EWWD G-XS 
Jednostka Sprężarki Sterowanie 

Wielko ść 
jednostki 

Max. prąd 
wymiarowania 

przewodów  

Max. prąd 
rozruchowy 

(1) 

Współczynnik 
mocy (2) 

Wielkość 
odłącznika 

Prąd 
zwarciowy 

 
Icc 

Liczba 
sprężarek 

Max. prąd sprężarek 
Ob.1/ Ob.2 

 (3) 

Max. prąd szczytowy 
Ob.1/ Ob.2 

Wielkość bezpieczników 
spręż. Ob.1/ Ob.2 typu 

gG NH0/NH 

  

 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) Prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd na 75% innych sprężarek w maksymalnych warunkach 
(2) Współczynnik mocy sprężarek w warunkach znamionowych (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) sprężarki FLA 
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Tabela 7 - Dane elektryczne EWLD G-SS 
Jednostka Sprężarki Sterowanie 

Wielko ść 
jednostki 

Max. prąd 
wymiarow

ania 
przewodó

w  

Max. prąd 
rozruchowy 

(1) 

Współcz
ynnik 

mocy (2) 

Wielkość 
odłącznika 

Prąd zwarciowy 
 

Icc 

Liczba 
sprężarek 

Max. prąd sprężarek Ob.1/ 
Ob.2 
 (3) 

Max. prąd szczytowy Ob.1/ 
Ob.2 

Wielkość bezpieczników 
spręż. Ob.1/ Ob.2 typu gG 

NH0/NH 

  

 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) Prąd rozruchowy największej sprężarki + prąd na 75% innych sprężarek w maksymalnych warunkach 
(2) Współczynnik mocy sprężarek w warunkach znamionowych (12/7°C – 30/35°C – 400V) 
(3) sprężarki FLA  
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Komponenty elektryczne 
Wszystkie połączenia elektryczne zasilania i połączeniowe są wyszczególnione w schemacie okablowania dostarczonym 
razem z maszyną. 
Instalator musi dostarczyć następujące komponenty: 

- Okablowanie zasilania mocy (specjalny kanał) 
- Przewody połączeniowe i interfejsu (specjalny kanał) 
- Odłącznik termomagnetyczny o odpowiedniej mocy (patrz dane elektryczne). 

 

Okablowanie elektryczne  
Obwód mocy: 
Podłączyć kable zasilania elektrycznego do zacisków głównego odłącznika na tablicy maszyny. W panelu 
wejściowym musi być otwór o odpowiedniej średnicy na kabel i jego dławik. Można również użyć giętkiego 
kanału, z trzema fazami mocy i uziemieniem. 
W każdym razie, należy zapewnić całkowitą ochronę przed penetracją wody przez punkty połączeniowe. 
 
Obwód sterowniczy: 
Każde urządzenie z serii zaopatrzone jest w pomocniczy transformator obwodu sterowniczego 400/115V. Z 
tego względu nie jest wymagany żaden dodatkowym kabel zasilania mocy systemu sterowniczego. 
Tylko w razie żądania opcjonalnego oddzielnego zbiornika, rezystancja elektryczna zapobiegająca zamarzaniu 
musi mieć oddzielne źródło zasilania. 
 

Elektryczne podgrzewacze 
Każdy obwód wyposażony jest w podgrzewacz elektryczny zainstalowany na sprężarce, którego celem jest ogrzewanie oleju 
zapobiegając w ten sposób obecności płynnego czynnika chłodniczego zmieszanego z olejem w sprężarce. Oczywiście, praca 
podgrzewaczy elektrycznych jest gwarantowana jedynie, jeżeli istnieje stałe zasilanie mocy. Jeżeli urządzenie nie może być 
podłączone w sposób ciągły do zasilania w okresie nieaktywności zimowej, należy zastosować przynajmniej dwie z procedur 
opisanych w rozdziale “Instalacji mechanicznej” w punkcie “Ochrona parownika i wymienników ciepła przed zamarzaniem”. 
 
Jeżeli instalacja korzysta z pomp poza urządzeniem (niedostarczonych z jednostką), linię zasilania każdej pompy należy 
wyposażyć w przełącznik magnetotermiczny i wyłącznik pomocniczy. 
 

Sterowanie pomp ą wodn ą 
Podłączyć zasilanie energią cewki stycznika sterowniczego do zacisków 27 i 28 (pompa #1) i 401 i 402 (pompa 2) 
znajdujących się na tablicy zaciskowej M3 i zainstalować stycznik na zasilaniu energią o tym samym napięciu, co cewka 
stycznika pompy. Zaciski podłączone są do beznapięciowego styku mikroprocesora. 
Styk mikroprocesora ma następującą zdolność komutacji: 
 
Maksymalne napięcie: 250 Vac 
Maksymalny prąd: 2 A Rezystancyjny  2 A Indukcyjny 
Norma związana:  EN 607301 
 
Powyżej opisane okablowanie pozwala mikroprocesorowi na automatyczne zarządzanie pompą wodną. Wskazane jest 
zainstalowanie termomagnetycznego wyłącznika pompy z beznapięciowym stykiem i połączyć go szeregowo ze 
sterownikiem przepływu. 
 

Przekaźniki alarmowe – Okablowanie elektryczne 
Urządzenie dysponuje wyjściem cyfrowym z beznapięciowym stykiem, który zmienia stan przy każdym pojawieniu się 
alarmu w jednym z obwodów czynnika chłodniczego. Sygnał podłączyć do monitora zewnętrznego, alarmu dźwiękowego 
lub BMS, aby nadzorować jego funkcjonowanie. Odnośnie okablowania, patrz schemat okablowania urządzenia. 
 

Zdalne sterowanie jednostki On/Off – Okablowanie el ektryczne 
Urządzenie wyposażone jest w wejście cyfrowe dostępne dla zdalnego sterowania. Do tego wejścia można podłączyć 
timer rozruchowy, odłącznik lub BMS. Po zamknięciu styku, mikroprocesor uruchamia sekwencję startową włączając 
najpierw pompę wodną a następnie sprężarki. Gdy styk jest otwarty, mikroprocesor uruchamia sekwencję wyłączenia 
urządzenia. Styk musi pozostać beznapięciowy. 
 

Podwójna zadana warto ść – Okablowanie elektryczne 
Funkcja podwójnej zadanej wartości pozwala na zmianę zadanej wartości jednostki między dwoma wstępnie 
określonymi wartościami w regulatorze jednostki. Przykładem zastosowania jest produkcja lodu w nocy i standardowa 
praca w dzień. Podłączyć odłącznik lub timer między zaciskami 5 i 21 tablicy zaciskowej M3. Styk musi pozostać 
beznapięciowy. 
 
Zewnętrzny reset zadanej warto ści wody – Okablowanie elektryczne (Opcja) 
Miejscową zadaną wartość urządzenia można zmienić analogowym zewnętrznym sygnałem 420 mA. Po uaktywnieniu 
niniejszej funkcji, mikroprocesor umożliwia zmianę zadanej wartości z ustawionej miejscowej wartości do wysokości 
różnicy równej 3°C. 4 mA odpowiada różnicy 0°C, 20 mA odpowiada zadanej wartości plus różnicy maksymalnej. 
Kabel sygnału należy bezpośrednio podłączyć do zacisków 35 i 36 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygnału musi być osłonięty i nie może znajdować się w pobliżu kabli zasilania energią, aby nie doprowadzić do 
zakłóceń z regulatorem elektronicznym. 
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Ograniczenia jednostki  Okablowanie elektryczne (Op cja) 
 
Mikroprocesor urządzenia pozwala na ograniczenia za pomocą dwóch oddzielnych kryteriów: 

 >Ograniczenie obciążenia: Obciążenie można zmienić za pomocą 420 mA sygnału zewnętrznego z BMS. 
Kabel sygnału należy bezpośrednio podłączyć do zacisków 36 i 37 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygnału musi być osłonięty i nie może znajdować się w pobliżu kabli zasilania energią, aby nie 
doprowadzić do zakłóceń z regulatorem elektronicznym. 

- Ograniczenie prądu: Obciążenie urządzenia można zmienić za pomocą 420 mA sygnału zewnętrznego z 
urządzenia zewnętrznego. W takim przypadku, ograniczenia prądu należy ustawić na mikroprocesorze, aby 
mikroprocesor przekazywał wartość mierzonego prądu i ograniczał go. 
Kabel sygnału należy bezpośrednio podłączyć do zacisków 36 i 37 tablicy zaciskowej M3. 
Kabel sygnału musi być osłonięty i nie może znajdować się w pobliżu kabli zasilania energią, aby nie 
doprowadzić do zakłóceń z regulatorem elektronicznym. 
Wejście cyfrowe umożliwia uaktywnienie ograniczenia prądu w żądanym momencie. Podłączyć przełącznik 
uaktywniający lub timer (styk beznapięciowy) do zacisków 5 i 9. 

 
Uwaga: jednocze śnie nie mo żna uaktywni ć dwóch opcji. Ustawienie jednej funkcji wyklucza dr ugą. 

 
 

Rys. 10 - Podł ączenie u żytkownika do tablicy zaciskowej interfejsu M3 
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Funkcjonowanie 
 
Obowi ązki operatora 
Bardzo ważne jest, aby operator był prawidłowo przeszkolony i zaznajomiony z systemem przed uruchomieniem 
urządzenia. Oprócz przeczytania niniejszej instrukcji, operator musi przestudiować również instrukcję obsługi 
mikroprocesora oraz schemat okablowania, aby zrozumieć sekwencję rozruchową, funkcjonowanie, sekwencję 
wyłączania jak również funkcjonowanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. 
Podczas początkowej fazy rozruchowej urządzenia, autoryzowany przez producenta technik może odpowiedzieć na 
wszelkie pytania i udzielić wskazówek odnośnie prawidłowych procedur pracy. 
Wskazane jest, aby operator przechowywał zapis danych roboczych dla każdego zainstalowanego urządzenia. Należy 
przechowywać również rejestr okresowej konserwacji i napraw. 
Jeżeli operator zauważy nieprawidłowe lub nietypowe warunki funkcjonowania, należy zwrócić się do serwisu 
technicznego autoryzowanego przez producenta. 
 
Opis maszyny 
Niniejsze urządzenie, typu kondensacyjnego wody, składa się z następujących głównych komponentów: 
 

 Sprężarka : Jednośrubowa sprężarka z serii Fr 3200 jest półhermetyczna i używa gazu z parownika 
do chłodzenia silnika i umożliwia optymalne funkcjonowanie w oczekiwanych warunkach 
obciążenia. System smarowania przez wtryskiwanie oleju nie wymaga pompy oleju, 
ponieważ przepływ oleju jest zapewniony przez różnicę ciśnienia między tłoczeniem i 
zasysaniem. Aby wspomóc smarowaniu łożysk kulkowych, wtrysk oleju dynamicznie 
uszczelnia śrubę, umożliwiając w ten sposób proces sprężania. 

 Parownik : Płaszczowo-rurowy parownik szybkiego odparowania jest dużych rozmiarów, aby 
zapewnić optymalną wydajność w każdych warunkach obciążenia. 

 Skraplacz : Płaszczowo-rurowy skraplacz ma zewnętrzne wysokiej sprawności żeberka (C4). 
 Płyn dochodzony przez nisza część rur nie tylko poprawia całkowitą sprawność 

urządzenia, lecz również rekompensuje zmiany obciążenia cieplnego dostosowując 
obciążenie czynnikiem chłodniczym do każdych przewidywalnych warunków pracy. 

 Zawór rozpr ężny: Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny zawór rozprężny, sterowany urządzeniem 
elektronicznym o nazwie Driver, który optymalizuje jego funkcjonowanie.  

 
Opis obiegu chłodniczego 
Gaz chłodniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do sprężarki przez silnik elektryczny, chłodzony 
przez czynnik chłodniczy. Następnie podlega sprężaniu i podczas tego procesu czynnik chłodniczy miesza się z olejem z 
oddzielacza oleju. 
Wysokociśnieniowa mieszanka oleju z czynnikiem chłodniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o 
dużej sprawności, w którym olej oddzielany jest od czynnika chłodniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest 
wypychany różnicą ciśnień z powrotem do sprężarki natomiast czynnik chłodniczy bez oleju wysyłany jest do skraplacza. 
Płyn chłodniczy jest równo rozprowadzony w skraplaczu po wymienniku ciepła, a gaz stykający się z rurami jest 
chłodzony i następnie zaczyna się skraplać. 

Skroplony płyn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcję dochładzania, w której traci jeszcze więcej ciepła, 
zwiększając swoją sprawność cyklu. Ciepło pobrane z płynu podczas chłodzenia, kondensacji i dochładzania jest 
wymieniane z ciepłem wody przepływającej przez rury. 
Dochłodzony płyn przepływa przez wysokiej sprawności filtr odwadniający, a następnie dopływa do elementu 
rozprężnego (zawór rozprężny), w którym zaczyna się spadek ciśnienia procesu rozprężania doprowadzając do 
częściowego wyparowania płynu chłodniczego. 

Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka płynowo-gazowa o niskiej temperaturze i ciśnieniu wpływająca do parownika, w 
którym pobiera ciepło konieczne do wyparowania. 

Gdy cieczowo-gazowy czynnik chłodniczy jest równomiernie rozprowadzony w bezpośredniego rozprężania rurach 
parownika, ciepło wymieniane jest na wodę chłodzącą, zmniejszając w ten sposób temperaturę, aż do zakończenia 
pełnego parowania, po czym następuje dochładzanie. 

Po osiągnięciu stanu pary przegrzanej, czynnik chłodniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do sprężarki, 
aby powtórzyć cykl. 
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Rys. 11 - Obieg chłodniczy EWWD G-SS / EWWD G-XS 
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Rys. 12 - Obieg chłodniczy EWWD G-SS, EWWD G-XS  Cz ęściowe odzyskanie ciepła 
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Rys. 13 - Obieg chłodniczy EWLD G-SS  
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Opis obiegu chłodniczego z cz ęściowym odzyskaniem ciepła  
Gaz chłodniczy o niskiej temperaturze przeprowadzany jest z parownika do sprężarki przez silnik elektryczny, chłodzony 
przez czynnik chłodniczy. Następnie podlega sprężaniu i podczas tego procesu czynnik chłodniczy miesza się z olejem z 
oddzielacza oleju. 

 
Wysokociśnieniowa mieszanka oleju z czynnikiem chłodniczym jest wprowadzana do dużej sprawności wirowego 
oddzielacza oleju, który je rozdziela. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest wypychany różnicą ciśnień z powrotem 
do sprężarki, natomiast czynnik chłodniczy oddzielony od oleju, jest wysyłany do wymiennika częściowego odzyskania, 
w którym rozprasza ciepło z ochłodzenia po przegrzaniu, ogrzewając wodę przepływająca przez wymiennik. Wypływając 
z wymiennika, płyn chłodniczy wpływa do skraplacza, w którym jest kondensowany. 
 

Wysokociśnieniowa mieszanka oleju z czynnikiem chłodniczym jest wprowadzana do wirowego oddzielacza oleju o 
dużej sprawności, w którym olej oddzielany jest od czynnika chłodniczego. Olej zgromadzony na dnie oddzielacza jest 
wypychany różnicą ciśnień z powrotem do sprężarki natomiast czynnik chłodniczy bez oleju wysyłany jest do skraplacza. 
Górna część skraplacza wyposażona jest w rury chłodzące, w którym odzyskiwane jest około 10% odrzucenia cieplnego 
jednostki. 
Takie skraplacze z rurami do częściowego odzyskania ciepła, mają wieńce ze specjalnymi łącznikami, dzięki którym 
można je połączyć z instalacją gorącej wody. Gdy uaktywnione jest częściowe odzyskiwanie, praca skraplacza jest 
lepsza, ponieważ temperatura skraplacza jest obniżona tym bardziej, im większa jest powierzchnia przeznaczona do 
wymiany ciepła. 
Po przepływie przez rury chłodzące, gaz zaczyna się skraplać w środkowej części skraplacza. 

Skroplony płyn w temperaturze nasycenia przechodzi przez sekcję dochładzania, w której traci jeszcze więcej ciepła, 
zwiększając swoją sprawność cyklu. Dochłodzony płyn przepływa przez wysokiej sprawności filtr odwadniający, a 
następnie dopływa do elementu rozprężnego (zawór rozprężny), w którym zaczyna się spadek ciśnienia procesu 
rozprężania doprowadzając do częściowego wyparowania płynu chłodniczego. 
Na tym etapie, wynikiem jest mieszanka płynowo-gazowa o niskiej temperaturze i ciśnieniu wpływająca do parownika, w 
którym pobiera ciepło konieczne do wyparowania. 

Gdy cieczowo-gazowy czynnik chłodniczy jest równomiernie rozprowadzony w bezpośredniego rozprężania rurach 
parownika, ciepło wymieniane jest na wodę chłodzącą, zmniejszając w ten sposób temperaturę, aż do zakończenia 
pełnego parowania, po czym następuje dochładzanie. 

Po osiągnięciu stanu pary przegrzanej, czynnik chłodniczy opuszcza parownik i zabierany jest ponownie do sprężarki, 
aby powtórzyć cykl.  
 

Zalecenia dotycz ące sterowania obiegu cz ęściowego odzyskania i instalacji 
System częściowego odzyskania ciepła nie jest zarządzany i/lub kontrolowany przez urządzenie. instalator powinien 
zastosować się do poniższych zaleceń, aby uzyskać jak najlepsze funkcjonowanie i rzetelność: 

1) Na rurze wlotowej wymiennika ciepła należy zainstalować mechaniczny filtr. 

2) Należy zainstalować odpowiednie zawory zaporowe, aby odizolować wymiennik ciepła od systemu 
wodnego w okresie nieaktywności lub konserwacji systemu. 

3) Zainstalować zawór spustowy, który umożliwi opróżnienie wymiennika ciepła, gdy może dojść do 
obniżenia temperatury powietrza poniżej 0°C w okresach nieaktywności maszyny. 

4) Zainstalować giętkie połączenia tłumiące na wlocie i wylocie wody odzyskiwania ciepła, aby 
przekazywanie wibracji, czyli - hałasu, do systemu wodnego, było jak najmniejsze. 

5) Połączeń wymiennika nie można obciążać ciężarem instalacji rurowej odzyskiwania ciepła. Połączenia 
wodne wymienników nie zostały zaprojektowane do utrzymania ciężaru instalacji rurowej. 

6) Jeżeli temperatura wody odzyskiwania ciepła będzie niższa od temperatury otoczenia, wskazane jest 
wyłączenie pompy wodnej odzyskiwania ciepła 3 minuty po wyłączeniu ostatniej sprężarki. 

Sprężarka 
Jednośrubowa sprężarka jest półhermetyczna z trójfazowym, asynchronicznym, dwubiegunowym silnikiem, 
bezpośrednio połączonym wielowypustowo z głównym wałem. Gaz zasysany z parownika ochładza silnik elektryczny 
przed wejściem do wlotów zasysania. W silniku elektrycznym znajdują się czujniki temperatury, całkowicie pokryte 
uzwojeniem cewkowym i nieustannie kontrolują temperaturę silnika. Jeżeli temperatura uzwojenia cewkowego znacznie 
się podwyższy (120°C), specjalne urządzenie zewnętrzne podłączone do czujników i regulatora elektronicznego 
dezaktywuje daną sprężarkę. 
W sprężarce obecne są tylko dwie ruchome części i brak jest innych o ruchu mimośrodowym i/lub przemiennym ruchu.  
Dlatego też, głównymi komponentami są tylko główny wirnik i urządzenia peryferyjne, które wykonują proces sprężania, 
idealnie współpracując. 
Uszczelnienie sprężania odbywa się dzięki odpowiednio ukształtowanemu specjalnemu materiałowi zespolonemu 
między główną śrubą i elementem zewnętrznym. Główny wał, na którym wielowypustowo umieszczono główny wirnik 
jest podtrzymywany przez 2 łożyska kulowe. Przygotowany w ten sposób system jest zrównoważony zarówno statycznie 
jak i dynamicznie, przed montażem. 
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Rys. 14 - Zdj ęcie spr ężarki Fr3200 

 
 
 
W sprężarkach serii Fr3200. , dostęp do wewnętrznych części uzyskuje się przez dwie umieszczone na bokach pokrywy. 
 

Proces spr ężania 
W przypadku sprężarek jednośrubowych, proces zasysania, sprężania i wyładowania odbywa się w sposób ciągły, dzięki 
górnemu satelicie. W tym procesie, gaz zasysania przedostaje się do profilu między wirnikiem, zębami górnego satelity i 
korpusem sprężarki. Objętość jest stopniowo zmniejszana przez sprężanie czynnika chłodniczego. Sprężony gaz pod 
wysokim ciśnieniem jest więc wyładowywany do wbudowanego oddzielacza oleju. W oddzielaczu oleju, mieszanka gazu 
i oleju oraz olej, gromadzone są we wgłębieniu w dolnej części sprężarki, w której są wtryskiwane do mechanizmów 
sprężarki, aby zapewnić uszczelnienie sprężania i smarowanie łożysk kulowych. 
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1. E 2. Zasysanie 

Główne rowki wirnika ‘a’, ‘b’ i ‘c’ są połączone 
na jednym końcu z komorą zasysania i na 
drugim końcu są zamknięte przez zęby 
górnego satelity. Gdy główny wirnik obraca 
się, długość obliczeniowa rowków się 
zwiększa, zwiększając też objętość otwartą 
dla komory zasysania. Rysunek 1 wyraźnie 
przedstawia ten proces. Gdy rowek ‘a’ 
przyjmuje pozycję rowka ‘b’ i ‘c’, jego objętość 
wzrasta, nakłaniając parę ssania do wejścia 
do rowka. 

 

 

 

 

 

Przy dalszym obrocie głównego wirnika, rowki 
otwarte dla zasysania w komorze, zwrócone 
są do zębów satelity. Współgra to z 
zamknięciem każdego rowka przez główny 
wirnik. 

Gdy objętość rowka jest odcięta od komory 
zasysania, faza zasysania cyklu sprężania jest 
kompletna. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Sprężanie 

Gdy główny wirnik obraca się, objętość gazu 
przytrzymanego w rowku zmniejsza się, 
ponieważ długość rowka skraca się i dochodzi 
do sprężania. 

 

3. 

 

4. Wyładunek 

Gdy zęby satelity zbliżają się do końca rowka, 
ciśnienie uwięzionej pary osiąga maksymalną 
wartość pojawiającą się, gdy prowadząca 
krawędź rowka zaczyna nachodzić na 
trójkątny wylot. Sprężanie ustaje natychmiast, 
gdy gaz zostanie doprowadzony do rury 
wylotowej. Zęby satelity w dalszym ciągu 
przedmuchują rowek, dopóki jego objętość nie 
jest zmniejszona do zera. Ten proces 
sprężania powtarza się kolejno dla każdego 
rowka/satelity. 

 

 

 

 

4. 

 

 
Oddzielacz oleju nieprzedstawiony 

Rys. 15 - Proces spr ężania 
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Sprężarka FR3200 

 

 
 
 

Rys. 16 - Mechanizm sterowania wydajno ścią chłodnicz ą spr ężarki 
Fr3200  

 

Ładow. Wyład. 

Dopływ oleju Odpływ oleju 

Suwak 

Sprężyna 

Stały upust do zasysania 

Tłok 

Widełki 
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Siła nacisku sprężyny + Ciśnienie oleju > Ciśnienie różnicowe zasysania/wylotowe = Suwak przesuwa się do wyładunku 

 

Ciśnienie różnicowe zasysania/wylotowe > Siła nacisku sprężyny = Suwak przesuwa się do załadunku  

DZIAŁANIE KONTROLI WYDAJNOŚCI ELEKTROZAWÓR A 1ELEKTROZAWÓR B 

Ładowanie spr ężarki  
Olej wypływa z cylindra sterowania wydajnością. Ciśnienie różnicowe 
zasysania/wylotową pokonuje siłę nacisku sprężyny i przesuwa suwak w kierunku 
maksymalnej pozycji załadunku. 

Zasilany (otwarty) 
 

Niezasilany 
(zamknięty) 

Wyładowanie spr ężarki  
Olej z wysokim ciśnieniem ma dostęp do cylindra sterowania wydajnością. Siła 
nacisku sprężyny wraz z ciśnieniem oleju przeważają nad ciśnieniem różnicowym 
zasysania/wylotową pokonuje i przesuwa suwak w kierunku minimalnej pozycji 
załadunku. 

Niezasilany 
(zamknięty) Zasilany (otwarty) 

Pozycja wstrzym ania suwaka  
Zawór suwakowy jest hydraulicznie przytrzymywany na żądanej pozycji 
załadunku. 

Niezasilany 
(zamknięty) 

Niezasilany 
(zamknięty) 

Rys. 17 - Mechanizm sterowania wydajno ścią 

 

Wyładowanie spr ężarki  

Niezasilany 
(zamknięty) 

Zasilany 
(otwarty) 

Odpływ oleju Dopływ oleju

Stały upust do zasysania 

 

Wyład.

Ładow. 

Odpływ oleju Dopływ oleju

Zasilany 
(otwarty) 

Niezasilany 
(zamknięty) 

Stały upust do zasysania 
 

Ładowanie spr ężarki 
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Kontrole przed uruchomieniem 
 
Informacje Ogólne 
Po zainstalowaniu urządzenia, należy zastosować się do następującej procedury, aby sprawdzić, czy wykonane zostało 
prawidłowo: 
 

 UWAGA  
 

 
Odłączyć zasilanie energią urządzenia przed wykonaniem wszelkich kontroli. 
Niezastosowanie się do nakazu odłączenia wyłączników zasilania na tym etapie może doprowadzić do poważnych 
obrażeń operatora lub nawet do śmierci. 
 

 
Należy sprawdzić wszystkie podłączenia elektryczne do obwodów zasilania energią i do sprężarek, włączając w to 
styczniki, obudowy wkładek topikowych i zaciski elektryczne oraz sprawdzić, czy są czyste i dobrze zabezpieczone. 
Pomimo tego, że takie kontrole wykonywane są na każdym dostarczanym urządzeniu, drgania podczas transportu mogą 
doprowadzić do obluzowania niektórych połączeń elektrycznych. 
 

 UWAGA  
 
Należy sprawdzić, czy zaciski elektryczne kabli są dobrze przymocowane. Obluzowany kabel może się przegrzać i 
doprowadzić do zaistnienia problemów ze sprężarkami. 
 

 
Otworzyć zawór wypływowy, płynu, wtryskowy płynu i ssawny (jeżeli zainstalowany). 
 

 UWAGA  
 
Nie można uruchamiać urządzenia, gdy zawory: tłoczny, płynu, wtryskowy płynu lub ssawny, są zamknięte. 
Nieotwarte powyższe zawory mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprężarki. 
Surowo zabrania sie zamykania zaworów na rurze tłoczenia i ssania, gdy jednostka pracuje. 
Niniejsze zawory można zamknąć wyłącznie, gdy sprężarka jest wyłączona podczas konserwacji jednostki. Czynność tą może 
przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany techniczny personel o uprawnieniach wymaganych przez miejscowe i/lub 
europejskie przepisy i z zastosowaniem przewidzianych Osobistego i Zbiorowego Sprzętu Ochronnego. 
 

 
Należy sprawdzić napięcie zasilania przy zaciskach głównego odłącznika blokady drzwi. Napięcie zasilania energią musi 
być takie same, jak na tabliczce znamionowej. Maksymalna dopuszczalna tolerancja wynosi ± 10%. 
Asymetria napięcia między trzema fazami nie może przekroczyć ± 3%. 
 

Jednostka wyposażona jest fabrycznie w przyrząd kontrolny fazy, który zapobiega uruchomieniu sprężarki, gdy kolejność 
faz jest nieprawidłowa. Należy prawidłowo podłączyć zaciski elektryczne do odłącznika, aby zapewnić funkcjonowanie 
bez alarmów. Jeżeli przyrząd kontrolny fazy wywoła alarm po podłączeniu zasilania energią, wystarczy zamienić dwie 
fazy na głównym zasilaniu odłącznika (zasilanie energią jednostki). Nigdy nie zamieniać okablowania elektrycznego na 
przyrządzie kontrolnym. 
 

 UWAGA  
 
Uruchomienie z nieprawidłową kolejnością faz nieodwracalnie naruszy funkcjonowanie sprężarki. Należy upewnić się, 
że fazy L1, L2 i L3 odpowiadają w kolejności R, S i T. 
 

 

Napełnić obwód wody i wypuścić powietrze z najwyższego punktu systemu oraz otworzyć zawór powietrzny nad 
płaszczem parownika. Pamiętać o ponownym jego zamknięciu po napełnieniu. Ciśnienie projektowe na stronie wody 
parownika wynosi 10.0 barów. Nigdy nie można przekroczyć tej wartości ciśnienia w okresie żywotności urządzenia. 
 

  WAŻNE 
 
Przed uruchomieniem urządzenia, należy wyczyścić obwód wodny. Brud, szlam, pozostałości po korozji i inny obcy 
materiał może zgromadzić się w wymienniku ciepła i osłabić jego zdolność wymiany ciepła. Mogą się również 
zwiększyć spadki ciśnienia, zmniejszając z ten sposób przepływ wody. Prawidłowa obróbka wody zmniejsza więc 
ryzyko korozji, erozji, szlamu, itd. Najwłaściwszy rodzaj obróbki wody należy określić na miejscu, zgodnie z typem 
miejscowych cech i systemu wody przemysłowej. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia sprzętu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane 
nieprawidłowym przygotowaniem wody lub jego brakiem. 



D - EIMWC00210-11PL - 45/60 

 
Jednostki z zewn ętrzną pomp ą wodn ą 
Uruchomić pompę wodną i sprawdzić system wodny pod kątek przecieków; w razie konieczności naprawić. Gdy pompa 
wodna pracuje, należy wyregulować przepływ wody, dopóki nie osiągnie się spadku ciśnienia obliczeniowego dla 
parownika. Wyregulować punkt wyzwolenia sterownika przepływu (nie zawarty w wyposażeniu), aby zapewnić 
funkcjonowanie urządzenia w zakresie ± 20% przepływu. 
 

 UWAGA  
 
Od tej chwili, urz ądzenie b ędzie zasilane elektrycznie. Podczas danej czynno ści nale ży zachowa ć dużą ostro żność.  
Brak uwagi podczas poni ższych czynno ści mo że doprowadzi ć do powa żnych osobistych obra żeń. 
 

 

Zasilanie energi ą elektryczn ą 
Napięcie zasilające maszynę musi być takie samo, jak wskazane na tabliczce znamionowej ± 10%, natomiast asymetria 
napięcia między fazami nie może przekroczyć ± 3%. Zmierzyć napięcie między fazami i jeżeli wartość nie mieści się we 
wskazanych granicach, należy skorygować ją przed uruchomieniem maszyny. 
 

 UWAGA  
 
Doprowadzić właściwe napięcie zasilania energią. Nieprawidłowe napięcie zasilające może doprowadzić do 
nieprawidłowości elementów sterowania i niepożądanego wyzwolenia urządzeń zabezpieczenia termicznego i 
znacznego ograniczenia żywotności styczników i silników elektrycznych. 

 

Asymetria napi ęcia zasilania energi ą 
 

W trójfazowym systemie, nadmierna asymetria między fazami prowadzi do przegrzania silnika. Maksymalna 
dopuszczalna asymetria napięcia wynosi 3%, obliczona następująco: 

Asymetria %: %_____100 =
−

x
V

VV

AVG

AVGMAX  

AVG = średnia 
 

Przykład: z miary trzech faz, odpowiednio 383, 386 i 392 Volt, średnia to: 
383+386+392 = 387 Volt 
           3 
z tego względu, odsetek asymetrii wynosi: 

%29,1100
387

387392 =−
x  poniżej dopuszczalnego maksimum (3%) 

 

Zasilanie podgrzewaczy elektrycznych energi ą 
Każda sprężarka wyposażona jest w elektryczny podgrzewacz znajdujący się na spodzie sprężarki. Jego zadaniem jest 
podgrzanie oleju smarowego i w ten sposób uniknięcie zmieszania go z płynem chłodniczym. 
Dlatego też konieczne jest, aby podgrzewacze były podłączone do zasilania energią przynajmniej 24 godziny przed 
planowanym czasem uruchomienia. Aby upewnić się, że są uaktywnione, wystarczy, aby maszyna była włączona 
zamykając główny odłącznik Q10. 
Mikroprocesor wyposażony jest w kilka czujników chroniących go przed uruchomieniem, gdy temperatura oleju nie 
wynosi przynajmniej 5°C ponad temperaturę nasycenia odpowiadającą bieżącemu ciśnieniu. 
Przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 utrzymać na pozycji Off (lub 0) do uruchomienia urządzenia. 
 
Stop awaryjny 
Urządzenie ma system zatrzymania awaryjnego, który odcina zasilanie prądem od sprężarek, pozwalając urządzeniu na 
bezpieczne zatrzymanie w razie niebezpieczeństwa. Zatrzymanie awaryjne jest wyzwalane przez wciśnięcie czerwonego 
przycisku w kształcie grzybka na drzwiach elektrycznego panela urządzenia. 
Po zatrzymaniu maszyny, wyzwalany jest alarm na karcie sterującej jednostki, która informuje o wyzwoleniu zatrzymania 
awaryjnego i zapobiega ponownemu uruchomieniu sprężarek. Aby ponownie uruchomić sprężarki: 

− Zresetować przycisk awaryjny 
− Skasować alarm na karcie sterującej. 

 

 UWAGA  
 
Przycisk awaryjny odłącza zasilanie energią elektryczną od sprężarek, lecz nie odłącza od elektrycznego panela 
urządzenia. Dlatego też, należy zastosować wszelkie środki ostrożności, jeżeli konieczne jest wykonanie pracy na 
urządzeniu, następującej po zatrzymaniu awaryjnym. 
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Postępowanie przy rozruchu 
 
Włączanie maszyny 
1. Główny odłącznik Q10 zamknięty; sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajdują się na pozycji Off (lub 0). 
2. Zamknąć wyłącznik termomagnetyczny Q12 i poczekać na uruchomienie mikroprocesora i sterowania. Upewnić 

się, że olej jest wystarczająco ciepły. Temperatura oleju musi wynosić przynajmniej 5°C powyżej temperatury 
nasycenia czynnika chłodniczego sprężarki. 
Jeżeli olej nie jest wystarczająco ciepły, nie będzie można uruchomić sprężarek i napis “Oil Heating” 
(Podgrzewanie oleju) pojawi się na wyświetlaczu mikroprocesora. 

3. Uruchomić pompę wodną. 
4. Przekręcić przełącznik Q0 do pozycji "On" i poczekać, aż napis “UnitOn/Compressor StandBy” pojawi się na 

wyświetlaczu. 
5. Sprawdzić, czy spadek ciśnienia parownika jest taki sam, jak spadek ciśnienia obliczeniowego i ewentualnie 

skorygować go. Spadek ciśnienia należy zmierzyć na montowanych fabrycznie rurach doprowadzających 
znajdujących się na instalacji rurowej parownika. Spadków ciśnienia nie można mierzyć w punktach, w których 
znajdują się zawory i/lub filtry. 

6. Przy pierwszym rozruchu, przekręcić przełącznik Q0 na "Off:, aby sprawdzić, czy pompa wodna pozostaje 
włączona przez trzy minuty przed zatrzymaniem. 

7. Przekręcić przełącznik Q0 ponownie na "On". 
8. Sprawdzić, czy lokalna zadana wartość temperatury ustawiona jest na wartości żądanej, wciskając przycisk "Set". 
9. Przekręcić przełącznik Q1 na "On" (lub 1), aby uruchomić sprężarkę #1. 
10. Po uruchomieniu sprężarki należy poczekać przynajmniej 1 minutę na ustabilizowanie się systemu. W tym czasie, 

regulator wykona szereg czynności w celu opróżnienia parownika (wstępne opróżnianie), aby zapewnić bezpieczny 
rozruch. 

11. Na zakończenie wstępnego opróżniania, mikroprocesor rozpocznie ładowanie pracującej już sprężarki, aby obniżyć 
temperaturę wylotową wody. Należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie sterowania pojemnością, mierząc 
zużycie prądu elektrycznego sprężarki. 

12.  Sprawdzić ciśnienie parowania i skraplania czynnika chłodniczego. 
13. Po ustabilizowaniu się systemu, należy sprawdzić, czy okienko kontrolne płynu znajdujące się na rurze wlotowej 

zaworu rozprężnego jest zapełnione (bez pęcherzyków), a wskaźnik wilgoci wskazuje “Dry” (Suchy). Pęcherze w 
okienku kontrolnym płynu mogą oznaczać niski poziom czynnika chłodniczego lub nadmierny spadek ciśnienia 
przez filtr odwadniający, czy też zablokowanie zaworu rozprężnego na pozycji całkowitego otwarcia. 

14. Oprócz sprawdzenia okienka kontrolnego płynu, należy sprawdzić parametry robocze obwodu kontrolując:  
a) Przegrzanie czynnika chłodniczego na zasysaniu sprężarki 
b) Przegrzanie czynnika chłodniczego na wylocie sprężarki 
c) Dochładzanie płynu wypływająca z brzegów skraplacza 
d) Ciśnienie parowania 
e) Ciśnienie skraplania 
 
Oprócz temperatury płynu i temperatury zasysania w przypadku urządzeń z zaworem termostatycznym, które 
wymagają zastosowania termometru zewnętrznego, wszystkich innych pomiarów można dokonać odczytując dane 
wartości bezpośrednio na wyświetlaczu mikroprocesora na urządzeniu. 
 

15. Przekręcić przełącznik Q2 na "On" (lub 1), aby uruchomić sprężarkę #2. 
16. Powtórzyć kroki od 10 do 15 dla drugiego obwodu. 
 

Tabela 8 - Typowe warunki funkcjonowania ze spr ężarką w 100% 
Oszczędny cykl? Przegrzanie ssania Przegrzanie 

wylotu 
Dochładzanie płynu 

NIE 4 ± 6 °C 20 ± 25 °C 5 ± 6 °C 
TAK 4 ± 6 °C 18 ± 23 °C 10 ± 15 °C 

 

 WAŻNE 
 
Symptomy niskiego obciążenia czynnikiem chłodniczym to: niskie ciśnienie parowania, wysokie zasysanie i 
przegrzanie wylotowe (poza powyższymi granicami) i niski poziom dochładzania. W takim przypadku, dolać czynnik 
chłodniczy R134A  do odpowiedniego obwodu. System został zaopatrzony w połączenie doprowadzające między 
zaworem rozprężnym i parownikiem. Ładować czynnik chłodniczy, dopóki warunki robocze nie wrócą do normalnych. 
Po zakończeniu, należy pamiętać o ponownym umieszczeniu pokrywy zaworu. 
 

 
Aby czasowo wyłączyć urządzenie (wyłączenie dzienne lub na koniec tygodnia), należy przekręcić przełącznik Q0 na 

"Off" (lub 0) lub otworzyć zdalny styk między zaciskami 58 i 59 na tablicy zaciskowej M3 (montażu przełącznika 
zdanego dokonuje klient). Mikroprocesor uaktywni procedurę wyłączania, która wymaga kilku sekund. Trzy minuty 
po wyłączeniu sprężarek, mikroprocesor wyłączy pompę. Nie wyłączać głównego zasilania energią, aby nie 
doprowadzić do dezaktywacji oporników elektrycznych sprężarek i parownika. 
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WAŻNE 
 
Jeżeli urządzenie nie zostało wyposażone we wbudowaną pompę, nie wyłączać pompy zewnętrznej dopóki nie 
upłynęły 3 minuty po wyłączeniu ostatniej sprężarki. Zbyt wczesne wyłączenie pompy wyzwala alarm awarii 
przepływu wody. 
 

 
Wyłączanie sezonowe 
1. Przełączyć przełączniki Q1 i Q2 na pozycję "Off" (lub 0), aby wyłączyć sprężarki, stosując zwyczajną procedurę 

wypompowywania. 
2. Po wyłączeniu sprężarek, przekręcić przełącznik Q0 na pozycję "Off" (lub 0) i poczekać, aż wbudowana pompa 

wodna wyłączy się. Jeżeli pompa zarządzana jest z zewnątrz, przed jej wyłączeniem poczekać 3 minuty od 
wyłączenia sprężarek. 

3. Otworzyć wyłącznik termomagnetyczny Q12 (pozycja Off) na sekcji sterującej tablicy elektrycznej, a następnie 
otworzyć główny odłącznik Q10, aby odłączyć całkowicie zasilanie urządzenia. 

4. Zamknąć zawory wlotowe sprężarki (jeżeli są obecne) oraz zawory tłoczne, jak również zawory umieszczone na 
linii cieczy i wtryskiwania cieczy.  

5. Na każdym otwartym wyłączniku należy umieścić znak ostrzegawczy, radząc otwarcie wszystkich zaworów przed 
uruchomieniem sprężarek. 

6. Jeżeli do system nie wprowadzono mieszanki wody i glikolu, należy wylać całą wodę z parownika i połączonej z 
nim instalacji rurowej, jeżeli urządzenie musi pozostać nieczynne w okresie zimowym. Należy pamiętać, że po 
odłączeniu urządzenia od zasilania energią, opornik elektryczny chroniący przed zamarzaniem nie pracuje. Nie 
należy wystawiać parownika i instalacji rurowej na działanie atmosfery podczas całego okresu nieaktywności. 

 
Rozruch po sezonowym wył ączeniu 
1. Gdy główny odłącznik jest otwarty, należy upewnić się, że wszystkie elektryczne połączenia, kable, zaciski i śruby 

są dobrze przymocowane, aby zapewnić dobrą elektryczną styczność. 
2. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania energią urządzenia mieści się w granicach ±10% napięcia znamionowego 

tabliczki oraz, że asymetria napięcia między fazami mieści się w granicach ±3%. 
3. Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia sterujące są w dobrym stanie i funkcjonują prawidłowo oraz, że istnieje 

odpowiednie do rozruchu obciążenie termiczne. 
4. Należy sprawdzić, czy wszystkie zawory połączeniowe są dobrze przymocowane i czynnik chłodniczy nie wycieka. 

Zawsze należy z powrotem umieścić pokrywy zaworów na ich miejscu. 
5. Należy sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 znajdują się na pozycji otwartej (Off). Przekręcić główny 

odłącznik Q10 na pozycję "On". Ta czynność umożliwi włączenie elektrycznych oporników sprężarek. Poczekać 
przynajmniej 12 godzin aż podgrzeją olej. 

6. Otworzyć zawory ssawne, tłoczne, cieczy i wtryskowe cieczy. Zawsze należy z powrotem umieścić pokrywy 
zaworów na ich miejscu. 

7. Otworzyć zawory wodne, aby napełnić system i odpowietrzyć parownik przez zawór odpowietrzający zainstalowany 
na płaszczu. Należy sprawdzić, czy z instalacji rurowej nie wycieka woda. 
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Konserwacja systemu 
 

    OSTRZEŻENIE  
 
Wszystkie rutynowe i wyjątkowe czynności związane z urządzeniem może wykonać wyłącznie wykwalifikowany 
personel, zaznajomiony z cechami urządzenia, jego funkcjonowaniem i procedurami konserwacji oraz, który 
świadomy jest wymogów bezpieczeństwa i związanego z czynnościami ryzyka. 
 

 

    OSTRZEŻENIE  
 
Surowo zabrania się usuwania osłon z ruchomych części maszyny 
 
 

    OSTRZEŻENIE  
 
Przyczyny powtarzającego się wyłączania spowodowanego wyzwalaniem się urządzeń bezpieczeństwa należy 
przeanalizować i usunąć. 
Ponowne uruchomienie jednostki po zwykłym zresetowaniu alarmu może poważnie uszkodzić sprzęt. 
 

 

    OSTRZEŻENIE  
 
Prawidłowe obciążenie czynnikiem chłodniczym i olejem jest bardzo ważne dla optymalnej pracy urządzenia i 
ochrony środowiska. Odzyskiwanie oleju i czynnika chłodniczego musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 

 
Informacje Ogólne 
 

 WAŻNE 
 
Oprócz kontroli proponowanych w programie rutynowej konserwacji, wskazane jest zaplanowanie okresowych 
kontroli, wykonywanych przez wykwalifikowany personel, jak następuje: 
4 kontrole rocznie (co trzy miesiące) w przypadku jednostek pracujących około 365 dni w roku; 
2 kontrole rocznie (1 podczas sezonowego rozruchu i druga w połowie sezonu) w przypadku jednostek pracujących 
około 180 dni w roku pracując sezonowo. 
1 kontrola rocznie 1 (przy sezonowym rozruchu) w przypadku jednostek pracujących około 90 dni w roku pracując 
sezonowo. 
 

 

    WAŻNE 
 
Producent jednostki wymaga, aby użytkownicy dokonali pełnej kontroli jednostki i stanu obwodów chłodniczych pod 
ciśnieniem po dziesięciu latach użycia, zgodnie z włoskimi przepisami (Dekret Legislacyjny. 93/2000), odnośnie 
wszystkich grup należących do kategorii I i IV, zawierających ciecze z grupy 2.  
Producent zaleca również, aby wszyscy użytkownicy analizowali wibracje sprężarki raz w roku i dokonywali 
rutynowych kontroli, aby sprawdzić możliwe wycieki czynnika chłodniczego. Takie kontrole gwarantują, że obwód 
chłodniczy jest nienaruszony i bezpieczny i musi wykonać je personel wykwalifikowany zgodnie i w sposób zgodny z 
miejscowymi i/lub europejskimi przepisami. 
 

 
Konserwacja spr ężarki 
Analiza wibracji jest dobrą metoda kontroli mechanicznego stanu sprężarki. 
Wskazana jest kontrola odczytów wibracji natychmiast po uruchomieniu i następnie regularnie raz w roku. Obciążenie 
sprężarki musi być podobne do obciążenia poprzedniego pomiaru, aby zapewnić rzetelność pomiarów. 
 

Smarowanie 
Jednostki nie wymagają rutynowej procedury smarowania komponentów. 
Olej sprężarki jest syntetyczny i wysoce higroskopijny. Z tego względu radzi się ograniczenie wystawienia go na 
działanie atmosfery podczas magazynowania i napełniania. Zaleca się, aby nie wystawiać oleju na działanie atmosfery 
dłużej niż 10 minut. 
Filtr oleju sprężarki znajduje się pod oddzielaczem oleju (strona tłoczenia). Poleca się zastąpienie go, gdy spadek 
ciśnienia przekroczy 2.0 bary. Spadek ciśnienia w filtrze oleju jest różnicą między ciśnieniem wylotowym sprężarki i 
ciśnieniem oleju. Obydwa rodzaje ciśnienia można nadzorować za pomocą mikroprocesora dla dwóch sprężarek. 
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Rys. 18 - Instalowanie urz ądzeń steruj ących dla spr ężarki Fr 3200 
Konserwacja planowa 

Tabela 9 - Program konserwacji planowej 
Program Co 

tydzie ń 
Co miesi ąc 

(Adnotacja 1) 
Co rok  

(Adnotacja 2) 
Informacje Ogólne:     
Odczyt danych funkcjonowania (Adnotacja 3) X   
Wzrokowa kontrola urządzenia pod kątem uszkodzeń i/lub poluzowania  X  
Kontrola integralności izolacji termicznej   X 
Wyczyścić i pomalować w razie konieczności   X 
Analiza wody (Adnotacja 5)   X 
    
Elektryka:     
Kontrola sekwencji sterującej   X 
Sprawdzić zużycie stycznika – Wymienić w razie konieczności   X 
Sprawdzić, czy wszystkie połączenia elektryczne są dobrze przymocowane 
– Przymocować w razie konieczności 

  X 

Wyczyścić wnętrze elektrycznej tablicy sterującej   X 
Wzrokowa kontrola komponentów pod kątem śladów przegrzania  X  
Sprawdzić funkcjonowanie sprężarki i opornika elektrycznego  X  
Zmierzyć izolację silnika sprężarki za pomocą przyrządu Megger   X 
    
Obwód chłodniczy:     
Sprawdzić ewentualne przecieki czynnika chłodniczego  X  
Sprawdzić przepływ czynnika chłodniczego za pomocą okienka 
kontrolnego cieczy – Okienko kontrolne pełne 

X   

Sprawdzić spadek ciśnienia filtra odwadniającego  X  
Sprawdzić spadek ciśnienia filtra oleju (Adnotacja 4)  X  
Przeanalizować wibracje sprężarki   X 
Przeanalizować kwasowość oleju sprężarki (Adnotacja 6)   X 
Sprawdzić zawory bezpieczeństwa (Adnotacje 7)  X  
    
Sekcja skraplacza:     
Wyczyścić wymienniki (Adnotacja 8)   X 
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Adnotacje: 
1) Wszystkie czynności wykonywane raz w miesiącu włączają wszystkie wykonywane raz w tygodniu 
2) Wszystkie czynności wykonywane raz w roku (lub w sezonie) włączają wszystkie wykonywane raz w tygodniu i w miesiącu 
3) Wartości robocze urządzenia należy odczytywać regularnie codziennie zachowując w ten sposób wysoki standard 
4) Wymienić filtr oleju, gdy spadek jego ciśnienia osiągnie 2.0 bary 
5) Sprawdzić pod kątem rozpuszczonych metali 
6) Całkowita Liczba Kwasowa (TAN):  ≤0.10 : Brak działania 

Między 0.10 i 0.19 : Wymienić filtry chroniące przed kwasem i ponownie 
sprawdzić je po 1000 godzinach funkcjonowania. Filtry należy wymieniać, 
dopóki TAN nie jest niższy niż 0.10. 
>0.19 : Wymienić olej, wymienić filtr oleju i filtr odwadniający. Sprawdzać 
regularnie. 

7) Zawory bezpieczeństwa 
 Sprawdzić, czy nie naruszono integralności pokrywy i uszczelnienia. 
 Sprawdzić, czy kielich wylotowy zaworu bezpieczeństwa nie jest niczym zatkany (przedmioty, rdza, czy lód).   

Sprawdzić datę produkcji wskazaną na zaworze bezpieczeństwa. Wymienić zawór co 5 lat i upewnić się, że jest 
zgodny z bieżącymi przepisami dotyczącymi instalacji jednostki.  

8) Wyczyścić rury wymiennika w sposób mechaniczny i chemiczny, jeżeli zaistnieje: spadek pojemności wody 
skraplacza, spadek temperatury różnicowej między wodą dopływową i wypływową, skraplanie wysokotemperaturowe. 

 
Wymiana filtra odwadniaj ącego 
Zaleca się wymianę wkładek filtra odwadniającego, gdyby doszło do znacznego spadku ciśnienia w filtrze lub gdyby 
zaobserwowano obecność pęcherzy w okienku kontrolnym cieczy, gdy wartość dochładzania utrzymuje się w 
dopuszczalnych granicach. 
Wymiana wkładów jest zalecana, gdy spadek ciśnienia w filtrze osiągnie 50 kPa przy sprężarce z pełnym obciążeniem. 
Należy wymienić wkłady również, gdy wskaźnik wilgoci w okienku kontrolnym cieczy zmieni kolor i wskaże nadmierną 
wilgotność lub gdy okresowe testy oleju ujawnią obecność kwasowości (TAN zbyt wysoki). 
 

Procedura wymiany wkładu filtra odwadniaj ącego 
 

    UWAGA  
 

Podczas całego okresu napraw, należy zapewnić prawidłowy przepływ wody przez parownik. Przerwanie przepływu 
wody podczas tej procedury doprowadziłoby do zamarznięcia parownika, z następującym po tym uszkodzeniem 
wewnętrznej instalacji rurowej. 

 

1. Wyłączyć daną sprężarkę przekręcając wyłącznik Q1 lub Q2 na "Off". 
2. Poczekać na zatrzymanie się sprężarki i zamknąć zawór na linii cieczy. 
3. Po zatrzymaniu się sprężarki, na jej wyłączniku rozruchowym umieścić wywieszkę, aby nie dopuścić do 

niepożądanych uruchomień. 
4. Zamknąć zawór ssawny sprężarki (jeżeli obecny). 
5. Korzystając z jednostki odzysku, usuwać nadmiar czynnika chłodniczego z filtra cieczy, dopóki nie osiągnie się 

ciśnienia atmosferycznego. Czynnik chłodniczy należy przechowywać w odpowiednim czystym zbiorniku.  
 

    WAŻNE 
 

Aby chronić otoczenie, nie pozwalać na przedostanie się usuniętego czynnika chłodniczego do atmosfery. Zawsze 
korzystać z urządzenia do odzysku i magazynowania. 

 

6. Wyrównać ciśnienie wewnętrzne z ciśnieniem zewnętrznym wciskając zawór pompy próżniowej 
zainstalowany na pokrywie filtra. 

7. Zdjąć pokrywę filtra odwadniającego. 
8. Wyjąć elementy filtra. 
9. Zainstalować w filtrze jego nowe elementy. 
 

    UWAGA  
 

Nie uruchamiać urządzenia przed prawidłowym włożeniem wkładu do filtra odwadniającego. Producent jednostki 
uchyla się od odpowiedzialności za obrażenia na osobach lub uszkodzenia rzeczy spowodowane podczas 
funkcjonowania jednostki, jeżeli wkłady filtra odwadniającego nie zostały nie zostały włożone prawidłowo. 

 

10. Z powrotem włożyć na właściwe miejsce uszczelkę pokrywy. Nie polewać uszczelki olejem mineralnym, 
aby nie zanieczyścić obwodu. Do tego celu używać jedynie odpowiedniego oleju (POE). 

11. Zamknąć pokrywę filtra. 
12. Podłączyć do filtra pompę próżniową i doprowadzić próżnię do 230 Pa. 
13. Zamknąć zawór pompy próżniowej. 
14. Naładować filtr czynnikiem chłodniczym, odzyskanym podczas opróżniania. 
15. Otworzyć zawór linii cieczy. 
16. Otworzyć zawór ssawny (jeżeli obecny). 
17. Uruchomić sprężarkę przekręcając przełącznik Q1 lub Q2. 
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Wymiana filtra oleju 
 

    UWAGA  
 
System smarowania został zaprojektowany w sposób pozwalający na utrzymanie największego obciążenia olejem w 
sprężarce. Jednak, podczas pracy, niewielka ilość oleju krąży swobodnie w systemie, przenoszona przez czynnik 
chłodniczy. Ilość oleju zamiennego dostająca się do sprężarki powinna więc być równa ilości usuniętej, a nie 
wskazanej na tabliczce znamionowej; pozwoli to uniknąć nadmiaru oleju podczas następującego uruchomienia. 
Ilość oleju usuniętego ze sprężarki należy zmierzyć po wyparowaniu (po upływie odpowiedniej ilości czasu), 
obecnego w oleju czynnika chłodniczego. Aby zmniejszyć do minimum zawartość czynnika chłodniczego w oleju, 
wskazane jest utrzymanie włączonych oporników elektrycznych ii usunięcie oleju dopiero po osiągnięciu przez niego 
temperatury 35÷45°C. 
 

 

    UWAGA  
 
Wymiana filtra oleju wymaga dużej uwagę skupionej na odzyskaniu oleju; oleju nie można wystawiać na działanie 
powietrza dłużej niż około 30 minut. 
W razie wątpliwości, sprawdzić kwasowość oleju lub, o ile to możliwe, dokonać pomiaru, zastąpić obciążenie 
środkiem smarnym na świeży olej przechowywany w szczelnie zamkniętych zbiornikach lub zgodnie z zaleceniami 
dostawcy. 
 

 
Sprężarka Fr3200 
Filtr oleju sprężarki znajduje się pod oddzielaczem oleju (strona wylotowa). Szczególnie zalecana jest wymiana, gdy 
spadek ciśnienia przekroczy 2.0 bary. Spadek ciśnienia w filtrze oleju jest różnicą między ciśnieniem po stronie tłocznej 
sprężarki minus ciśnienie oleju. Obydwa rodzaje ciśnienia można nadzorować za pomocą mikroprocesora dla obydwu 
sprężarek. 
 

Wymagane materiały: 
Kod filtra oleju 95816401   – Ilość 1 
Kod zestawu uszczelek 128810988  – Ilość 1 

 
Odpowiednie oleje: 
 
DAPHNE HERMET OIL FVC68D 
 
Standardowa ilość oleju do sprężarki wynosi 16 litrów. 

 
Procedura wymiany filtra oleju 
1) Wyłączyć obydwie sprężarki przekręcając wyłączniki Q1 i Q2 do pozycji "Off". 
2) Przekręcić wyłącznik Q0 na "Off", po czekać na wyłączenie się pompy obiegowej i otworzyć główny odłącznik 

Q10, aby odłączyć zasilanie prądem elektrycznym urządzenia. 
3) Na uchwycie głównego odłącznika umieścić wywieszkę, aby zapobiec przypadkowym uruchomieniom. 
4) Zamknąć zawór ssawny, tłoczny i wtryskowy płynu. 
5) Podłączyć jednostkę odzysku do sprężarki i odzyskać czynnik chłodniczy gromadząc go w odpowiednim 

czystym zbiorniku. 
6) Doprowadzić do wypływu czynnika chłodniczego dopóki ciśnienie wewnętrzne nie będzie ujemne (w 

porównaniu do ciśnienia atmosferycznego). W ten sposób, ilość czynnika chłodniczego rozpuszczonego w oleju 
jest ograniczona do minimum. 

7) Wylać olej ze sprężarki otwierając zawór spustowy znajdujące się pod oddzielaczem oleju. 
8) Zdjąć pokrywę filtra oleju i wyjąć wewnętrzny element filtra. 
9) Wymienić pokrywę i wewnętrzne uszczelki tulejowe. Nie smarować uszczelek olejem mineralnym, aby nie 

zanieczyścić systemu. 
10) Włożyć nowy element filtra. 
11) Nałożyć pokrywę filtra i przykręcić śruby. Śruby należy przykręcać zamiennie i stopniowo ustawiając klucz 

dynamometryczny na 60 Nm. 
12) Wlać olej przez główny zawór umieszczony na oddzielaczu oleju. Uwzględniając dużą higroskopijność oleju 

estrowego, czynność należy wykonać jak najszybciej. Nie wystawiać oleju estrowego na działanie atmosfery 
dłużej niż 10 minut. 

13) Zamknąć zawór do napełniania. 
14) Podłączyć pompę próżniową i opróżnić sprężarkę do wartości 230 Pa. 
15) Po osiągnięciu powyższego poziomu próżni, zamknąć zawór pompy próżniowej.  
16) Otworzyć zawory tłoczne, ssawne i wtryskowe cieczy. 
17) Odłączyć pompę próżniową od sprężarki. 
18) Zdjąć wywieszkę ostrzegającą z głównego odłącznika. 
19) Zamknąć główny odłącznik Q10, aby doprowadzić zasilanie do urządzenia. 
20) Uruchomić urządzenie wykonując opisaną powyżej procedurę rozruchową. 
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Ilość czynnika chłodniczego 
 

    UWAGA  
 
Jednostka została zaprojektowana do pracy z czynnikiem chłodniczym R134A. NIE NALEŻY więc UŻYWAĆ innych 
czynników chłodniczych niż R134A. 
 

 

    UWAGA  
 
Podczas dodawania lub usuwania czynnika chłodniczego z systemu, należy zapewnić prawidłowy przepływ wody 
przez parownik przez cały okres trwania takich czynności. Przerwanie przepływu wody podczas tej procedury 
doprowadziłoby do zamarznięcia parownika, z następującym po tym uszkodzeniem wewnętrznej instalacji rurowej. 
Uszkodzenie spowodowane zamarznięciem unieważnia gwarancję. 
 

 

  OSTRZEŻENIE 
 
Czynności usuwania i ponownego napełniania muszą wykonać wykwalifikowani technicy, aby zapewnić zastosowanie 
prawidłowych materiałów dla całej jednostki. Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do niekontrolowanej 
straty ciśnienia i cieczy. Nie wylewać czynnika chłodniczego i oleju smarowego w środowisku. Zawsze należy zadbać 
o posiadanie odpowiedniego system do odzysku. 
 

 

Jednostka dostarczana jest z pełnym obciążeniem, lecz w niektórych przypadkach może okazać się konieczne 
uzupełnienie urządzenia na miejscu. 
 

  OSTRZEŻENIE 

Zawsze należy sprawdzić przyczynę straty czynnika chłodniczego. W razie konieczności należy naprawić system i 
napełnić go ponownie. 

 
 

Poziom w urządzeniu można uzupełnić w każdych stabilnych warunkach obciążenia (wskazane od 70 i 100%) i w każdej 
temperaturze otoczenia (wskazane powyżej 20°C). Urządzenie powinno pracować przez przynajmniej 5 minut, aby 
umożliwić ustabilizowanie się ciśnienia skraplania. 
Wartość dochładzania wynosi około 34°C. 
Gdy sekcja dochładzania została napełniona, dodatkowy czynnik chłodniczy nie zwiększy wydajności systemu. W 
każdym razie, niewielka dodatkowa ilość czynnika (1÷2 kg) sprawia, że system jest mniej wrażliwy. 
 

N.B.: Dochładzanie ulega zmianie i wymaga kilku minut do ustabilizowania się. Jednak, dochładzanie nie powinno pod 
żadnym pozorem spaść poniżej 2°C. Wartość dochładzania może ulec lekkiej zmianie podczas zmiany temperatury 
wody i przegrzania ssania. Gdy zmniejsza się wartość przegrzania ssania, odpowiada temu spadek dochładzania.  
 

Może dojść do jednej z dwóch poniższych sytuacji w urządzeniu bez czynnika chłodniczego: 
1. Gdy poziom czynnika chłodniczego jest nieco niski, przez okienko kontrolne cieczy można zauważyć 

przepływ pęcherzyków. Napełnić obwód zgodnie z opisem w procedurze ponownego napełniania. 
2. Gdy poziom gazu w urządzeniu jest stosunkowo niski, dane obwód może mieć momentów zatrzymania 

niskociśnieniowego. Napełnić dany obwód zgodnie z opisem w procedurze ponownego napełniania. 
 

Procedura ponownego napełniania czynnikiem chłodnic zym 
1) Jeszcze doszło do utraty czynnika w urządzeniu, najpierw należy ustalić tego przyczyny, a dopiero później 

przystąpić do uzupełniania. Należy znaleźć miejsce przeciekania i usunąć problem. Wszelkiego rodzaju plamy są 
dobrym wskaźnikiem, ponieważ mogą pojawić się w pobliżu wycieków. Tak czy inaczej, nie stanowi to dobrego 
kryterium szukania. W przypadku średniego lub dużego wycieku, woda z mydłem może być dobrą metodą, 
natomiast elektroniczny wykrywacz nieszczelności konieczny jest w przypadku niewielkiego przeciekania. 

2) Czynnik chłodniczy wlewa się do układu przez zawór serwisowy na rurze ssawnej lub przez zawór 
Schrader, znajdujący się na wlotowej rurze parownika. 

3) Czynnik chłodniczy można dodać w każdych warunkach obciążenia między 25 i 100% pojemności 
systemu. Przegrzanie ssania musi znaleźć się pomiędzy 4 i 6°C. 

4) Dodać wystarczającą ilość czynnika chłodniczego, aby napełnić okienko kontrolne cieczy, aby 
niewidoczne były pęcherzyki. Dodać dodatkowe 2 ÷ 3 kg czynnika chłodniczego jako zapas, w celu 
napełnienia dochładzacza, jeżeli sprężarka pracuje z 50 – 100% obciążeniem. 

5) Sprawdzić wartość dochładzania odczytując ciśnienie cieczy temperaturę cieczy przy zaworze 
rozprężnym. Wartość dochładzania musi wynosić od 3 do 5°C. Wartość dochładzania będzie niższa przy 
75 ÷ 100% obciążeniu i większa przy 50% obciążeniu. 

6) Przeładowanie systemu doprowadzi do wzrostu ciśnienia wylotowego sprężarki. 
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Kontrole standardowe 
 
Czujniki temperatury i ci śnienia 
Jednostka wyposażana jest w fabryce w poniżej wskazane czujniki. Okresowo należy sprawdzać prawidłowość ich 
pomiarów za pomocą przyrządów odniesienia (manometry, termometry); w razie konieczności skorygować 
nieprawidłowe odczyty korzystając z bloku klawiszy mikroprocesora. Prawidłowo ustawione czujniki zapewniają lepszą 
wydajność urządzenia i dłuższą żywotność. 
Adnotacja: Odnośnie pełnego opisu zastosowania, ustawienia i regulacji, patrz instrukcja obsługi i konserwacji 
procesora. 
 
Wszystkie czujniki są wstępnie zmontowane i podłączone do procesora. Opisy czujników znajdują się poniżej: 
 
Czujnik temperatury wylotowej wody  – Ten czujnik znajduje się na połączeniu wylotowym wody parownika i służy 
mikroprocesorowi do kontrolowania obciążenia urządzenia zależnie od obciążenia termicznego systemu. Pomaga 
również w kontrolowaniu zabezpieczenia parownika przed zamarzaniem. 
 
Czujnik temperatury wlotowej wody  – Ten czujnik znajduje się na połączeniu wlotowym wody parownika i służy do 
nadzorowania wlotowej temperatury wody. 
 
Przetwornik ci śnienia wylotowego spr ężarki  – Zainstalowany jest na każdej sprężarce i umożliwia nadzorowanie 
ciśnienia wylotowego i kontrolę wentylatorów. W razie zwiększenia się ciśnienia skraplania, mikroprocesor sprawdzi 
obciążenie sprężarki, aby umożliwić jej pracę również w razie konieczności zmniejszenia przepływu gazu sprężarki. 
Pomaga również logice sterującej olejem. 
 
Przetwornik ci śnienia oleju  – Zainstalowany jest na każdej sprężarce i umożliwia nadzorowanie ciśnienia oleju. 
Mikroprocesor korzysta z tego czujnika, aby poinformować operatora o warunkach filtra oleju oraz o sposobie pracy 
systemu smarowania. Współpracując z przetwornikami wysokiego i niskiego ciśnienia, chroni sprężarkę przed 
problemami spowodowanymi niewystarczającym smarowaniem. 
 
Przetwornik niskiego ci śnienia  – Zainstalowany na każdej sprężarce umożliwia nadzorowanie ciśnienia wlotowego 
sprężarki razem z alarmami niskiego ciśnienia. Pomaga również w dopełnieniu logiki sterującej olejem. 
 
Czujnik ssania  – Zainstalowany jest jako opcja (gdy zamówiono elektroniczny zawór rozprężny) na każdej sprężarce i 
umożliwia nadzorowanie ssania. Mikroprocesor używa sygnału z czujnika do sterowania elektronicznym zaworem 
rozprężnym. 
 
Czujnik temperatury wylotowej spr ężarki  – Zainstalowany jest na każdej sprężarce i umożliwia nadzorowanie 
ciśnienia wylotowego oleju i temperatury oleju. Mikroprocesor używa sygnału z czujnika do sterowania wtryskiwaniem 
cieczy i wyłączania sprężarki, gdyby temperatura wylotowa osiągnęła 110°C. Chroni również sprężarkę przed 
pompowaniem płynnego czynnika chłodniczego przy rozruchu. 
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Arkusz kontrolny 
 
Zaleca się okresowe zapisywanie następujących danych czynności, aby sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
urządzenia w czasie. Taki rodzaj danych będzie również bardzo przydatny dla techników dokonujących planowej i/lub 
nadzwyczajnej konserwacji urządzenia. 
 
Pomiary na stronie wody 
Zadana wartość schłodzonej wody °C _________ 
Wylotowa temperatura wody parownika °C _________ 
Wlotowa temperatura wody parownika °C _________ 
Spadek ciśnienie parownika kPa _________ 
Natężenie przepływu wody parownika m3/h _________ 

 
Pomiary na stronie czynnika chłodniczego  
Obwód #1:     
 Obciążenie sprężarki _____ % 
 L. cykli zaworów rozprężnych (tylko elektron.) _____  
Ciśnienie czynnika 
chłodniczego/oleju 

Ciśnienie parowania _____  

 Ciśnienie skraplania _____ bar 
 Ciśnienie oleju _____ bar 
Temperatura czynnika 
chłodniczego 

Temperatura nasycenia parowania _____ bar 

 Temperatura wlotowa gazu _____ °C 
 Przegrzanie ssania _____ °C 
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C 
 Przegrzanie wylotowe _____ °C 
 Temperatura cieczy _____ °C 
 Dochładzanie _____ °C 
  _____ °C 
 
Obwód #2     
 Obciążenie sprężarki _____ % 
 L. cykli zaworów rozprężnych (tylko elektron.) _____  
 Ciśnienie parowania _____  
Ciśnienie czynnika 
chłodniczego/oleju 

Ciśnienie skraplania _____ bar 

 Ciśnienie oleju _____ bar 
 Temperatura nasycenia parowania _____ bar 
Temperatura czynnika 
chłodniczego 

Temperatura wlotowa gazu _____ °C 

 Przegrzanie ssania _____ °C 
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C 
 Przegrzanie wylotowe _____ °C 
 Temperatura cieczy _____ °C 
 Dochładzanie _____ °C 
  _____ °C 
Zewnętrzna temperatura 
powietrza 

 _____ °C 

 
        

Pomiary elektryczne 
 
Analiza asymetria napi ęcia jednostki: 
   Fazy:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                                      Asymetria %: %_____100 =×
−

AVG

AVGMAX

V

VV
                                           

AVG = średnia 
Prąd jednostki – Fazy:                   R       S     T     
    

Sprężarka  #1             _____ A                 _____ A _____ A     
Sprężarka  #2               _____ A                  _____ A _____ A 
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Serwis i ograniczona gwarancja 
 
Wszystkie urządzenia testowane są w fabryce i objęte 12-miesięczną gwarancją pierwszego rozruchu lub 18-miesięczną 
- dostawy. 
 
Niniejsze urządzenia zostały opracowane i wykonane zgodnie ze standardami wysokiej jakości zapewniając wieloletnie 
bezawaryjne funkcjonowanie. Ważne jest jednak zapewnienie prawidłowej i okresowej konserwacji zgodnie ze 
wszystkimi procedurami wymienionymi w niniejszej instrukcji.  
 
Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z autoryzowanym przez producenta punktem serwisowym, w celu zapewnienia 
sprawnych i bezproblemowych usług, dzięki umiejętnościom i doświadczeniu naszego personelu. 
 
Należy również uwzględnić, że jednostka wymaga konserwacji również w okresie gwarancyjnym. 
 
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nieprawidłowe uruchomienie urządzenia, wykraczające poza granice robocze 
lub brak wykonania prawidłowej konserwacji zgodnie z niniejszą instrukcją, może doprowadzić do unieważnienia 
gwarancji. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty, aby zachować zgodność z ograniczeniami gwarancji: 
 

1. Urządzenie nie może funkcjonować poza określonymi granicami  
2. Zasilanie prądem elektrycznym musi mieścić się w granicach napięcia i bez harmonicznych napięcia, czy 

nagłych zmian. 
3. Asymetria między fazami w trójfazowym zasilaniu energią nie może przekraczać 3%. Urządzenie musi pozostać 

wyłączone, dopóki nie rozwiązano problemu elektrycznego. 
4. Nie można dezaktywować, ani omijać żadnego z urządzeń bezpieczeństwa, mechanicznego, elektrycznego, 

czy elektronicznego. 
5. Woda do napełnienia obwodu wodnego musi być czysta i prawidłowo uzdatniona. Należy zainstalować 

mechaniczny filtr w miejscu jak najbliższym wlotowi parownika. 
6. O ile nie zawarto specjalnej umowy w momencie zamówienia, natężenie przepływu wody parownika nigdy nie 

może przekroczyć 120% i być niższe niż 80% znamionowego natężenia przepływu. 
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Obowi ązkowe kontrole planowe i sprz ęt rozruchowy pod 
ciśnieniem 
 
Jednostka znajduje się w kategorii IV klasyfikacji zgodnie z Europejską Dyrektywą PED 97/23/WE. 
W przypadku agregatów chłodniczych będących częścią tej kategorii, niektóre przepisy miejscowe wymagają okresowej 
kontroli przeprowadzanej przez zarejestrowane agencje. Prosimy o sprawdzenie informacji zgodnie z miejscowymi 
przepisami. 
 
 

Ważna informacja dotycz ąca używanego czynnika 
chłodniczego 
 
Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem w Kioto. Gazów nie można wydalać do 
atmosfery. 
 
Rodzaj czynnika chłodniczego:  R134a 
wartość GWP(1):    1300 
 
(1)GWP =    współczynnik ocieplenia globalnego 
 
Ilość czynnika chłodniczego jest wskazana na tabliczce znamionowej jednostki. 
Kontrole okresowe pod kątem przeciekania czynnika chłodniczego mogą okazać się konieczne w zależności od 
europejskich lub miejscowych przepisów. Prosimy skontaktować się z miejscowym sprzedawcą, aby uzyskać dalsze 
informacje na ten temat. 
 
 

Likwidacja 
 
Jednostka została wykonana z metalowych i plastikowych elementów. Wszystkie te części należy poddać likwidacji 
zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji.  Baterie ołowiowe należy zgromadzić i dostarczyć do 
specjalnego składowiska odpadów.  
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Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w projekcie i modelu w jakiejkolwiek chwili bez uprzedzenia, stąd zdjęcie na okładce jest niezobowiązujące. 

 
 
 
 
 
 

Śrubowe agregaty chłodnicze chłodzone wod ą 
 
EWWD170~600G-SS 
EWWD190~650G-XS 
EWLD160~550G-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jednostki Daikin są zgodne z przepisami 
europejskimi gwarantującymi 
bezpieczeństwo produktu. 


