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Zahvaljujemo se vam za nakup klima naprave Daikin.

Uvod

Enote EWLD je mogoče kombinirati z Daikinovimi enotami z navitjem
za ventilator ali za klimatiziranje. Uporabljati jih je mogoče tudi za
dovajanje ohlajene vode za hlajenje. 

Ta priročnik za montažo opisuje postopek odmotavanja iz embalaže,
nameščanja in priključevanja enot EWLD.

Tehnične specifikacije(1)

Električne specifikacije(1)

Dodatki in lastnosti(1)

Dodatki

■ Zaporni sesalni ventil

■ Amper- in voltmeter

■ Glavno izolativno stikalo

■ Dvojni izpustni tlačni ventil na kondenzatorju

■ Zelo tiho delovanje

■ Priključek BMS (MODBUS/J-BUS, BACNET, LON)

Značilnosti

■ Grelni trak za uparjalnik

■ Glikolni nanos, da spustite temperaturo uparjene vode na –10°C

■ Daikinovo integrirano omrežje za hlajenje (DICN)

■ Elektromagnetni ventil injeciranja tekočine

■ Opazovalno stekelce za prikaz vlage

EWLD120MBYNN EWLD260MBYNN EWLD480MBYNN
EWLD170MBYNN EWLD340MBYNN EWLD500MBYNN
EWLD240MBYNN EWLD400MBYNN EWLD540MBYNN

Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi 
brez kondenzacije Priročnik za montažo

PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA
NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA
VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI
V PRIHODNJE.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
ENOTO MORA NAMESTITI STROKOVNJAK.

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MON-
TAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE
NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

(1) Glejte priročnik o delovanju ali inženirsko specifikacijo za popoln seznam 
specifikacij, možnosti in lastnosti.

Model EWLD 120 170 240

Mere VxŠxG (mm) 1014x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 891 1110 1342
• delovna masa (kg) 907 1130 1369

Priključki

• vhod in izhod za mrzlo vodo (palec)
3"OD 

(76 mm OD) 3" (88,9 mm OD)

• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2"1/8 2"1/8 2"1/8
tekočina (palec) 7/8" 1"1/8 1"3/8

Model EWLD 260 340 400

Mere VxŠxG (mm) 1014x2672x930 2000x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 1428 2220 2452
• delovna masa (kg) 1462 2260 2497

Priključki

• vhod in izhod za mrzlo vodo (palec)
3" 

(88,9 mm OD) 2x 3" (88,9 mm OD)

• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2"5/8 2x 2"1/8 2x 2"1/8
tekočina (palec) 1"3/8 2x 1"1/8 1"1/8+1"3/8

Model EWLD 480 500 540

Mere VxŠxG (mm) 2000x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 2684 2770 2856
• delovna masa (kg) 2738 2831 2924

Priključki
• vhod in izhod za mrzlo vodo (palec) 2x 3" (88,9 mm OD)
• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2x 2"1/8 2"1/8+2"5/8 2x 2"5/8
tekočina (palec) 2x 1"3/8 2x 1"3/8 2x 1"3/8

Model EWLD 120~540

Napajalno vezje
• Faza 3~
• Frekvenca (Hz) 50
• Napetost (V) 400
• Odstopanje napetosti (%) ±10
EWLD120~540MBYNN
Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi brez kondenzacije
4PW22686-11J
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■ Breznapetostni kontakti
• splošno delovanje/kontaktna črpalka

• alarm

• delovni tokokrog 1

• delovni tokokrog 2 (samo za EWLD340~540)

■ Izmenljivi brenapetostni kontakti
• 100% signal enote

• druga črpalka uparjalnika

• kontakt za prosto hlajenje

■ Izmenljivi oddaljeni vhodi
• oddaljeni zagon/zaustavitev

• dvojna nastavitvena točka

• omogočanje/onemogočanje zmogljivosti omejevalnega
tokokroga 1(2)

• omogočanje/onemogočanje zmogljivosti omejevalnega
tokokroga 2 (samo za EWLD340~540)(2)

■ Izmenljiv analogni vhod
• nastavitvena točka za signal (samostojna enota ali 1 podrejena

enota v sistemu DICN) 0/1 V, 0/10 V, 0/20 mA ali 4/20 mA 

• senzor za izhod vode na uparjalniku s sistemom DICN (samo za
glavno enoto) 

■ Več možnosti za izbiro jezika 

■ Razporejanje s časovnikom

■ Plavajoča nastavitvena točka

■ Krmiljenje ventilatorja (glejte priročnik za uporabo in shemo
povezav) 

Standardno priloženi dodatki

■ Filtrirni komplet za namestitev dovodom vode v uparjalnik.

Razpon delovanja

Glavni sestavni deli (glejte pregled vezne sheme, dobavljen z enoto)

1 Kompresor (M1C) 

2 Uparjalnik
3 Stikalna omarica
4 Stikalna omarica kompresorja
5 Ventil za polnjenje
6 Visokotlačno stikalo
7 Sušilec
8 Ohlajena voda v
9 Ohlajena voda iz
10 Senzor temperature dovodne vode (R3T)

11 Senzor temperature izhodne vode (R4T)
12 Izpustni zaporni ventil
13 Krmilnik digitalnega zaslona
14 Zausavitev v sili (S5E)
15 Dovod električnega napajanja
16 Vhod ožičenja na mestu namestitve
17 Ušesa za dviganje
18 Transportna gred
19 Kroglični ventil na cevi za tekočino 
20 Glavno izolativno stikalo (dodatno - S13S)

Izbira mesta montaže

To je izdelek A-razreda. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroči
radijske motnje. V tem primeru mora uporabnik izvesti ustrezne
ukrepe.

Enote so načrtovane za notranje nameščanje in naj bi bile
nameščene na mestu, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

1 Temelj mora biti dovolj močan, da prenese težo enote, in tla
morajo biti ravna, da ne bi prišlo do vibracij in nastajanja šuma.

2 Okoli enote je dovolj prostora za njeno vzdrževanje. 

3 Ni požarne nevarnosti zaradi uhajanja vnetljivih plinov.

4 Izberite mesto za enoto tako, da hrup, ki ga enota povzroča, ne
bo motil nikogar. 

5 Zagotovite, da voda ne more poškodovati mesta, če izteče iz
enote. 

Pregledi in rokovanje z enoto

Ob dobavi je treba enote pregledati in takoj sporočiti kakršnokoli
poškodbo agentu prevoznika.

Pri rokovanju z enoto upoštevajte naslednje:

1 Če je le mogoče, enoto dvignite z dvigalom in trakovi skladno
z navodili na enoti. Dolžina vrvi (1), ki se sme uporabljati za
dviganje, znaša minimalno 4 m za vsako vrv. 

2 Enota se transportira z lesenimi gredami (2) pod njo, ki jih je
treba odstraniti pred nameščanjem. 

(2) Uporabljati ga je mogoče za nočne nastavitve ali za omejevanje napa-
janja: Merilec kWh je priključen na breznapetostni kontakt. Če je kontakt 
omogočen, bo tokokrog 1/2 omejen na trenutno nastavljeno zmogljivost.

CT Temperatura kondenzata

LWE Temperatura izhodne vode iz uparjalnika

Standardni razpon delovanja

Razpon za zmanjšanje delovanja
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OPOMBA Hitro zmanjšano delovanje je omejeno na največ eno
uro. 

OPOMBA Vrtanje v enoto skušajte zmanjšati na minimum. Če se
vrtanju ne morete izogniti, odstranite železno polnitev
v čimvečji meri, da bi preprečili rjavenje površine!
Priročnik za montažo
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Razpakiranje in postavitev enote

1 Z enote odstranite lesene grede. 

2 Na mestu, kjer bi lahko prišlo do močnejšega hrupa ali vibracij,
namestite protivibracijske nosilce. 

3 Enoto postavite na trden in popolnoma raven temelj. 

Enota mora biti nameščena na trden temelj. Priporočamo vam,
da enoto pritrdite na betonski podstavek s sidrnimi svorniki. 

■ V betonski temelj pritrdite sidrne svornike. Ko končno pritrdite
enoto na sidrne svornike, pazite, da so v skladu z navodili
nameščene tudi podložke za kanal DIN434 ter plošče gume in
plast surove plute ali gume iz lokalne dobave za boljšo zaščito
pred vibracijami.

■ Betonski temelj mora biti približno 100 mm višje od nivoja tal
zato, da bi bilo olajšano vodovodarsko delo in zaradi boljšega
odvajanja tekočin.

■ Prepričajte se, da je površina temelja enakomerna in ravna. 

Pomembne informacije o uporabljenem 
hladivu
Izdelek je tovarniško polnjen z N2.

Hladilni sistem bo polnjen s toplogrednimi fluoriranimi plini, ki so
zajeti v kjotskem protokolu. Plina ne spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R134a

GWP(1) vrednost: 1300

(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

Prosimo, izpolnite z nezbrisljivim pisalom,

■ skupno polnjenje hladiva

na nalepki za polnjenje hladiva, priloženi izdelku.

Izpolnjena nalepka mora biti nalepljena v bližini odprtine za polnjenje
hladiva (npr. na notranji strani servisnega pokrova).

Povezovanje tokokroga za hladivo

Varnostni ukrepi pri ravnanju s cevmi

Če v tokokrog vode prodrejo zrak, vlaga ali prah, lahko nastopijo
težave. Zato pri priključevanju tokokrogov vode vedno upoštevajte
naslednje:

1. Uporabljajte le čiste in suhe cevi. 

2. Ko odstranjujete opilke, držite cevi obrnjene navzdol.

3. Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, tako da vanjo ne vstopi
umazanija.

Povezovanje tokokroga za hladivo

Izpustna in tekočinska linija morata biti privarjeni neposredno na
oddaljeni cevovod kondenzatorja. Za uporabo pravilnega premera
cevi glejte spodnjo tabelo: 

1 Sidrirni vijak

2 Podložka

3 Gumijasta plošča

4 Plast surove plute ali gume

5 Ozemljitev

6 Betonska tla 

7 Jarek 

Sidrirni vijak

Model A Velikost Količina

EWLD120+170 300 M20x200 4

EWLD240+260 350 M20x200 4

EWLD340~540 350 M20x270 4

OPOMBA ■ Meritve v tabeli temeljijo na dejstvu, da je temelj
izdelan na tleh ali na betonskih tleh. Če je
podstavek izdelan na trdih tleh, je mogoče vključiti
debelino betonskih tal v debelino podstavka. 

■ Če je podstavek narejen na betonskih tleh,
morate poskrbeti za to, da boste naredili jarek, kot
je prikazano na sliki. Pomembno je, da izpustite
kondenzat ne glede na to, ali je podstavek izdelan
na tleh ali na betonskih tleh (jarek-kanalizacija).

■ Razmerje sestavin v betonu mora biti naslednje:
cement 1, pesek 2 in gramoz 3. Vstavite ļelezne
prečke (armatura) s Ø10 na vsakih 300 mm.
Konec betonskega podstavka mora biti raven.
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Enote so opremljene z vhodom hladiva (na strani izpusta)
in izhodom hladiva (na strani tekočine) za priključitev na
oddaljeni kondenzator. Napeljavo kablov in električne
priključke mora izvajati pooblaščeni tehnik, ki mora pri tem
upoštevati vse evropske in nacionalne predpise.

priključek (palci) 

Model izpust tekočina

EWLD120 2"1/8 7/8"

EWLD170 2"1/8 1"1/8

EWLD240 2"1/8 1"3/8

EWLD260 2"5/8 1"3/8

EWLD340 2x 2"1/8 2x 1"1/8

EWLD400 2x 2"1/8 1"1/8+1"3/8

EWLD480 2x 2"1/8 2x 1"3/8

EWLD500 2"1/8+2"5/8 2x 1"3/8

EWLD540 2x 2"5/8 2x 1"3/8

Pazite, da bodo med varjenjem cevi vedno napolnjene
z N2, da boste zaščitili cevi pred sajami. 

Nikjer ne sme biti zapor (na zapornem ventilu, elektro-
magnetnem ventilu) med oddaljenim kondenzatorjem in
priloženim tekočinskim injeciranjem kompresorjem. 

2

1

1 skupno polnjenje hladiva

2 Vsebuje fluorirane 
toplogredne pline, zajete 
v Kjotskem protokolu
EWLD120~540MBYNN
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Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje

Preizkus tesnosti na enotah je izvedel proizvajalec.

Po priključitvi cevovoda je treba izvesti preizkus tesnosti. Iz cevi za
hladivo je treba izpustiti zrak do absolutne vrednosti 4 milibarov
z vakuumsko črpalko.

Polnjenje enote

1 Izvedite celovit pregled pred zagonom, kot je opisano v poglavju
"Preden začnete uporabljati napravo" na strani 8.

Treba je tudi prebrati priročnik za uporabo, priložen enoti.  To bo
prispevalo k razumevanju delovanja enote in njenega
elektronskega krmilnika.

Predpolnjenje enote s hladivom brez zagona enote 

2 Izračunajte količino predpolnjenja hladiva v skladu s spodnjo
tabelo: 

VRC=volumen oddaljenega kondenzatorja (l)
LLP=dolžina cevi za tekočino (m)

3 Uporabite 3/8" zaustavitveni ventil na filtru sušilca, da bi
prednapolnili enoto z izračunano količino hladiva za
predpolnjenje. 
Kompresorja ne uporabljajte za predpolnjenje, da ga ne bi
poškodovali! 

4 Ko dokončate 3. korak postopka, izvedite preizkus "zagona": 

4.1 Zaženite kompresor in počakajte, da gre skozi zvezdišče delta. 
Med zagonom previdno preverite: 

■ da kompresor ne ustvarja nenormalnega hrupa ali vibracij; 

■ da se visoki tlak dvigne in nizki tlak spusti v 10 sekundah po
zagonu, da bi preverili, ali kompresor ne deluje v nasprotnem
načinu zaradi napačne povezave kablov; 

■ da ni aktivirana nobena varnostna naprava. 

4.2 Po 10 sekundah zaustavite kompresor. 

Fino nastavljanje polnitve hladiva med delovanjem enote 

5 Uporabite 3/8" ventil na strani z vsesavanjem kompresorja za
fino nastavljanje polnitve hladiva in se prepričajte, da je hladivo
v tekočem stanju. 

5.1 Za fino nastavljanje količine za polnitev hladiva mora kompresor
delovati pri polni obremenitvi (100%).

5.2 Preverite pregrevanje in podhlajevanje: 

■ pregrevanje mora biti med 3 in 8 K

■ podhlajevanje mora biti med 3 in 8 K

5.3 Preverite opazovalno stekelce za olje.  Nivo mora biti znotraj
opazovalnega stekelca. 

5.4 Preverite opazovalno stekelce na strani tekočine.  Biti mora
zatesnjeno in ne sme se videti nobene vlage v hladivu. 

5.5 Dokler opazovalno stekelce za cevovod s tekočino ni
zatesnjeno, dodajajte hladivo v korakih po 1 kg in počakajte, da
enota spet deluje stabilno. 
Ponavljajte celoten 5. korak postopka, dokler ni opazovalno
stekelce za cevovod s tekočino zatesnjeno z napolnjeno
tekočino. 
Enota mora imeti čas za stabilizacijo, kar pomeni, da je treba to
polnitev izvesti čimbolj mirno.

6 Zabeležite pregrevanje in podhlajevanje za prihodnjo oporo. 

7 Vpišite skupno polnjenje hladiva na napisni ploščici enote in na
nalepki hladiva, priloženi enoti.

Priprava, preverjanje in priključevanje 
vodnega tokokroga

Enote so opremljene s priključki za dovod in odvod ohlajene vode iz
tokokroga vode. Napeljavo kablov in električne priključke mora
izvajati pooblaščeni tehnik, ki mora pri tem upoštevati vse evropske
in nacionalne predpise.

1 Priprava enote za priključitev na vodni tokokrog 

Škatla, v kateri so spojke  in filter, je dobavljena
z enoto.

Ne čistite zraka z hladivi. Uporabite vakuumsko črpalko, da
boste v namestitvi ustvarili vakuum. 

Pazljivo izvedite vse zahtevane postopke, kot je
opisano v poglavjih, ki so navedena v poglavju
"Preden začnete uporabljati napravo", vendar ne
zaženite še enote. 

polnjenje hladiva (kg)

40 KM 33+(VRC–40)x0,4+LLPx0,3

60 KM 67+(VRC–61)x0,4+LLPx0,5

80 KM 74+(VRC–91)x0,4+LLPx0,7

100 KM 70+(VRC–91)x0,4+LLPx0,7

OPOMBA Pazite na kontaminacijo oddaljenega kondenzatorja,
da ne bi sistem zablokiral. Daikin ne more nadzorovati
kontaminacije "tujega" kondenatorja namestitelja.
Enota ima zelo natančen nivo onesnaženja.

Če v vodne tokokroge prodreta zrak ali umazanija, lahko
nastopijo težave. 
Zato pri priključevanju tokokrogov vode vedno upoštevajte
naslednje

1. Uporabljajte samo čiste cevi.

2. Ko odstranjujete opilke, držite cevi obrnjene navzdol.

3. Pokrijte konec cevi, ko jo vtikate skozi steno, tako da
vanjo ne vstopita prah in umazanija

1 Dovod vode v uparjalnik 

2 Pretočno stikalo

3 Senzor dovoda vode 

4 Cev za dovod vode s pretočnim stikalom in senzor temperature 
na dovodu vode 

5 Spojka 

6 Proticev

7 Tokokrog cevi za vodo na mestu namestitve

8 Filter

9 Končni pokrovček filtra

Victaulic®

1 5 6 7

8

432

9

5 5 5

Victaulic®
Priročnik za montažo
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Da ne bi poškodovali delov enote med transportom, dovodna cev za
vodo s stikalom pretoka, temperaturni senzor dovodne vode in cev
za odvod vode s senzorjem za temperaturo odvodne vode, niso
tovarniško nameščeni. 

■ Priključitev cevi za dovod vode, v katerem je stikalo pretoka in
dovodni senzor temperature vode: (ni za EWLD120)
Cev za dovod vode s pretočnim stikalom in senzor temperature
na dovodu vode je nameščen na strani dovoda vode
v uparjalnik(-e) in je vnaprej izoliran.
Odrežite kabelske vezice in pritrdite cevi s priloženimi spojkami

 na dovod(-e) uparjalnika.

■ Priključitev cevi za odvod vode, v katerem je stikalo pretoka in
dovodni senzor temperature vode: (ni za EWLD120)
Cev za odvod vode in senzor temperature na odvodu vode je
nameščen na strani odvoda vode v uparjalnik in je vnaprej
izoliran.
Odrežite kabelske vezice in pritrdite cev(-i) s priloženimi
spojkami  na dovod(-e) uparjalnika.

■ Po namestitvi cevi dovoda in odvoda
za vodo in kot splošno pravilo za
druge enote, priporočamo pre-
verjanje vstavljanje globinskih
senzorjev za temperaturo vode v cevi
za povezavo pred delovanjem (glejte sliko).

■ Priključitev filtra

Izpihovalni priključek za splakovanje tekočin in nabranega
materiala z notranje strani filtra iz lokalne dobave je mogoče
priključiti na končni pokrovček filtra. 

■ Priključitev proticevi
Priložene proticevi privarite na konce vodnega tokokroga in
priključite na enoto s priloženimi spojkami .

2 Odvodni ventil dovoljuje celotni izpust vode v najnižjih točkah in
tako med vzdrževanjem ali v primeru zaustavitve omogoča
popolno izpraznitev tokokroga. Čep za odvod kondenzata je
namenjen iztekanju kondenzata. Ko to naredite, iz cevi izpustite
tudi zračne žepe (glejte shemo za pregled).

3 V najvišjih točkah mora sistem imeti zračne odprtine. Odprtine
morajo biti v servisno lahko dostopnih točkah.

4 Zaporni ventili morajo biti nameščeni na enoti, tako da je
mogoče običajno servisiranje izvajati brez izpuščanja tekočine iz
sistema.

5 Priporočamo vam, da na vseh ceveh za vodo, priključenih na
hladilni sistem, namestite blažilnike vibracij, da se cevi ne bi
preveč napenjale ter da se vibracije in hrup ne bi prenašali. 

6 Za enote v konfiguraciji DICN s skupnim krmiljenjem odvoda
vode pazite, da boste naredili odprtino za dodatni senzor za
temperaturo vode. Senzor in nosilec senzorja sta dodatna
sestavna dela.

Odprtina mora imeti premer 1/4" in ženski navoj GAS;
nameščena mora biti v mešanem pretoku vode hladilnih
sistemov.
Preverite, da bo konica senzorja v pretoku vode in da boste imeli
dovolj dolgo cev (L) - vsaj 10x premera cevi (A) - pred
senzorjem.

Izberite položaj vstavitve tako, da je kabel na senzorju (12 m)
dovolj dolg, da lahko nanj priključimo glavni PCB. 

Polnjenje vode, pretok in kakovost

Da bi zagotovili pravilno delovanje enote, mora biti pretok vode skozi
uparjalnik v mejah delovanja, določenih v spodnji tabeli. Poleg tega
sistem zahteva minimalno določeno količino vode. 

Minimalni volumen vode v [l] v sistemu mora izpolnjevati spodnja
merila: 

■ Komplet filtrov je priložen enoti in mora biti
nameščen pred dovod vode v uparjalnik
s priloženimi spojkami , kot je
prikazano na sliki. Filter ima odprtino s premerom
1,0 mm in varuje uparjalnik pred zamašitvijo. 

■ Nepravilno nameščanje priloženega filtra bo
povzročilo hudo škodo na opremi (uparjalnik bo
zmrznil). 

Victaulic®

Victaulic®

≤ 50 mm

Victaulic®

Victaulic®

Minimalen pretok  vode Maksimalni pretok vode

EWLD120 175 l/min 700 l/min
EWLD170 265 l/min 1070 l/min
EWLD240 350 l/min 1400 l/min
EWLD260 400 l/min 1600 l/min
EWLD340 525 l/min 2100 l/min
EWLD400 625 l/min 2500 l/min
EWLD480 700 l/min 2800 l/min
EWLD500 750 l/min 3000 l/min
EWLD540 800 l/min 3200 l/min

v>(Q/2)xt/(Cx∆T)

Q največja zmogljivost hlajenja enote v najnižjem zmogljivostnem 
koraku znotraj območja uporabe (kW)

t protirecikliren časovnik enote (AREC)/2(s)=300 s

C specifična zmogljivost gretja fluiduma (kJ/kg°C)=4.186 kJ/kg°C 
za vodo 

∆T temperaturna razlika med zagonom in zaustavitvijo kompresorja. 
∆T=a+2b+c
(za določitev a, b in c, glejte priročnik za delovanje)

OPOMBA Za enote v konfiguraciji DICN mora biti minimalni
zahtevani volumen vode v sistemu enak največjemu
zahtevanemu minimalnemu volumnu vsakega
hladilnega sistema v sklopu. 

ØA

L ≥ 10 x ØA

>30mm

>30mm
69mm
69mm

>30mm
69mm
EWLD120~540MBYNN
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Kakovost vode mora biti skladna s specifikacijami navedenimi
v tabeli v nadaljevanju.

Izolacija vodnih cevi

Celotni tokokrog vode, vključno z vsemi cevovodi, mora biti izolirana,
da je tako preprečeno nastajanje kondenza in zmanjšanje zmoglji-
vosti hlajenja.

Zaščitite cevi za vodo pred zmrzovanjem pozimi (npr. z uporabo
glikolne raztopine ali grelnega traku). 

Izolacija cevi za hladivo

Da bi preprečili opekline zaradi naključnega dotika vroče (največ
135°C) odvodne cevi, mora ta biti skrbno izolirana.

Priporočamo minimalno količino izolacije za zaščito cevi za hladivo
v tekočem stanju pred poškodbami. 

Izpust iz naprav za zmanjševanje tlaka

Izpust hladiva v območje namestitve je treba izvesti v skladu
z lokalnimi predpisi. Če je to zahtevano, je mogoče na vsak ventil za
izpust tlaka na kondenzatorju priključiti cev s premerom 1".

Presek in dolžina izpustne linije morata biti skladna z lokalnimi
predpisi.

Ožičenje

Tabela sestavnih delov

F1,2,3U.................. Glavne varovalke sistema

H1,4P..................... Indikacijska lučka za splošno delovanje

H2,5P..................... Alarm indikacijske lučke

H3,6P..................... Indikacijska lučka za delovanje kompresorja

L1,2,3..................... Glavne napajalne priključne sponke

PE.......................... Priključek na glavno ozemljilo

S6S........................ Izmenljiv vhod 1

S8L ........................ Pretočno stikalo

S9L ........................ Kontakt, ki se zapre, če črpalka deluje

S10S...................... Izmenljiv vhod 2

S11S ...................... Izmenljiv vhod 3

S12S...................... Izmenljiv vhod 4

S13S...................... Glavno izolativno stikalo 

- - - ......................... Ožičenje

Zahteve za napajalna vezja in kable

1 Električno napajanje enote mora biti izvedeno tako, da ga je
mogoče vključiti ali izključiti neodvisno od električnega
napajanja drugih delov obrata in opreme na splošno. 

2 Za priključitev enote mora biti na razpolago napajalno vezje. To
vezje mora biti zaščiteno z ustrezno varovalno napravo, npr.
z odklopnim prekinjalom vezja, počasno varovalko na vsaki fazi
in detektorjem uhajanja toka. Priporočene varovalke so
navedene na shemi povezav, dobavljeni z enoto.

Pri sistemu s hladilnimi sistemi v konfiguraciji DICN bodite
pozorni na to, da morate poskrbeti za ločeno napajalno vezje za
vsak hladilni sistem.

Priključitev napajanja vodno hlajenega hladilnega 
sistema za vodo

1 Uporabite ustrezne kable za priključitev napajalnega vezja na
priključne sponke L1, L2 in L3 enote. 

Če je nameščena možnost "glavno izolativno stikalo" na enoti,
mora biti napajalno vezje priključeno na priključne sponke 2, 4 in
6 na glavnem izolativnem stikalu. 

2 Ozemljitveni vodnik (rumeno/zelen) priključite na ozemljitveno
sponko (PE).

krožeča 
voda

dovodna 
voda

potek, ko je 
izven 

kriterijev

Postavke za kontrolo

pH  pri 25°C 6,8~8,0 6,8~8,0 korozija+
apnenec

Električna prevodnost [mS/m]
pri 25 °C <40 <30 korozija+

apnenec

Kloridni ion [mg Cl–/l] <50 <50 korozija

Sulfatni ion [mg SO4
2–/l] <50 <50 korozija

M-lužnost (pH4,8) [mg CaCO3/l] <50 <50 apnenec

Skupna trdota [mg CaCO3/l] <70 <70 apnenec

Trdota kalcija [mg CaCO3/l] <50 <50 apnenec

Silikatni ion [mg SiO2/l] <30 <30 apnenec

Upoštevane postavke

Železo [mg Fe/l] <1,0 <0,3 korozija+
apnenec

Baker [mg Cu/l] <1,0 <0,1 korozija

Sulfidni ion [mg S2–/l]
ni možno 

odkriti
ni možno 

odkriti korozija

Amonijev ion [mg NH4
+/l] <1,0 <0,1 korozija

Ostanek klorida [mg Cl/l] <0,3 <0,3 korozija

Prosti karbid [mg CO2/l] <4,0 <4,0 korozija

Kazalnik stabilnosti — — korozija+
apnenec

Tlak vode ne sme preseči delovnega tlaka 10 barov.

OPOMBA Zagotovite ustrezne varnostne ukrepe v vodnem
tokokrogu, tako da vodni tlak nikoli ne preseže
največjega dovoljenega obratovalnega tlaka.

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni električar. Pri tem mora upoštevati vse
evropske in nacionalne predpise.

Zunanje ožičenje mora biti izvedeno skladno z vezalnim
načrtom, dobavljenim z enoto in spodnjimi navodili.

Uporabite ločeno električno vezje. Nikoli ne delite vira
napajanja z drugo napravo.

OPOMBA Na vezni shemi preverite vse spodaj omenjene elek-
trične pretoke, da bi podrobneje razumeli delovanje
enote. 

Izklopite glavno izolativno stikalo, preden izvedete
priključke (izključite prekinjalo vezja, odstranite ali izključite
varovalke).
Priročnik za montažo
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Vmesni povezovalni kabli

■ Breznapetostni kontakti
Krmilnik je opremljen z nekaj breznapetostnimi kontakti za
prikaz statusa enote. Ti breznapetostni kontakti so lahko ožičeni
tako, kot je prikazano na shemi povezav. Maksimalni dovoljeni
tok je 4 A.

■ Oddaljeni vhodi 
Poleg breznapetostnih kontaktov je mogoče namestiti tudi
oddaljene vhode. 
Te je mogoče namestiti, kot je prikazano na vezni shemi. 
Za enote v konfiguraciji DICN bodite pozorni na naslednje: 
• Vklop/izklop daljinskega krmilnika: 

Enote s statusom ������ ali ����	
� bo krmililo daljinsko
stikalo za vklop/izklop, priključeno na hladilni sistem in določeno
kot ������.

Enote s statusom 	�������� ������ so krmiljene
s stikalom, ki je priključeno nanje.
Glejte tudi priročnik za uporabo: "Izbira lokalnega ali daljinskega
vodenja vklopa/izklopa".

• Oddaljeno stikalo za dvojno nastavitveno točko: 
Oddaljeno stikalo za dvojno nastavitveno točko mora biti
povezano samo s hladilnim sistemom, določenim kot ������. 
Za primer, da pride do odpovedi glavne enote, npr. če zmanjka
elektrike, je lahko koristno, da je dvojno temperaturno stikalo
nameščeno tudi na drugih enotah. 

• Pomni:

Za zglede ožičenja glejte ločeni priročnik "Zgledi namestitev za
konfiguracijo DICN". 

Priključitev in nastavitve sistema DICN

(Glejte Priloga I, "Primeri namestitev za konfiguracijo DICN" na
strani 11)

V sistemu hladilnih sistemov s konfiguracijo DICN morajo biti hladilni
sistemi povezani, kot je prikazano na spodnji sliki.

Izvedite priključek, kot je prikazano na vezni shemi in uporabite
oklopljeni kabel AWG20/22, izdelan iz sukanega para in oklopa. 

Pazite na polariteto! TX+ na enem hladilnem sistemu mora biti
priključen na TX+ na drugem hladilnem sistemu. Enako velja za TX-
in za GND. 

Nastavitev naslovov na digitalnem krmilniku 

Nastavite naslove na PCB s stikali DIP glede na spodnjo vezno
shemo: 

Kje so stikala DIP digitalnega krmilnika

Pomembno

Nikar ne pozabite priključiti - v primeru skupnega krmiljenja odvodne
vode - dodatnega temperaturnega senzorja.

Namestiti je treba varnostno stikalo zaporedno
s kontaktom pretočnega stikala (es), da enota ne bi
delovala brez vode. V stikalni omarici je pripravljen
priključek za električno priključitev varnostnega
stikala. 
Za enote v konfiguraciji DICN lahko ima vsak hladilni
sistem lastno črpalko za kroženje ali pa lahko ena
črpalka spušča vodo v razdelilnik, ki dovaja vodo do
več hladilnih sistemov. 
V obeh primerih morajo biti vse enote opremljene
s kontaktnim varnostnim stikalom! 

OPOMBA Običajno enota ne bo delovala, če ni pretoka,
zaradi standardno vgrajenega pretočnega stikala.
A da bi bili zavarovani dvakrat, morate namestiti
kontaktno varnostno stikalo črpalke zaporedno
s kontaktnim stikalom pretoka.
Delovanje enote brez pretoka bo močno
poškodovalo enoto (uparjalnik bo zamrznil) 

Glavna Pomožna 1 Pomožna 2 Pomožna 3

Naslov 
tiskanega 
vezja

Katerakoli enota je lahko glavna, pomožna 1, pomožna 2 ali 
pomožna 3. 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF
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Kabel za oddaljeni digitalni krmilnik

Glejte digitalni krmilnik v priročniku za uporabo.

1 Na PCB v enoti je mogoče s 6-žilnim kablom in priključkom na
zadnji strani daljinskega digitalnega upravljalnika priključiti
daljinski digitalni upravljalnik, če želite enoto upravljati na
daljavo. Uporabite lahko do 600 metrov dolg kabel
(EWLD120~260) ali 300 metrov (EWLD340~540). Specifikacije
kabla: 6-žilni telefonski kabel z maksimalno uporabnost kabla
0,1 Ω/m.

2 Za enote s konfiguracijo DICN je mogoče digitalne krmilnike
enote namestiti oddaljeno z razdaljo do 50 metrov z uporabo
6-ļilnega telefonskega kabla z maksimalno upornostjo kabla
0,1 Ω/m.

Nastavitev naslovov na oddaljenem digitalnem krmilniku

Ko se uporablja oddaljeni digitalni krmilnik, mora biti naslov
nastavljen s stikali DIP v skladu s spodnjo risbo: 

Kje so stikala DIP oddaljenega digitalnega krmilnika

Nastavitev naslovov na gonilnikih EEV

Ko uporabljate gonilnike EEV, morajo biti naslovi nastavljeni s stikali
DIP v skladu s spodnjo risbo. 

Kje so stikala DIP gonilnikov EEV

Preden začnete uporabljati napravo

Potrjujem, da sem izvedel in preveril vse zgoraj navedene
elemente. 

Obdržite, da boste lahko še kdaj prebrali. 

Glavna Pomožna 1 Pomožna 2 Pomožna 3

Naslov oddaljenega 
digitalnega krmilnika

Katerakoli enota je lahko glavna, pomožna 1, pomožna 2, pomožna 3...

Da bi preprečili škodo na zaslonih LCD na krmilnikih
pozimi, glavnega napajanja ne izklopite. 

Glavna Pomožna 1 Pomožna 2 Pomožna 3

gonilnik EEV 1

gonilnik EEV 2

Katerakoli enota je lahko glavna, pomožna 1, pomožna 2, pomožna 3...

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

1 2 3 4 5 6

OFF

Enote ne smete zagnati niti za kratek čas, če prej ne
izvedete vseh preverjanj in v celoti izpolnite vnaprej
pripravljenega seznama preverjanj. 

označite ✓ 
ko 
preverite standardni koraki, ki ji je treba izvesti pred zagonom enote

■ 1 Preverite, da ni zunanjih poškodb

■ 2 Odprite vse zaporne ventile, označene z rdečo nalepko: 
"PRED ZAGONOM ODPRITE TA VENTIL". (Popolnoma 
odprite stran s tekočino, izpuste in sesalne (če so prisotni) 
zaporne ventile.)

■ 3 Namestite glavne varovalke, detektor uhajanja 
ozemljitvenega toka in glavno stikalo.
Priporočene varovalke: aM glede na standard IEC 269-2.
Za velikosti glejte vezno shemo.

■ 4 Vključite glavno napajanje in preverite, ali je glavno napajanje 
znotraj dovoljenih ±10% odstotkov omejitev glede na napisno 
ploščico. 
Električno glavno napajanje mora biti izvedeno tako, da ga je 
mogoče vključiti ali izključiti neodvisno od električnega 
napajanja drugih delov obrata in opreme na splošno.
Glejte vezno shemo, priključne sponke L1, L2 in L3. 

■ 5 Vključite dovod vode do uparjalnika in preverite, ali je vodni 
pretok znotraj omejitev, podanih v tabeli "Polnjenje vode, 
pretok in kakovost" na strani 5. 

■ 6 Cevi morajo biti popolnoma prazne. Glej tudi poglavje 
"Priprava, preverjanje in priključevanje vodnega tokokroga" na 
strani 4.

■ 7 Priključite priključke črpalk(-e) zaporedno s kontaktnim 
stikalom pretoka, tako da lahko enota deluje le, ko črpalke za 
vodo delujejo in ko je pretok vode zadosten. 
Za konfiguracije DICN mora imeti vsak hladilni sistem svoje 
lastno pretočno stikalo in mora biti povezano s črpalko, od 
katere dobi tekočino. 

■ 8 Preverite nivo olja v kompresorju. 

■ 9 Namestite komplet(-e) filtrov, priložene enoti, pred dovod 
vode v uparjalnik(-e). 

■ 10 Preverite, da so vsi senzorji za vodo, pravilno vstavljeni v 
izmenjevalnik toplote (glejte tudi nalepko na izmenjevalniku 
toplote).

OPOMBA ■ Treba je prebrati priloženi priročnik za uporabo,
preden začnete napravo uporabljati. To bo
prispevalo k razumevanju delovanja enote in
njenega elektronskega krmilnika. 

■ Zaprite vsa vrata stikalnih omaric po namestitvi
enote. 

Datum Podpis
Priročnik za montažo
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Prilagajanje servisnega menuja

Da bi spremenili nastavitev v servisnem menuju: 

1 Vstopite v menu za uporabniške nastavitve, kot je prikazano
v priročniku za uporabo in pritisnite tipko h, da bi šli na zadnji
zaslon in vstopili v servisni menu (to je možno le, če je enota
izključena).

2 Vnesite pravilno geslo z uporabo tipk h in g. Geslo najdete
v servisni knjižici. 

3 Pritisnite q, da bi potrdili geslo in vstopili v servisni menu.

4 Pojdite na zaslon, na katerem so parametri, ki jih želite
spremeniti, s tipkama h in g.

5 Kurzor postavite za parameter, ki ga nameravate spremeniti,
s tipko q.

6 Izberite ustrezno nastavitev s tipkama h in g.

7 Pritisnite q, da bi potrdili spremembo. Ko je sprememba
potrjena, se kurzor premakne na naslednji parameter, ki ga
lahko nastavite. 

8 Kurzor postavite v zgornji levi kot zaslona, ko zamenjate
parametre na tem zaslonu. 

9 Ponovite postopek od navodila 4 dalje, da bi spremenili druge
parametre. 

Nastavitev minimalne temperature odvodne vode

Možno je spremeniti minimalno temperaturo izhodne vode
(�����������) v servisnem menuju. Preden znižate minimalno
temperaturo izhodne vode:

■ Pazite, da boste vodi v sistemu dodali dovolj glikola v skladu
s tabelo.

■ Pazite, da boste varnostno mejo za nizki tlak spustili v skladu
s tabelo.

Opredelitev ente v nastavitvah sistema DICN

Zamenjajte nastavitev �� ����� na � na vsaki enoti.

Nastavitev gesla za varnostno ponastavitev

Da bi se izognili ponastavljanju varnostnih sistemov s strani
neusposobljenih oseb, ponastavljanje varnostnega sistema privzeto
zahteva uporabniško geslo. 

Vendar je mogoče geslo spremeniti na ������ �������	 ali na
����.

Nastavitev delovnih ur kompresorja

Ko se prikazane ure delovanja ne skladajo z dejanskimi urami
kompresorja, je mogoče ure delovanja uskladiti. 

Določanje izmenljivih digitalnih/analognih vhodov in izhodov

Poleg zaklenjenih vhodov in izhodov je še več izmenljivih vhodov in
izhodov, katerih delovanje je mogoče izbrati med več možnostmi. 

Možne funkcije izmenljivih digitalnih vhodov so: 

■ ����: izmenljivemu digitalnemu vhodu ni dodeljena nobena
funkcija.

■ ������: izmenljivemu digitalnemu vhodu ni dodeljena nobena
funkcija, vendar je mogoče status vhoda odčitati v menuju
"vhod/izhod".

■ 	��� �������: da bi preklapljali med nastavitvenimi točkami.

■ ������ ������: da bi oddaljeno vključili ali izključili enoto.

■ ���� �� �������: da bi omejili zmogljivost enote na vnesene
vrednosti. 

Možne funkcije izmenljivih digitalnih izhodov so:

■ ���� ������: izmenljivemu digitalnemu izhodu ni dodeljena
nobena funkcija. 

■ � ������	�: izmenljivemu digitalnemu izhodu ni dodeljena
nobena funkcija, vendar je izhod zaprt.

■ ��	 ���� ����: je mogoče uporabiti za odmik druge črpalke
uparjalnika. 

■ ���� �������: prikazuje, kdaj enota deluje pri 100%.

■ ���� ������: da bi krmilili 3-smerni ventil za vodo, ko enota
deluje v prostem stanju hlajenja. 

Možne konfiguracije izmenljivega analognega vhoda so: 

■ ����: izmenljivemu analognemu vhodu ni dodeljena nobena
funkcija.

■ ��������� ����:

■ ��������� �����:

■ ���������������:

■ ���������������:

To uporabniku omogoča določitev nastavitvene točke glede na
analogni vhod, kot je omenjeno zgoraj. Glejte "Nastavitev za
določanje nastavitvene točke signala" na strani 10.

■ �� ���� ����� �: da bi krmilili izhodno temperaturo vode
v sistemu DICN. 

Vse prilagodljive nastavitve sme izvesti le usposobljen
tehnik. 

minimalna izhodna voda (�����������)

2°C 0°C –5°C –10°C

Teža etilenglikola (%) 10 20 30 40
Teža propilenglikola (%) 15 25 35 40
Nastavitev nizkega tlaka (barov) 0,8 0,6 0,2 0,2

Nepravilne nastavitve minimalne temperature izhodne
vode lahko povzročijo hude poškodbe opreme.

OPOMBA Ker lahko neprimerno ponastavljanje varnostnih
sistemov poškoduje napravo, vam svetujemo, da
obdržite privzeto nastavitev ���� �������	. 
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Nastavitev za določanje nastavitvene točke signala

Signal nastavitvene točke se uporablja za zamenjavo nastavitvene
točke z zunanjim analognim vhodnim signalom na samostojni enoti
ali na pomožni 1 v sistemu DICN. 

Zgled

Nastavitev odmika sonde

Možno je vnesti pravo vrednost za nekatere izmerjene temperature
(temperatura dovodne vode v uparjalnik in temperatura mešane
odvodne vode iz uparjalnika). To se naredi zato, da bi lahko popravili
možno napako pri meritvah. Privzeta vrednost odmika sonde je
enaka 0.

Ročni odklon črpalke

Mogoče je ročno vklopiti ali izklopiti črpalko. To pomeni, da ko je
enota izključena, lahko črpalko kadarkoli vključite, da bi jo preverili.

Določanje nastavitev BMS

Parametre BMS, ki omogočajo komunikacijo med enoto in nadzornim
sistemom, je mogoče spremeniti v servisnem menuju 
�� �������
in 
��
���	 �������. Parametri BMS: 


�� ������� zaslon:

■ 
�� ������� ������	: Če je nastavljen na � (da), je mogoče
enoto krmiliti in nastavljati iz nadzornega sistema. Če je
nastavljen na � (ne), lahko nadzorni sistem vrednosti le
odčitava, ne more pa jih spreminjati. 

■ 
�� �		����
: se uporablja za naslavljanje PCB. 

■ ��������: prikazuje komunikacijskih protokol. Če je v uporabi
dodaten prehod za povezavo enot z nadzornim sistemom, je
protokol �����.


��
���	 ������� zaslon:

■ ���� 
���	: prikazuje tip zaporedne povezave. Privzeta
nastavitev je ���!".

■ 
��	 ����: prikazuje hitrost komunikacije. Ko je priključen
dodatni prehod, je treba uporabiti privzeto nastavitev �#��� $%&.

Določanje nastavitev termostata

Določanje nastavitev termostata za dovodno in odvodno temperaturo
vode na točkah a, b in c je mogoče izvesti le v servisnem menuju. 

Kako nadaljevati

Po namestitvi in priključitvi paketa vodno hlajenega hladilnega
sistema za vodo je treba pregledati in preskusiti celoten sistem, kot je
opisano v poglavju "Preverjanja pred prvim zagonom" v priročniku za
delovanje, priloženemu enoti. 

Izpolnite obrazec s kratkimi navodili za delovanje in ga pritrdite na
vidno mesto ob mestu delovanja sistema za hlajenje. v menuju nastavitvene točke

➞

v servisnem menuju

➞
➞

Opomba: ��' �����	�� je na voljo le, 
ko je izbran vhod �������� (����, 
�����, ������ ali ������).

Rezultat
Zaslon v menuju za 
odčitavanje

A pri 0 V ➝ 12,0°C ������� �( ����)�

B pri 1 V ➝ 12,0°C + 5,0°C = 17,0°C ������� �( �*��)�

Da bi določili nastavitve termostata za
vhodno temperaturo vode. 

+ ������� �( ����)�

  ������� �( ����)�

 ��������� �( �*��)�

 ��������� �( �*��)�

,- �.��������������

��(��������( ���� 

��' �����	�( "��)�

B

1 V

A

0 V

,-����� ������ ����

�(��! 
(��" �(���)�

��	��(��")�
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Priloga I

Primeri namestitev za konfiguracijo DICN

Uvod

Ta priloga predstavlja 3 primere namestitve, ki vam bodo olajšale
postavitev vašega omrežja integriranih hladilnih sistemov Daikin ali
konfiguracijo DICN. 

Opredelitev ente v nastavitvah sistema DICN

Zamenjajte nastavitev �� ����� na � na vsaki enoti.

Zgledi

Ožičenje na mestu namestitve in legenda oznak 
električnih delov

...........Ožičenje

...........Ozemljitveni vodnik

..............................Terminal na enoti

F1~F20 .....................Varovalke

K1P~K4P..................Kontakt črpalke

L1,L2,L3,N ................Glavni napajalni priključki

M1P~M5P.................Motor črpalke

R8T...........................Senzor skupne odvodne vode v sistemu DICN 
(EKCLWS)

R9T...........................Senzor za sekundarno vezje

S1S...........................Ročno stikalo za črpalko glavne enote

S6S (M,S3) ...............Oddaljeno stikalo start/stop

S8L (M,S1,S2,S3).....Pretočno stikalo

S10S.........................Stikalo dvojne nastavitvene točke

Y1S...........................3-smerni ventil

Primer 1: Sistem enojnega prstana z 1 črpalko 

Slika 1 prikazuje konfiguracijo sistema, ožičenje na mestu namestitve
in priključne sponke za ožičenje na mestu namestitve v tem primeru.

Namen

Namen sistema je neprestano dovajati vodo pri konstantni
temperaturi določenemu porabniku. Ena enota, pomožna 3 (S3) je
označena kot enota v pripravljenosti. 

Nastavitve

■ Sistem je krmiljen s temperaturo izhodne vode. Treba je
namestiti dodatni senzor R8T (EKCLWS) v odvod mešane vode
in ga priključiti na PCB glavne enote. 

■ Čripalka deluje, dokler je vsaj 1 enota vključena. Ko izključite
vse enote, črpalka deluje nekaj časa, ki je naveden v nastavitvi
�������. 

■ Pomožni 3 (S3) je nastavljen za delovanje, ko njegovo
oddaljeno stikalo za zagon/zaustavitev S6S (S3) pritisne
operater. 

■ Pomožni 1 (S1), pomožni 2 (S2) in glavna enota (M) se vključijo
ali izključijo s stikalom za daljinski vklop/izklop S6S (M), ki je
priključeno na glavno enoto.

■ Nastavitvena točka se lahko preklaplja z ����������� na
����������� s stikalom za izbiro dvojne nastavitvene točke
S10S, ki je priključeno na glavno enoto.

 

Parametri nastavitev za enote

Uporabniški menu za nastavitve:

Izmenljivi dovodi/odvodi morajo biti določeni, kot sledi: 

Menu za servisne nastavitve: 

Opomba

Pomožni 3 je mogoče nastaviti, da se samodejno zažene, če: 

■ 1 od drugih enot je pod alarmom ali;

■ vse druge enote delujejo s polno zmogljivostjo in nastavitvena
točka še ni bila dosežena. 

Da bi vaše 3 pomožne enote delovale na tak način, nastavite njegov
način delovanja na ����	
�. V tem primeru S6S (S3) nima nobene
funkcije. 

Napeljavo kablov in električne priključke mora izvajati
pooblaščeni električar. Pri tem mora upoštevati vse
evropske in nacionalne predpise.

Zunanje ožičenje mora biti izvedeno skladno z vezno
shemo, dobavljeno z enoto, in spodnjimi navodili.

Uporabite ločeno električno vezje. Nikoli ne delite vira
napajanja z drugo napravo.

Vse prilagodljive nastavitve sme izvesti le usposobljen
tehnik. 

OPOMBA ■ K*P je lahko tudi 24 V DC ali 230 V AC kontaktor.

■ Dodatni senzor R8T (EKCLWS) mora biti
priključen neposredno na PCB glavne enote.

Pomožna 3 Pomožna 2 Pomožna 1 Glavna

��	�(
	�������� 

������
������ ������ ������

���� �� �( ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��

Pomožna 3 Pomožna 2 Pomožna 1 Glavna

Terminal 76-78 
S10S DI1 ���� ���� ����

	��� 

�������

Terminal 76-79 
S6S DI2

������ 

������
���� ����

������ 

������

Terminal 76-85 
DI3 ���� ���� ���� ����

Terminal 76-86 
DI4 ���� ���� ���� ����

Terminal 8T+8T–
R8T AI1 ���� ���� ����
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Primer 2: Sistem enojnega prstana z ločenimi črpalkami 

Slika 2 prikazuje konfiguracijo sistema, ožičenje na mestu namestitve
in priključne sponke za ožičenje na mestu namestitve v tem primeru.

Namen

Namen sistema je neprestano dovajati vodo pri konstantni tempera-
turi določenemu porabniku. Ena enota, pomožna 3 (S3) je označena
kot enota v pripravljenosti. 

Nastavitve

■ Sistem je krmiljen s temperaturo izhodne vode. Treba je
namestiti dodatni senzor R8T (EKCLWS) v odvod mešane vode
in ga priključiti na PCB glavne enote. 

■ Črpalka 1, črpalka 2 in črpalka 3 delujejo, dokler sta vključeni
glavna enota, pomožna 1 ali pomožna 2. Črpalka 4 začne
delovati šele, če je vključena pomožna 3. Ko izključite enote,
črpalka deluje nekaj časa, ki je naveden v nastavitvi �������.

■ Pomožni 3 (S3) je nastavljen za delovanje, ko njegovo
oddaljeno stikalo za zagon/zaustavitev S6S (S3) pritisne
operater. 

■ Pomožni 1 (S1), pomožni 2 (S2) in glavna enota (M) se vključijo
ali izključijo s stikalom za daljinski vklop/izklop S6S (M), ki je
priključeno na glavno enoto.

■ Nastavitvena točka se lahko preklaplja z ����������� na
����������� s stikalom za izbiro dvojne nastavitvene točke
S10S, ki je priključeno na glavno enoto.

Parametri nastavitev za enote

Uporabniški menu za nastavitve: 

Izmenljivi dovodi/odvodi morajo biti določeni, kot sledi: 

Menu za servisne nastavitve: 

Opomba

Pomožni 3 je mogoče nastaviti, da se samodejno zažene, če: 

■ 1 od drugih enot je pod alarmom ali;

■ vse druge enote delujejo s polno zmogljivostjo in nastavitvena
točka še ni bila dosežena.

Da bi vaše 3 pomožne enote delovale na tak način, nastavite njegov
način delovanja na ����	
�. V tem primeru S6S (S3) nima nobene
funkcije. 

Primer 3: Dvojni sistem krogov z več črpalkami

Slika 3 prikazuje konfiguracijo sistema, ožičenje na mestu namestitve
in priključne sponke za ožičenje na mestu namestitve v tem primeru.

Namen

Namen tega sistema je ohranjati konstantno temperaturo kot vmesni
člen za dovajanje vode s konstantno temperaturo določenemu
porabniku. Ena enota, pomožna 3 (S3) je označena kot enota
v pripravljenosti.

Nastavitve

■ Sistem se krmili s temperaturo vhodne vode. 

■ Črpalke pomožnih enot delujejo le, ko deluje njihov krompresor
(varčevanje z energijo). Črpalka deluje za čas, nastavljen
v nastavitvi �������.

■ Črpalka glavne enote mora neprestano delovati, da bi zaznala
pravilno temperaturo.

■ Pomožni 3 (S3) je nastavljen za delovanje, ko njegovo
oddaljeno stikalo za zagon/zaustavitev S6S (S3) pritisne
operater.

■ Pomožni 1 (S1), pomožni 2 (S2) in glavna enota (M) se vključijo
ali izključijo s stikalom za daljinski vklop/izklop S6S (M), ki je
priključeno na glavno enoto.

■ Nastavitvena točka se lahko spremeni z ��������� na
��������� s stikalom za izbiro dvojne nastavitvene točke
S10S, ki je priključeno na glavno enoto.

Parametri nastavitev za enote

Uporabniški menu za nastavitve: 

Izmenljivi dovodi/odvodi morajo biti določeni, kot sledi: 

Menu za servisne nastavitve: 

Opomba

Pomožni 3 je mogoče nastaviti, da se samodejno zažene, če: 

■ 1 od drugih enot je pod alarmom ali;

■ vse druge enote delujejo s polno zmogljivostjo in nastavitvena
točka še ni bila dosežena. 

Da bi vaše 3 pomožne enote delovale na tak način, nastavite njegov
način delovanja na ����	
�. V tem primeru S6S (S3) nima nobene
funkcije.

OPOMBA ■ K*P je lahko tudi 24 V DC ali 230 V AC kontaktor.

■ Dodatni senzor R8T (EKCLWS) mora biti
priključen neposredno na PCB glavne enote.

Pomožna 3 Pomožna 2 Pomožna 1 Glavna
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OPOMBA K*P je lahko tudi 24 V DC ali 230 V AC kontaktor.

Pomožna 3 Pomožna 2 Pomožna 1 Glavna
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KRATKA NAVODILA ZA DELOVANJE
EWLD-MBYNN Vodno hlajen vodni hladilni 
sistem brez kondenzacije

Ponudnik opreme: Servisni oddelek:

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

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

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

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

Tehnični podatki o opremi

Proizvajalec : DAIKIN EUROPE................. Električno napajanje (V/Ph/Hz/A) : .........................................

Model : ............................................. Maksimalni visoki tlak : ...........................20 barov

Serijska številka : ............................................. Teža hladiva za dolivanje (kg) R134a : .........................................

Leto izdelave : .............................................

Zagon in izklop

➤ Zaženete ga tako, da vključite prekinjalo na napajalnem vezju. Delovanje vodnega hladilnega sistema
se krmili s krmilnikom na digitalnem zaslonu. 

➤ Izključite ga z izklopom krmilnika in prekinjala vezja na napajalnem vezju.

OPOZORILA

Zasilni izklop : Izklopite prekinjalo vezja, ki je na .........................................

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

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

Vstopna in izstopna zračna odprtina : Vedno pazite na to, da sta vstopna in izstopna zračna odprtina
prosti, da boste dosegli maksimalno zmogljivost hlajenja in da
bi preprečili škodo na namestitvi.

Polnitev hladiva : Uporabljati smete samo hladivo R134a.

Prva pomoč : V primeru poškodb ali nesreč takoj obvestite:

➤ Upravo podjetja : Telefonska št.: ..........................

➤ Dežurnega zdravnika : Telefonska št.: ..........................

➤ Gasilce : Telefonska št.: ..........................
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