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Tento návod na inštaláciu a údržbu je iba informačný a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin  
Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si údaje uvedené v čase 
objednávky, kde nájdete údaje týkajúce sa „Dokumentov pre certifikáciu”, ako „Rozmerové nákresy”, „Schémy 
zapojenia” a „Štítky s názvom”. Spoločnosť Daikin nepreberá zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody, a 
to v najširšom slova zmysle, vyplývajúce alebo spojené s používaním a/alebo interpretáciou tohto návodu na 
inštaláciu a údržbu. 
 

 

  VÝSTRAHA 

 
Pred začatím montáže tejto jednotky si prosím pozorne prečítajte tento návod. Je absolútne zakázané spúšťať toto 
zariadenie, pokiaľ vám nie sú jasné všetky pokyny uvedené v tomto návode. 
 

 
 

Legenda symbolov 
 

 Dôležitá poznámka: ak tento pokyn nedodržíte, môžete poškodiť zariadenie alebo ovplyvniť jeho fungovanie 
 

 Poznámka týkajúca sa bezpečnosti ako takej, alebo legislatívy a nariadení 
 

 Poznámka týkajúca sa bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom 
 
 

 
Popis štítkov nachádzajúcich sa na elektrickom paneli 

 

 
Jednotka s jedným kompresorom 

 

1 – Pokyny na zdvíhanie  6 – Druh plynu 

2 – Štítok s názvom a údajmi o jednotke  7 – Výstraha pred nebezpečným napätím 

3 – Značka nehorľavého plynu  8 – Výstraha dotiahnutia vodiča  

4 – Logo výrobcu  9 – Výstraha naplnenia vodného okruhu  

5 – Ovládač núdzového zastavenia 10 – Značka nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom 
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Jednotka s dvoma kompresormi 

 

1 – Štítok s názvom a údajmi o jednotke 6 – Značka nehorľavého plynu 

2 – Pokyny na zdvíhanie  7 – Logo výrobcu 

3 – Výstraha pred nebezpečným napätím  8 – Druh plynu  

4 – Výstraha dotiahnutia vodiča  9 – Značka nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom 

5 – Výstraha naplnenia vodného okruhu  10 – Ovládač núdzového zastavenia 

 
 
 
 
 
 

 
 

Jednotka s troma kompresormi 

 

1 – Štítok s názvom a údajmi o jednotke 6 – Výstraha pred nebezpečným napätím 

2 – Pokyny na zdvíhanie  7 – Logo výrobcu 

3 – Výstraha dotiahnutia vodiča 8 – Druh plynu  

4 – Značka nehorľavého plynu 9 – Značka nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom 

5 – Výstraha naplnenia vodného okruhu  10 – Ovládač núdzového zastavenia 
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Všeobecné informácie 
 

    DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 
Zariadenia uvedené v tomto návode predstavujú investíciu vysokej hodnoty. Treba venovať maximálnu pozornosť 
ich správnej montáži a vhodným prevádzkovým podmienkam. 
Montáž a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný a špeciálne na to školený personál. 
 

 

    UPOZORNENIE 

 
V tomto návode sú uvedené informácie o vlastnostiach a postupoch obsluhy pre kompletný rad zariadení. 
 
Všetky jednotky sa dodávajú z výroby spolu so schémami zapojenia a technickými rozmerovými nákresmi, vrátane 
rozmerov, hmotnosti a vlastností každého modelu. 
 
SCHÉMY ZAPOJENIA A TECHNICKÉ ROZMEROVÉ NÁKRESY SA MUSIA POVAŽOVAŤ ZA ZÁKLADNÉ 

DOKUMENTY TOHTO NÁVODU  

 
V prípade zistenia rozdielov medzi údajmi v tomto návode a dokumentmi zariadenia považujete, prosím, za správne 
údaje uvedené v schéme zapojenia a v rozmerovom nákrese. 
 

 

    DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 
Tento návod na inštaláciu a údržbu je iba informačný a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin  
Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si údaje uvedené v čase 
objednávky, kde nájdete údaje týkajúce sa „Dokumentov pre certifikáciu”, ako „Rozmerové nákresy”, „Schémy 
zapojenia” a „Štítky s názvom”. Spoločnosť Daikin nepreberá zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody, a 
to v najširšom slova zmysle, vyplývajúce alebo spojené s používaním a/alebo interpretáciou tohto návodu na 
inštaláciu a údržbu. 
 

Legenda symbolov 
 

 Dôležitá poznámka: ak tento pokyn nedodržíte, môžete poškodiť zariadenie alebo ovplyvniť jeho fungovanie 
 

 Poznámka týkajúca sa bezpečnosti ako takej, alebo legislatívy a nariadení 
 

 Poznámka týkajúca sa bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom 
 
Bezpečné používanie a údržba jednotky, podľa pokynov uvedených v tomto návode, je základným predpokladom pri 
predchádzaní pracovným úrazom počas obsluhy, údržby a opráv stroja. 
 
Preto odporúčame starostlivo si prečítať tento návod, dodržiavať jeho pokyny a odložiť si ho na bezpečné miesto. 
 

Výstrahy pre obsluhu 
Pred použitím jednotky si pracovník obsluhy musí prečítať tento návod. 
Pracovník obsluhy musí byť zaučený a vyškolený pre používanie jednotky. 
Pracovník obsluhy musí prísne dodržiavať platné vnútroštátne bezpečnostné predpisy a zákony. 
Pracovník obsluhy musí prísne dodržiavať všetky pokyny a obmedzenia týkajúce sa jednotky 
 

Servis 
Ak by bola potrebná doplnková údržba, pred vykonaním akéhokoľvek nápravného úkonu vám odporúčame poradiť sa s 
autorizovanými pracovníkmi servisu.  
 

Náhradné diely 
Pri údržbe jednotky sa musia používať originálne náhradné diely. Preto sa vždy poraďte s výrobcom. 
 

Dodanie strojového zariadenia 
Strojové zariadenie treba ihneď po dodávke na miesto inštalácie dôkladne skontrolovať. Treba prezrieť a prekontrolovať 
všetky komponenty popísané v dodacom liste. Pred pripojením stroja k uzemneniu skontrolujte jeho identifikačný štítok, 
či je model a napájanie v súlade s objednávkou. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za žiadne poškodenia po prevzatí 
strojového zariadenia. 
 

Kontroly 
Pred prijatím strojového zariadenia vykonajte nasledujúce kontroly, aby ste sa chránili pre prípad kompletnej dodávky 
(chýbajúce časti) alebo pri výskyte poškodenia počas prepravy: 
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a) Pred prevzatím stroja prosím skontrolujte všetky jednotlivé diely zásielky. Skontrolujte, či nie sú poškodené. 
b) V prípade, že je stroj poškodený, poškodený materiál neodstraňujte. Pri určení zodpovednosti sú nápomocné aj 

fotografie. 
c) Ihneď zaznamenajte rozsah poškodenia a okamžite ho oznámte prepravcovi, požiadajte ho, aby stroj 

skontroloval. 
d) Záznam o rozsahu poškodenia pošlite okamžite zástupcovi výrobcu, aby sa dali zabezpečiť požadované opravy. 

V žiadnom prípade sa poškodenie nesmie opraviť skôr, ako ho skontroluje zástupca prepravnej spoločnosti. 
 

Účel tohto návodu 
Účelom tohto návodu je umožniť pracovníkovi, ktorý bude vykonávať montáž, a kvalifikovanej obsluhe vykonať všetky 
potrebné operácie, aby sa zaistila správna montáž a údržba stroja, a to bez akéhokoľvek ohrozenia ľudí, zvierat a/alebo 
majetku. 
Tento návod predstavuje dôležitú pomocnú dokumentáciu pre kvalifikovaných pracovníkov, ale jeho účelom nie je 
týchto pracovníkov nahradiť. Všetky úkony sa musia vykonávať v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. 
 

Dôležitá informácia o použitom chladive 
Tento výrobok obsahuje plyny s obsahom fluóru, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a na ktoré sa vzťahuje Protokol 
podpísaný v Kyoto. Neuvoľňujte takéto plyny do atmosféry. 
Druh chladiva: R134A 
Hodnota GWP

(1)
 = 1300 

Množstvo použitého chladiva je uvedené na identifikačnom štítku s názvom jednotky. 
Podľa platných vnútroštátnych a európskych zákonov a predpisov môže byť nevyhnutné vykonávať kontroly, aby sa 
predišlo únikom chladiva do prostredia. Podrobnejšie informácie dostanete u predajcu. 
 

(1) GWP = Global warming potential - Potenciál globálneho otepľovania 
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OZNAČENIA 
     EWW   D   340    I      -     S     S     0    001  

Typ stroja 
EWA  = Vzduchom chladený chladič, iba chladenie 
EWY  = Vzduchom chladený chladič, tepelné čerpadlo 
EWL   = Diaľkový kondenzačný vodný chladič 
ERA   = Vzduchom chladená kondenzačná jednotka 
EWW = Vodou chladený vodný chladič s uzavretým okruhom 
EWC  = Vzduchom chladený chladič, iba chladenie s odst. ventilátorom 
EWT  = Vzduchom chladený chladič, iba chladenie s rekuperáciou tepla 
 

Chladivo 
D: R-134a 
P: R-407C 
Q: R-410A 
 

Trieda výkonu v kW (chladenie) 
Vždy 3-ciferný kód 
Ako predchádzajúce 
 

Modelový rad 
Písmeno A, B,…: väčšia modifikácia 
 
Invertor 
-       =  Bez invertora 
Z      =  Invertor 
 
Úroveň účinnosti 
S      =  Štandardná účinnosť 
X      =  Vysoká účinnosť 
P      =  Prémiová účinnosť (nie je k dispozícii pre túto triedu) 
 
Úroveň hluku 
S      =  Štandardná úroveň hluku 
L      =  Nízka úroveň hluku     (nie je k dispozícii pre túto triedu) 
R      =  Znížená úroveň hluku     (nie je k dispozícii pre túto triedu) 
X      =  Extra nízka úroveň hluku     (nie je k dispozícii pre túto triedu) 
C      =  Puzdro                      (nie je k dispozícii pre túto triedu) 
    
Záruka 
0       =   1 rok záruky 
B      =    2 roky záruky 
C     =    3 roky záruky 
…    =   … počet rokov záruky: 
 
Poradové číslo 

000  =  Základný model 
001  =  Prvá objednávka tohto modelu (1 alebo viac jednotiek) 
002  =  Druhá objednávka tohto modelu (1 alebo viac jednotiek)  
…    =  … Počet objednávok tohto modelu 
B01  =  Prvá objednávka tohto modelu + 1 rok záruky 
B02  =  Druhá objednávka tohto modelu + 1 alebo viac jednotiek 
…     =  … počet objednávok tohto modelu  
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Technické špecifikácie 
 

Technické údaje – EWWD I-SS 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-SS 340 400 460 550 

Výkon Chladenie kW 333 394 460 538 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 25 25 25 25 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 71.5 86.8 101 120 

EER 4.66 4.59 4.56 4.47 

ESEER 5.06 4.96 4.93 4.86 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 1821 1821 1821 1821 

Šírka mm 1430 1430 1430 1430 

Dĺžka mm 3398 3398 3398 3398 

Hmotnosť 
Jednotka kg 2150 2160 2179 2224 

Pracovná hmotnosť kg 2380 2396 2410 2457 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 193 193 183 172 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 15.90 18.81 21.97 25.71 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 37 50 54 62 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž  

Počet kondenzátorov  
Poč
et 

1 1 1 1 

Objem vody l 37 43 48 61 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 19.32 22.91 26.79 31.46 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 26 28 30 26 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 16 16 16 

Množstvo 1 1 1 1 

Úroveň hluku 

Akustická sila 
Chladeni
e 

dBA 93.7 96.6 96.7 96.7 

Akustický tlak 
Chladeni
e 

dBA 75.2 76.2 78.2 78.2 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 54 52 52 52 

Počet okruhov 1 1 1 1 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 168.3 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5" 5" 5" 5" 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-SS 650 700 800 850 

Výkon Chladenie kW 640 705 782 844 

Regulácia výkonu Typ plynulý 
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Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 12.5 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 141 156 171 186 

EER 4.53 4.52 4.57 4.55 

ESEER 5.54 5.75 5.56 5.70 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2113 2113 2113 2113 

Šírka mm 1350 1350 1350 1350 

Dĺžka mm 4361 4361 4361 4361 

Hmotnosť 
Jednotka kg 3909 3927 3945 3971 

Pracovná hmotnosť kg 4217 4228 4243 4262 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 271 263 256 248 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 30.58 33.66 37.37 40.34 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 55 44 58 53 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž  

Počet kondenzátorov  
Poč
et 

2 2 2 2 

Objem vody l 74 80 86 93 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 37.33 41.11 45.56 49.21 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 25 25 28 28 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 

Množstvo 2 2 2 2 

Úroveň hluku 

Akustická sila 
Chladeni
e 

dBA 96.9 97.3 97.8 98.9 

Akustický tlak 
Chladeni
e 

dBA 77.8 
78.2 78.7 79.8 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 108 106 104 104 

Počet okruhov 2 2 2 2 

Prípojky potrubia  

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 168.3 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5" 5" 5" 5" 

Bezpečnostné 
zariadenia 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°C/7°C; kondenzátor 30/ 35°C. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-SS 900 950 C10 C12 

Výkon Chladenie kW 910 986 1027 1155 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
200 218 

237 254 

EER 4.55 4.51 4.33 4.54 

ESEER 5.47 5.61 5.36 5.51 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2113 2113 2113 2323 

Šírka mm 1350 1350 1350 2135 

Dĺžka mm 4361 4361 4361 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 3996 4080 4092 6079 

Pracovná hmotnosť kg 4288 4369 4386 6628 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 241 233 233 504 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 43.49 47.12 49.06 55.20 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 53 66 51 52 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž  

Počet kondenzátorov  
Poč
et 

2 2 2 3 

Objem vody l 100 117 122 135 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 53.04 57.56 60.38 67.35 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 26 23 24 24 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16 

Množstvo 2 2 2 3 

Úroveň hluku 

Akustická sila 
Chladeni
e 

dBA 99.8 99.8 99.8 100.4 

Akustický tlak 
Chladeni
e 

dBA 80.7 80.7 80.7 80.4 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 104 104 104 156 

Počet okruhov 2 2 2 3 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 219.1 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5” 5” 5” 5” 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-SS C13 C14 C15 

Výkon Chladenie kW 1204 1274 1346 

Regulácia výkonu 
Typ Plynulý 

Minimálny výkon % 8.3 8.3 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
268 

282 298 

EER 4.50 4.51 4.51 

ESEER 5.56 5.56 5.54 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2323 2323 2323 

Šírka mm 2135 2135 2135 

Dĺžka mm 4426 4426 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 6097 6136 6174 

Pracovná hmotnosť kg 6646 6670 6699 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 504 489 472 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 57.53 60.87 64.32 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 56 47 58 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž  

Počet kondenzátorov  
Poč
et 

3 3 3 

Objem vody l 143 151 159 

Nominálny prietok 
vody 

Chladeni
e 

l/s 70.32 74.36 78.57 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladeni
e 

kPa 24 25 24 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 

Množstvo 3 3 3 

Úroveň hluku 

Akustická sila 
Chladeni
e 

dBA 100.8 101.2 103.0 

Akustický tlak 
Chladeni
e 

dBA 80.8 81.2 83.0 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 156 156 156 

Počet okruhov 3 3 3 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 219.1 219.1 219.1 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5” 5” 5” 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-SS C16 C17 C18 

Výkon Chladenie kW 1401 1455 1510 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 8.3 8.3 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
317 335 353 

EER 4.43 4.35 4.28 

ESEER 5.55 5.45 5.27 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2323 2323 2323 

Šírka mm 2135 2135 2135 

Dĺžka mm 4426 4426 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 6192 6210 6228 

Pracovná hmotnosť kg 6717 6735 6761 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 472 472 472 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 66.93 69.54 72.15 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 62 66 71 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž  

Počet kondenzátorov  Počet 3 3 3 

Objem vody l 167 174 183 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 82.05 85.53 89.01 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 24 24 23 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 

Množstvo 3 3 3 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 103.0 103.0 103.0 

Akustický tlak Chladenie dBA 83.0 83.0 83.0 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 156 156 156 

Počet okruhov 3 3 3 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 219.1 219.1 219.1 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5" 5" 5" 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 
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Technické údaje – EWWD I-XS 
 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE            EWWD I-XS 360 440 500 600 

Výkon Chladenie kW 362 433 506 573 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 25 25 25 25 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 70.7 85.3 100 120 

EER 5.12 5.08 5.06 4.76 

ESEER 5.34 5.27 5.22 5.11 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 1883 1883 1883 1883 

Šírka mm 1430 1430 1430 1430 

Dĺžka mm 4081 4081 4081 4081 

Hmotnosť 
Jednotka kg 2594 2667 2704 2704 

Pracovná hmotnosť kg 2998 3078 3116 3116 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 326 317 308 308 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 17.28 20.69 24.19 27.38 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 64 48 54 68 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž 

Počet kondenzátorov  Počet 1 1 1 1 

Objem vody l 79 94 105 105 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 20.65 24.77 28.97 33.13 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 48 47 51 66 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 16 16 16 

Množstvo 1 1 1 1 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 93.7 96.6 96.7 96.7 

Akustický tlak Chladenie dBA 75.2 76.2 78.2 78.2 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 54 52 52 52 

Počet okruhov 1 1 1 1 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 168.3 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5" 5" 5" 5" 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-XS 750 800 850 950 

Výkon Chladenie kW 720 795 866 933 

Regulácia výkonu 
Typ Plynulý 

Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 12.5 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 142 
156 

171 185 

EER 5.08 5.10 5.08 5.05 

ESEER 6.13 6.31 6.01 6.14 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2245 2245 2245 2245 

Šírka mm 1350 1350 1350 1350 

Dĺžka mm 4769 4769 4769 4769 

Hmotnosť 
Jednotka kg 4964 4997 5049 5073 

Pracovná hmotnosť kg 5582 5615 5671 5695 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 539 539 528 528 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 
20.58 
20.58 

20.44 
24.98 

24.75 
24.75 

23.31 
28.48 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 48 48 47 50 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník 
tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž 

Počet kondenzátorov  Počet 2 2 2 2 

Objem vody l 157 173 188 199 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 
20.58 
20.58 

20.44 
24.98 

24.75 
24.75 

23.31 
28.48 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 48 48 47 50 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 

Množstvo 2 2 2 2 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 96.9 97.3 97.8 98.9 

Akustický tlak Chladenie dBA 77.8 78.2 78.7 79.8 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 108 106 104 104 

Počet okruhov 2 2 2 2 

Prípojky potrubia 

Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 219.1 219.1 219.1 219.1 

Prívod / výstup vody z 
kondenzátora 

in 5" 5" 5" 5" 

Bezpečnostné 
zariadenia 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°C/7°C; kondenzátor 30/ 35°C. 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWWD I-XS C10 C11 C12 

Výkon Chladenie kW 976 1038 1134 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 199 
220 

240 

EER 4.90 4.72 4.73 

ESEER 5.90 6.05 5.67 

Rám 
Farba 

Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy 
tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2245 2245 2245 

Šírka mm 1350 1350 1350 

Dĺžka mm 4769 4769 4769 

Hmotnosť 
Jednotka kg 5097 5132 5132 

Pracovná hmotnosť kg 5729 5741 5741 

Vodný výmenník tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 528 504 504 

Nominálny prietok 
vody 

Chladenie l/s 46.63 49.59 54.16 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladenie kPa 72 46 52 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Vodný výmenník tepla 
Kondenzátor 

Typ Plášť a nádrž 

Počet kondenzátorov  Počet 2 2 2 

Objem vody l 209 209 209 

Nominálny prietok 
vody 

Chladenie l/s 
28.07 
28.07 

27.10 
33.12 

32.82 
32.82 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladenie kPa 50 65 65 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja l 16 + 16 16 + 16 16 +  16 

Množstvo 2 2 2 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 99.8 99.8 99.8 

Akustický tlak Chladenie dBA 80.7 80.7 80.7 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva kg 104 104 104 

Počet okruhov 2 2 2 

Prípojky potrubia 
Prívod / výstup vody z výparníka mm 219.1 219.1 219.1 

Prívod / výstup vody z kondenzátora in 5” 5” 5” 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 
Chladiaci výkon, elektrický príkon jednotky pri chladní a EER sú založené na nasledujúcich 
podmienkach: výparník 12°/7°C; kondenzátor 30°/35°C. 

 
 
 
  



 D–EIMWC00404-14SK - 17/86 

Technické údaje – EWLD I-SS  
 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWLD I-SS  320 400 420 500 

Výkon Chladenie kW 328 391 428 504 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 25 25 25 25 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
83.8 100 116 137 

EER 3.91 3.90 3.70 3.67 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 1899 1899 1899 1899 

Šírka mm 1464 1464 1464 1464 

Dĺžka mm 3114 3114 3114 3114 

Hmotnosť 
Jednotka kg 1861 1861 1869 1884 

Pracovná hmotnosť kg 2054 2054 2052 2056 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 193 193 183 172 

Nominálny 
prietok vody 

Chladeni
e 

l/s 15.65 18.66 20.46 24.09 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladeni
e 

kPa 34 47 47 54 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja  l 16 16 16 16 

Množstvo 1 1 1 1 

Úroveň hluku 

Akustická sila 
Chladeni
e 

dBA 93.7 96.6 96.7 96.7 

Akustický tlak 
Chladeni
e 

dBA 75.2 76.2 78.2 78.2 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva
(1)

 kg - - - - 

Počet okruhov 1 1 1 1 

Prípojky potrubia 
Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 168.3 

Prípojka kvapaliny Prívod mm 42 42 42 42 

Plynová výstupná 
prípojka 

Výstup mm 88.9 88.9 88.9 88.9 

Akumulačná nádrž 
kvapaliny (voliteľné) 

Objem l 170 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 

Chladiaci výkona a príkon sú založené na podmienkach: 12°/7°C  - teplota vody 
vstupujúcej/vystupujúcej z výparníka; 45°C - teplota nasýteného výstupu na 
kompresore 

 (1)  Jednotky verzie EWLD sú vopred naplnené dusíkom pod tlakom 2 bary. Náplň 
chladiacej látky smie určiť len projektant prevádzky 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWLD I-SS  600 650 750 800 

Výkon Chladenie kW 596 657 730 788 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 12.5 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
165 

181 198 214 

EER 3.61 3.63 3.69 3.67 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2325 2325 2325 2325 

Šírka mm 1464 1464 1464 1464 

Dĺžka mm 4391 4391 4391 4391 

Hmotnosť 
Jednotka kg 3331 3339 3347 3356 

Pracovná hmotnosť kg 3602 3602 3603 3604 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 271 263 256 248 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 28.49 31.40 34.88 37.64 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 49 39 52 47 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja  l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16 + 16 

Množstvo 2  2 2 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 96.9 97.3 97.8 98.9 

Akustický tlak Chladenie dBA 77.8 78.2 78.7 79.8 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva
(1)

 kg - - - - 

Počet okruhov 2 2 2 2 

Prípojky potrubia 
Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 
168.3 

168.3 168.3 168.3 

Prípojka kvapaliny Prívod mm 42 42 42 42 

Plynová výstupná 
prípojka 

Výstup mm 88.9 88.9 88.9 88.9 

Akumulačná nádrž 
kvapaliny 
(voliteľné) 

Objem l 170 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 

Chladiaci výkona a príkon sú založené na podmienkach: 12°/7°C  - teplota vody 
vstupujúcej/vystupujúcej z výparníka; 45°C - teplota nasýteného výstupu na kompresore 

(1) Jednotky verzie EWLD sú vopred naplnené dusíkom pod tlakom 2 bary. Náplň chladiacej 
látky smie určiť len projektant prevádzky 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWLD I-SS 850 900 950 C10 

Výkon Chladenie kW 850 919 966 1033 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 12.5 12.5 12.5 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 231 252 271 279 

EER 3.67 3.65 3.56 3.59 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2325 2325 2325 2415 

Šírka mm 1464 1464 1464 2135 

Dĺžka mm 4391 4391 4391 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 3364 3412 3412 5146 

Pracovná hmotnosť kg 3605 3645 3645 5667 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 241 233 233 521 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 40.61 46.14 46.14 47.91 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 47 45 45 52 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja  l 16 + 16 16 + 16 16 + 16 16+16+16 

Množstvo 2 2 2 3 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 99.8 99.8 99.8 100.1 

Akustický tlak Chladenie dBA 80.7 80.7 80.7 80.1 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva
(1)

 kg - - - - 

Počet okruhov 2 2 2 3 

Prípojky potrubia 
Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 168.3 168.3 168.3 219.1 

Prípojky kvapalín Prívod mm 42 42 42 42 

Plynové výstupné 
prípojky 

Výstup mm 88.9 88.9 88.9 88.9 

Akumulačná nádrž 
kvapaliny 
(voliteľné) 

Objem l 170 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 

Chladiaci výkona a príkon sú založené na podmienkach: 12°/7°C  - teplota vody 
vstupujúcej/vystupujúcej z výparníka; 45°C - teplota nasýteného výstupu na kompresore 

(1) Jednotky verzie EWLD sú vopred naplnené dusíkom pod tlakom 2 bary. Náplň chladiacej 
látky smie určiť len projektant prevádzky 
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWLD I-SS  C11 C12 C13 C14 

Výkon Chladenie kW 1078 1125 1188 1267 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 8.3 8.3 8.3 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 296 
312 329 347 

EER 3.64 3.60 3.61 3.65 

Rám 
Farba Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2415 2415 2415 2415 

Šírka mm 2135 2135 2135 2135 

Dĺžka mm 4426 4426 4426 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 5167 5167 5188 5208 

Pracovná hmotnosť kg 5671 5671 5677 5680 

Vodný výmenník 
tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 504 504 489 472 

Nominálny 
prietok vody 

Chladenie l/s 51.51 53.73 56.78 60.53 

Nominálny 
pokles tlaku 
vody 

Chladenie kPa 46 49 41 51 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja  l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 16+16+16 

Množstvo 3 3 3 3 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 100.4 100.8 101.2 103.0 

Akustický tlak Chladenie dBA 80.4 80.8 81.2 83.0 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva
(1)

 kg - - - - 

Počet okruhov 3 3 3 3 

Prípojky potrubia 
Prívod / výstup vody z 
výparníka 

mm 219.1 219.1 219.1 219.1 

Prípojky kvapalín Prívod mm 42 42 42 42 

Plynové výstupné 
prípojky 

Výstup mm 88.9 88.9 88.9 88.9 

Akumulačná nádrž 
kvapaliny 
(voliteľné) 

Objem l 170 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 

Chladiaci výkona a príkon sú založené na podmienkach: 12°/7°C  - teplota vody 
vstupujúcej/vystupujúcej z výparníka; 45°C - teplota nasýteného výstupu na kompresore 

(1) Jednotky verzie EWLD sú vopred naplnené dusíkom pod tlakom 2 bary. Náplň chladiacej 
látky smie určiť len projektant prevádzky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 D–EIMWC00404-14SK - 21/86 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE EWLD I-SS  C15 C16 C17 

Výkon Chladenie kW 1319 1370 1422 

Regulácia výkonu 
Typ plynulý 

Minimálny výkon % 8.3 8.3 8.3 

Elektrický príkon 
jednotky 

Chladenie kW 
366 386 405 

EER 3.60 3.55 3.51 

Rám 
Farba 

Slonovinová biela (kód 5Y7.5/1 munsellovy 
tabulky) 

Materiál Galvanizovaný a farbený oceľový plech 

Rozmery Jednotka 

Výška mm 2415 2415 2415 

Šírka mm 2135 2135 2135 

Dĺžka mm 4426 4426 4426 

Hmotnosť 
Jednotka kg 5208 5208 5208 

Pracovná hmotnosť kg 5680 5680 5680 

Vodný výmenník tepla 
Výparník 

Typ Plášť a nádrž 

Objem vody l 472 472 472 

Nominálny prietok 
vody 

Chladenie l/s 
63.00 65.48 67.96 

Nominálny pokles 
tlaku vody 

Chladenie kPa 55 59 63 

Izolačný materiál Penový elastomér s uzavretými bunkami 

Kompresor 

Typ Skrutkový kompresor 

Náplň oleja  l 16+16+16 16+16+16 16+16+16 

Množstvo 3 3 3 

Úroveň hluku 
Akustická sila Chladenie dBA 103.0 103.0 103.0 

Akustický tlak Chladenie dBA 83.0 83.0 83.0 

Chladiaci okruh 

Druh chladiva R134a 

Náplň chladiva
(1)

 kg - - - 

Počet okruhov 3 3 3 

Prípojky potrubia Prívod / výstup vody z výparníka mm 219.1 219.1 219.1 

Prípojky kvapalín Prívod mm 42 42 42 

Plynová výst. prípojka Výstup mm 88.9 88.9 88.9 

Akumulačná nádrž 
kvapaliny (voliteľné) 

Objem l 170 

Bezpečnostné 
zariadenia 
 

Vysoký tlak (prepínač tlaku) 

Nízky tlak (prepínač tlaku) 

Ovládač núdzového zastavenia 

Vysoká výstupná teplota na kompresore 

Fázový monitor 

Nízky pomer tlaku 

Vysoký pokles tlaku oleja 

Nízky tlak oleja 

Poznámky 

Chladiaci výkona a príkon sú založené na podmienkach: 12°/7°C  - teplota vody 
vstupujúcej/vystupujúcej z výparníka; 45°C - teplota nasýteného výstupu na 
kompresore 

(1) Jednotky verzie EWLD sú vopred naplnené dusíkom pod tlakom 2 bary. Náplň 
chladiacej látky smie určiť len projektant prevádzky 
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Hladiny akustického výkonu 
 

EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS 

 

EWWD 
I-SS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

340 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7 

400 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6 

460 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

550 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

650 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9 

700 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3 

800 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8 

850 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9 

900 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

950 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

C10 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

C12 58.8 61.4 76.3 79.7 74.9 70.8 69.1 64.7 80.4 100.4 

C13 59.2 61.8 76.7 80.1 75.3 71.2 69.5 65.1 80.8 100.8 

C14 59.6 62.2 77.1 80.5 75.7 71.6 69.9 65.5 81.2 101.2 

C15 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C16 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C17 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C18 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12°C/7°C, kondenzátora 30/ 35°, plného prevádzkového zaťaženia 

 

EWWD I-
XS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

360 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7 

440 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6 

500 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

600 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

750 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9 

800 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3 

850 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8 

950 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9 

C10 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

C11 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

C12 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12°C/7°C, kondenzátora 30/ 35°, plného prevádzkového zaťaženia 

 

EWLD  
I-SS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

320 53.6 56.2 71.1 74.5 69.7 65.6 63.9 59.5 75.2 93.7 

400 54.6 57.2 72.1 75.5 70.7 66.6 64.9 60.5 76.2 96.6 

420 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

500 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 96.7 

600 56.2 58.8 73.7 77.1 72.3 68.2 66.5 62.1 77.8 96.9 

650 56.6 59.2 74.1 77.5 72.7 68.6 66.9 62.5 78.2 97.3 

750 57.1 59.7 74.6 78.0 73.2 69.1 67.4 63.0 78.7 97.8 

800 58.2 60.8 75.7 79.1 74.3 70.2 68.5 64.1 79.8 98.9 

850 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

900 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

950 59.1 61.7 76.6 80.0 75.2 71.1 69.4 65.0 80.7 99.8 

C10 58.5 61.1 76.0 79.4 74.6 70.5 68.8 64.4 80.1 100.1 

C11 58.8 61.4 76.3 79.7 74.9 70.8 69.1 64.7 80.4 100.4 

C12 59.2 61.8 76.7 80.1 75.3 71.2 69.5 65.1 80.8 100.8 

C13 59.6 62.2 77.1 80.5 75.7 71.6 69.9 65.5 81.2 101.2 

C14 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C15 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C16 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 

C17 61.4 64.0 78.9 82.3 77.5 73.4 71.7 67.3 83.0 103.0 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12/7°C, výstupnej teploty pri nasýtení na kompresore (bez 
kondenzátora) 

 

EWWD I-SS - EWWD I-XS - EWLD I-SS 

so zvukovo izolačným puzdrom 
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EWWD 
I-SS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

340 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 49.5 65.2 83.7 

400 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6 

460 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

550 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

650 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9 

700 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3 

800 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8 

850 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9 

900 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

950 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

C10  49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

C12 48.8 51.4 66.3 69.7 64.9 60.8 59.1 54.7 70.4 90.4 

C13 49.2 51.8 66.7 70.1 65.3 61.2 59.5 55.1 70.8 90.8 

C14 49.6 52.2 67.1 70.5 65.7 61.6 59.9 55.5 71.2 91.2 

C15 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C16 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C17 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C18 51.4 54 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12°C, kondenzátora 30/ 35°, plného prevádzkového zaťaženia;  

 

EWWD 
I-XS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

360 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 49.5 65.2 83.7 

440 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6 

500 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

600 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

750 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9 

800 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3 

850 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8 

950 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9 

C10 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

C11 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

C12 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12°C, kondenzátora 30/ 35°, plného prevádzkového zaťaženia;  

 

EWLD 
SS 

Hladiny akustického výkonu vo vzdialenosti 1 m od jednotky v polguľovitom voľnom 
priestore (koef. 2 x 10

-5
 Pa) 

Sila 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz 8 000 Hz dB(A) dB(A) 

320 43.6 46.2 61.1 64.5 59.7 55.6 53.9 49.5 65.2 83.7 

400 44.6 47.2 62.1 65.5 60.7 56.6 54.9 50.5 66.2 86.6 

420 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

500 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 86.7 

600 46.2 48.8 63.7 67.1 62.3 58.2 56.5 52.1 67.8 86.9 

650 46.6 49.2 64.1 67.5 62.7 58.6 56.9 52.5 68.2 87.3 

750 47.1 49.7 64.6 68.0 63.2 59.1 57.4 53.0 68.7 87.8 

800 48.2 50.8 65.7 69.1 64.3 60.2 58.5 54.1 69.8 88.9 

850 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

900 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

950 49.1 51.7 66.6 70.0 65.2 61.1 59.4 55.0 70.7 89.8 

C10 48.5 51.1 66.0 69.4 64.6 60.5 58.8 54.4 70.1 90.1 

C11 48.8 51.4 66.3 69.7 64.9 60.8 59.1 54.7 70.4 90.4 

C12 49.2 51.8 66.7 70.1 65.3 61.2 59.5 55.1 70.8 90.8 

C13 49.6 52.2 67.1 70.5 65.7 61.6 59.9 55.5 71.2 91.2 

C14 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C15 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C16 51.4 54.0 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 

C17 51.4 54 68.9 72.3 67.5 63.4 61.7 57.3 73.0 93.0 
Poznámka: Hodnoty sú uvedené v súlade s normou ISO 3744 a týkajú sa: výparníka 12/7°C, 40°C výstupnej teploty pri nasýtení na kompresore (bez 
kondenzátora).  
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Korekčné faktory emisií hluku pre rôzne vzdialenosti  
 

EWWD I-SS 

 

EWWD I-SS 
Vzdialenosť (m) 

1 5 10 15 20 25 

340 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

400 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

460 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

550 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

650 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

700 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

800 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

850 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

900 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

950 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

C10  0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C12 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C13 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C14 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C15 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C16 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C17 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C18 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

Poznámka: Hodnoty sa uvádzajú v dB(A) (akustický výkon) za podmienok v otvorenom poli na odrazovom povrchu (smerový faktor 

Q=2) 

 

EWWD I-XS 
 

EWWD I–XS 
Vzdialenosť (m) 

1 5 10 15 20 25 

360 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

440 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

500 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

600 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

750 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

800 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

850 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

950 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C10 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

C11 0 -7.9 -12.7 -15.8 -18.1 -19.8 

C12 0 -7.5 -12.2 -15.3 -17.5 -19.3 

Poznámka: Hodnoty sa uvádzajú v dB(A) (akustický výkon) za podmienok v otvorenom poli na odrazovom povrchu (smerový faktor 

Q=2) 
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Pracovné obmedzenia 
 
Skladovanie 
Jednotky sa môžu skladovať pri nasledujúcich podmienkach prostredia: 
Minimálna teplota prostredia     :  -20°C 
Maximálna teplota prostredia  :   53 °C 
Maximálna relatívna vlhkosť :  95% bez kondenzácie 
 

    POZOR 

 
Skladovanie jednotky pri nižšej ako minimálnej vyššie uvedenej teplote môže byť príčinou poškodenia niektorých 
komponentov, napr. elektronického ovládača a jeho LCD displeja. 
 

 

    POZOR 

 
Skladovanie jednotky pri teplote vyššej ako vyššie uvedenej teplote môže byť príčinou otvorenia bezpečnostných 
ventilov nasávacích ventilov kompresora. 
 

 

    POZOR 

 
Skladovanie v podmienkach s kondenzáciou vody môže poškodiť elektronické komponenty. 
 

 
Skladovanie v prostredí s teplotou blízko alebo nižšou ako 0°C a s naplnenými vodnými okruhmi si môže vyžadovať 
ochranu proti zamrznutiu. Pozrite si odsek o ochrane proti zamrznutiu v kapitole Mechanická inštalácia. 
 

Prevádzka 
Jednotka musí pracovať v rámci limitov uvedených na nasledujúcich schémach. 
 

    POZOR 

 
Prevádzka mimo uvedených limitov môže aktivovať zásah ochranných zariadení a prerušiť prevádzku jednotky, v 
mimoriadnych prípadoch môže poškodiť jednotku. 
 
Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa s výrobcom. 
 

 
 

Prevádzkové limity sa vzťahujú na plne zaťaženú prevádzku jednotky. Prevádzkové limity čiastočne zaťaženej jednotky 
vám poskytne výrobca 
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Prevádzkové zaťaženie 
EWWD I-SS – EWWD I-XS 

 
 

Operation with glycol Prevádzka s glykolom 

Condenser leaving water temperature Teplota vody na výstupe z kondenzátora 

Evaporator leaving water temperature Teplota vody na výstupe z výparníka 

 
 

 



 D–EIMWC00404-14SK - 27/86 

Prevádzkové zaťaženie 
ELWD I-SS 
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Mechanická inštalácia 
 

Preprava 
Počas prepravy musí byť zaručená stabilita strojového zariadenia. Ak sa stroj prepravuje s krížovou drevenou podložkou 
pod základňou, krížová podložka sa smie odstrániť až po dodaní na miesto určenia. 
 

Zodpovednosť 
Výrobca odmieta akúkoľvek súčasnú aj budúcu zodpovednosť za všetky úrazy a škody, ktoré utrpeli osoby, zvieratá 
alebo vznikli na majetku v dôsledku toho, že pracovníci obsluhy zanedbali dodržiavanie pokynov na montáž a údržbu 
uvedených v tomto návode.  
Všetky bezpečnostné zariadenia treba pravidelne kontrolovať v súlade s týmto návodom a vnútroštátnymi predpismi a 
nariadeniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 
 

Bezpečnosť 
Strojové zariadenie musí byť pevne pripevnené k podlahe. 
Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny: 
- Strojové zariadenie možno zdvíhať iba použitím bodov určených na zdvíhanie, ktoré sú na základni samotného stroja. 

Sú to jediné miesta, ktoré dokážu uniesť celú hmotnosť jednotky. 
- Nedovoľte, aby sa k strojovému zariadeniu priblížili nepovolané a/alebo nekvalifikované osoby. 
- Je zakázané pristupovať k elektrickým komponentom bez toho, aby ste otvorili hlavný vypínač stroja a stroj riadne 

odpojili od elektrického napájania. 
- Prístup k elektrickým komponentom je zakázaný, ak sa nepoužije izolačná podložka. Nepristupujte ku elektrickým 

komponentom v prítomnosti vody a/alebo vlhkosti. 
- Všetky úkony na chladiacom okruhu a na komponentoch pod tlakom smie vykonávať výhradne kvalifikovaný personál. 
- Výmenu kompresora alebo pridanie lubrifikačného oleja smie vykonať výhradne kvalifikovaný personál. 
- Mohli by ste sa porezať na ostrých hranách. Vyhývajte sa priamemu kontaktu. 
- Vyhýbajte sa zavádzaniu tuhých telies do vodných potrubí, pokiaľ je stroj zapojený k systému. 
- Na vstupe vodného potrubia do výmenníka tepla musí byť nainštalovaný mechanický filter. 
- Stroj sa dodáva vybavený poistnými ventilmi, ktoré sú osadené na vysokotlakovej aj na nízkotlakovej strane 

chladiaceho okruhu. 
- V prípade náhleho zastavenia jednotky postupujte podľa pokynov uvedených v Návode na obsluhu 
ovládacieho panela, ktorý je súčasťou dokumentáciu dodanej koncovému používateľovi s týmto návodom. 

Odporúča sa, aby montáž a údržbu vykonali iné osoby. V prípade náhodného poranenia alebo nevoľnosti bude 
nevyhnutné: 
- zachovať rozvahu 
- stlačiť poplašné tlačidlo, ak sa nachádza na mieste montáže 
- premiestniť poranenú osobu do tepla ďalej od zariadenia a nechať ju v pokoji 
- okamžite zavolať rýchlu prvú pomoc v budove alebo rýchlu zdravotnícku službu 
- počkať na príchod záchranárov, ale pritom neopúšťať zranenú osobu 
- poskytnúť záchranárom všetky potrebné informácie 
 

 

    VÝSTRAHA 

 
Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu na strojovom zariadení si pozorne prečítajte tento návod a pokyny v ňom. 
Inštaláciu a údržbu smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú oboznámení s platnými péredpismi a 
normami a ktorí boli riadne vyškolení alebo majú skúsenosti s týmto druhom zariadenia. 
 

C 

    VÝSTRAHA 

 
Chladič nemontujte na miestach, ktoré by mohli byť nebezpečné pre vykonávanie činností údržby, ako napríklad na 
plošinách bez zábradlí alebo ohrád ani na miestach, ktoré nevyhovujú požiadavkám spojených s voľným prietorom 
okolo zariadenia. 
 

 

Manipulácia a dvíhanie 
Zabráňte nárazom a/alebo otrasom počas skladania strojového zariadenia z prepravného prostriedku a pri jeho 
premiestňovaní. Stroj netlačte ani neťahajte držaním za inú časť ako základňa rámu. Stroj zablokujte, aby sa neposúval 
v prepravnom prostriedku, predídete tým poškodeniu panelov a rámu základne. Nedovoľte, aby počas vykladania 
a/alebo presunu spadla nejaká časť stroja, pretože by mohla spôsobiť vážne poškodenie. 
Všetky jednotky série sú vybavené štyrmi bodmi na zdvíhanie. Na dvíhanie jednotky používajte iba uvedené body tak, 
ako je to zobrazené na obrázku 1. 
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                                                                                   Obr. 1 - Zdvíhanie jednotky  

 

    VÝSTRAHA 

 
Zdvíhacie povrazy a vymedzovacia tyč a/alebo váhadlo musia byť dostatočne silné, aby bezpečne zdvihli stroj. 
Skontrolujte hmotnosť jednotky na výrobnom štítku. 
Hmotnosti uvedené v tabuľkách „Technické údaje“ v kapitole „Všeobecné informácie“ sa vzťahujú na štandardné 
jednotky. 
Niektoré špecifické stroje môžu byť vybavené príslušenstvom, ktoré zvýši ich celkovú hmotnosť (rekuperácia tepla a 
pod.) 
 

 

   VÝSTRAHA 

 
Pri zdvíhaní stroja dávajte mimoriadny pozor a postupujte opatrne. Počas zdvíhania predchádzajte otrasom, stroj 
zdvíhajte veľmi pomaly v dokonale vodorovnej polohe. 
 

 

Umiestnenie a montáž 
Všetky jednotky sú navrhnuté na inštaláciu vnútri. Strojové zariadenie sa musí nainštalovať na silný a dokonale rovný 
povrch; ak by bolo strojové zariadenie nainštalované na balkóne alebo na streche, možno bude nevyhnutné použiť na 
dosiahnutie rovnomerného rozloženia hmotnosti nosníky. 
Pri inštalácii  na podlahe pripravte silný betónový podklad, ktorý bude aspoň o 250 mm širší a dlhší ako strojové 
zariadenie. Okrem toho, podklad musí byť dostatočne silný, aby udržal hmotnosť stroja súlade s jeho technickými 
špecifikáciami. 
Ak bude strojové zariadenie nainštalované na miestach, ktoré sú ľahko dostupné pre ľudí a zvieratá, odporúčame vám, 
aby ste namontovali na časť s kompresorom ochrannú mrežu. 
Na zaručenie čo najlepšieho výkonu na mieste inštalácie dodržte nasledujúce ochranné opatrenia a pokyny: 

 Zabezpečte silné a pevné podlahy, aby ste čo najviac znížili hlučnosť a vibrácie. 

 Voda v systéme musí byť mimoriadne čistá, treba odstrániť všetky stopy oleja alebo hrdze. Na vstupe vodného 
potrubia strojového zariadenia musí byť nainštalovaný mechanický filter. 
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Minimálne požiadavky na priestor 
Ku stroju musí byť zaručený prístup z každej strany, aby sa dali vykonať úkony údržby. Na obrázku č. 2 je zobrazený 
minimálny potrebný priestor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Obr. 2 - Minimálny voľný priestor okolo stroja na vykonávanie údržby 
 

Vetranie 
Teplota v miestnosti, kde je umiestnená jednotka, sa vždy musí udržiavať v rozsahu 0°C až 40°C. 
 

Ochrana proti hluku 
Ak si vyžadujú úrovne hluku špeciálnu kontrolu, je potrebné venovať veľkú pozornosť odizolovaniu stroja od jeho 
základne vhodnou aplikáciu antivibračných prvkov (dodávajú sa ako voliteľné). Okrem toho treba na vodovodné prípojky 
namontovať pružné spojky. 
 

Vodné potrubia 
Vodné potrubie musí byť navrhnuté tak, aby na ňom bolo čo najmenej ohybov a čo najmenej vertikálnych zmien smeru. 
Týmto sa značne znížia montážne náklady a zvýši sa výkonnosť systému. 
Vodný systém musí obsahovať: 

1. Antivibračné držiaky, ktoré znížia prenos vibrácií na štruktúru pod strojovým zariadením. 
2. Odpojovacie ventily, ktoré počas údržby oddelia strojové zariadenie od hydraulického systému. 
3. Manuálne alebo automatické zariadenie na odvzdušnenie v najvyššom bode systému; vypúšťacie zariadenie v 

najnižšom bode systému. Výparník ani zariadenie na rekuperáciu tepla nesmú byť umiestnené v najvyššom 
bode systému. 

4. Vhodné zariadenie, ktoré udrží hydraulický systém pod tlakom (expanzná nádrž a pod.) 
5. Indikátory teploty vody a tlaku na stroji, ktoré pomáhajú pri servisných prácach a činnostiach údržb. 
6. Filter alebo zariadenie, ktoré môže odstrániť cudzie predmety z vody pred jej vstupom do čerpadla (aby sa 

predišlo kavitácii konzultujte prosím odporúčaný typ filtra u výrobcu čerpadla). Použitie filtra predĺži životnosť 
čerpadla a udrží hydraulický systém v čo najlepších podmienkach. 

7. Druhý filter treba osadiť na prívodné potrubie vody do stroja v blízkosti výparníka a zariadenia na rekuperáciu 
tepla (ak je nainštalované). Filter predchádza vniknutiu tuhých častíc do výmenníka tepla, čo by mohlo spôsobiť 
poškodenie alebo znížiť výkon výmeny tepla. 

8. Ak treba strojové zariadenie nahradiť nejakým iným, musíte vyprázdniť celý hydraulický systém a pred 
nainštalovaním novej jednotky ho vyčistiť. Pred spustením do prevádzky nového stroja urobte všetky 
odporúčané testy a úpravu vody. 

9. Ak sa do hydraulického systému pridá na ochranu proti zamrznutiu glykol, venujte pozornosť tomu, že sa zníži 
tlak nasávania, ako aj výkon strojového zariadenia a súčasne sa zvýšia poklesy tlaku vody. Bude treba resetovať 
všetky spôsoby ochrany stroja, ako proti zamrznutiu, nízkotlakové a pod. 

10. Ak sa nepredpokladá pokles teploty prostredia pod 0°C, nezabezpečuje sa žiadna ochrana pred zamrznutím 
(tepelná izolácia nestačí na zaistenie ochrany pred mrazom). Strojové zariadenie a vodné potrubie sa musí 
chrániť pred zamrznutím. 
 
Pred zaizolovaním vodného potrubia sa uistite, že na ňom nedochádza k únikom. 
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                                                               Obr. 3 - Zapojenie vodného potrubia výparníka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Obr. 4 - Zapojenie vodného potrubia kondenzátora a zariadenia na rekuperáciu tepla 
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 POZOR 

 
Mechanický filter nainštalujte na vstup každého výmenníka tepla. Ak mechanické filtre nenainštalujete, do 
výmenníka sa budú môcť dostať tuhé častice a/alebo nečistoty zo zvárania. Odporúča sa nainštalovať filter s 
veľkosťou otvorov s priemerom do 0,5 – 1 mm. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie výmenníka spôsobené nenamontovaním mechanického filtra. 
 

Úprava vody 
Pred uvedením stroja do prevádzky vyčistite hydraulický okruh. Vnútri 
výmenníka tepla sa môže nahromadiť špina, vodný kameň, zvyšky 
korózie a iný cudzí materiál, výsledkom čoho bude zníženie výkonu 
výmenníka tepla. Okrem toho sa zníži tlak, čím sa zníži aj prietok vody. 
Preto správny postup pri úprave vody znižuje riziko korózie, erózie, 
tvorby usadenín vodného kameňa a pod. Najvhodnejšia úprava vody 

musí byť určená na mieste, podľa typu systému a podľa miestnej charakteristiky úžitkovej vody. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť ani za poruchy pri prevádzke zariadenia spôsobené nezabezpečením alebo 
nesprávnou úpravou vody. 
 

Tabuľka 1 - Prijateľné limity kvality vody 
PH (25°C) 6.88.0  Celková tvrdosť (mg CaCO3 / l)  200 

Elektrická vodivosť S/cm (25°C) 800  Železo (mg Fe / l)  1.0 

Chloridové ióny (mg Cl 
- 
/ l) 200  Sulfidové ióny (mg S

2 - 
/ l) Žiadne 

Sulfátové ióny (mg SO
2

4
 - 

/ l) 200  Amóniové ióny (mg NH4
+
 / l)  1.0 

Zásaditosť (mg CaCO3 / l) 100  Silikáty (mg SiO2 / l)  50 

 
Ochrana výparníka a výmenníkov proti zamrznutiu 
 
Pri navrhovaní systému treba brať do úvahy dve alebo viac nižšie uvedených metód: 

1. Nepretržitý prietok vody vnútri potrubí a výmenníkov. 
2. Pridanie vhodného množstva glykolu do vodného okruhu. 
3. Prídavná tepelná izolácia a ohrev odkrytého potrubia. 
4. Vyprázdnenie a vyčistenie výmenníka tepla počas zimnej sezóny. 

Za zabezpečenie vykonania dvoch alebo viacerých hore uvedených metód proti zamrznutiu nesie zodpovednosť 
pracovník vykonávajúci inštaláciu a/alebo miestny pracovník údržby. Pravidelnými kontrolami si neustále overujte, či je 
udržiavaná správna ochrana proti zamrznutiu. Nedodržanie hore uvedených pokynov môže spôsobiť poškodenie 
niektorých komponentov stroja. Na škody spôsobené zamrznutím sa nevzťahuje záruka. 
 

Montáž spínača toku 
Na zabezpečenie dostatočného prietoku vody cez výparník je nevyhnutné, aby bol do vodného okruhu namontovaný 
spínač prietoku. Spínač prietoku sa dá namontovať na prívodné alebo na výstupné potrubie vody. Účelom spínača toku 
je zastaviť stroj v prípade prerušenia prietoku vody, čím sa výparník ochráni pred zamrznutím. 
Ako súčasť voliteľnej výbavy je k dispozícii prietokový spínač s identifikačným kódom 131035072. 
Tento prietokový spínač lopatkového typu je vhodný pre výkonné vonkajšie aplikácie (IP67) a je vhodný pre potrubia s 
priemerom 1“ až 6“. 
Prietokový spínač je vybavený čistým kontaktom, ktorý musí byť elektricky pripojený k svorkám svorkovnice (podrobnosti 
si pozrite v schéme zapojenia jednotky). 
Podrobnejšie informácie o umiestnení a nastavení zariadenia si prečítajte v prílohe s pokynmi v škatuli zariadenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gauge Manometer 

2. Flexible connector Pružná spojka 

3. Thermometer Teplomer 

4. Isolating valve Uzatvárací ventil 

5. Pump Čerpadlo 

6. Filter Filter 
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Obr. 5 - Nastavenie poistného spínača prietoku 

Poistné ventily chladiaceho okruhu 

Každý systém sa dodáva s poistnými ventilmi namontovanými na každom okruhu, na výparníku, ako aj na kondenzátore. 
Účelom týchto ventilov je uvoľniť chladiacu látku do chladiaceho okruhu v prípade akýchkoľvek porú 

    VÝSTRAHA 

 
Jednotka je navrhnutá na inštaláciu vnútri.  
Vdýchnutie chladiaceho plynu môže spôsobiť ochrenia. Vyhýbajte sa uvoľňovaniu chladiaceho plynu do atmosféry.  
Bezpečnostné ventily musia byť pripojené externe. Pracovník vykonávajúci montáž je zodpovedný za pripojenie 
poistných ventilov na výtokové potrubie a za určenie ich správnej veľkosti. 
Zaistite správne prúdenie vzduchu okolo strojového zariadenia. 

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

5 mm 

Pre  3” - 6” potrubie 
Použite lopatku b = 29 mm Nastavenie poistného spínača 

prietoku 
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Poklesy tlaku 
 

Výparník 

EWWD340~C18 I-SS 
EWLD320~C17 I-SS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS EWLD320 I-SS M EWWDC10 I-SS EWLD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS EWLD400 I-SS N -- EWLDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS EWLD420 I-SS O EWWDC12 I-SS EWLDC11 I-SS 

D EWWD550 I-SS EWLD500 I-SS P EWWDC13 I-SS EWLDC12 I-SS 

E EWWD650 I-SS EWLD600 I-SS Q EWWDC14 I-SS EWLDC13 I-SS 

F EWWD700 I-SS EWLD650 I-SS R EWWDC15 I-SS EWLDC14 I-SS 

G EWWD800 I-SS EWLD750 I-SS S EWWDC16 I-SS EWLDC15 I-SS 

H EWWD850 I-SS EWLD800 I-SS T EWWDC17 I-SS EWLDC16 I-SS 

I EWWD900 I-SS EWLD850 I-SS U EWWDC18 I-SS EWLDC17 I-SS 

L EWWD950 I-SS EWLD900 I-SS    

Prietok vody (l/s) 

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 
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Kondenzátor (1 krok 4-8°C) 

 

EWWD340~C18 I-SS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

  

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 

 

Prietok vody (l/s) 
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Kondenzátor (2 kroky 9-15°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

  

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 

 

Prietok vody (l/s) 
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Výparník 
 

EWWD360~C12 I-XS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD360 I-XS 

B EWWD440 I-XS 

C EWWD500 I-XS 

D EWWD600 I-XS 

E EWWD750 I-XS 

F EWWD800 I-XS 

G EWWD850 I-XS 

H EWWD950 I-XS 

I EWWDC10 I-XS 

L EWWDC11 I-XS 

M EWWDC12 I-XS 

  

Prietok vody (l/s) 

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 
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Kondenzátor (2 kroky 4-8°C) 
 

EWWD360~C12 I-XS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD360 I-XS 

B EWWD440 I-XS 

C EWWD500 I-XS 

D EWWD600 I-XS 

E EWWD750 I-XS 

F EWWD800 I-XS 

G EWWD850 I-XS 

H EWWD950 I-XS 

I EWWDC10 I-XS 

L EWWDC11 I-XS 

M EWWDC12 I-XS 

Prietok vody (l/s) 

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 
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Celková rekuperácia tepla (možnosť na požiadanie) 
Poklesy tlaku 

 

Kondenzátor (1 krok 4-8°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

  

P
o

k
le

s
 t

la
k

u
 (

k
P

a
) 

 

Prietok vody (l/s) 
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Kondenzátor (2 kroky 9-15°C) 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 

 

P
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k
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k

u
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k
P

a
) 

 

Prietok vody (l/s) 
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Čiastočná rekuperácia tepla (možnosť na požiadanie) 
 

Poklesy tlaku 
 

EWWD340~C18 I-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EWWD340 I-SS L EWWD950 I-SS 

B EWWD400 I-SS M EWWDC10 I-SS 

C EWWD460 I-SS O EWWDC12 I-SS 

D EWWD550 I-SS P EWWDC13 I-SS 

E EWWD650 I-SS Q EWWDC14 I-SS 

F EWWD700 I-SS R EWWDC15 I-SS 

G EWWD800 I-SS S EWWDC16 I-SS 

H EWWD850 I-SS T EWWDC17 I-SS 

I EWWD900 I-SS U EWWDC18 I-SS 
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k

u
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k
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a
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o

k
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u
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a
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Prietok vody (l/s) 
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Elektrická inštalácia 
 
Všeobecné špecifikácie 
 

 UPOZORNENIE 

 

Všetky elektrické zapojenia ku stroju sa musia urobiť v súlade s platnými predpismi a normami. 
Všetky úkony pri inštalácii, obsluhe a údržbe smú vykonávať výhradne kvalifikovaní pracovníci. 
Pozrite si konkrétnu schému zapojenia stroja, ktorý ste kúpili, a ktorá vám bola zaslaná spoločne s jednotkou. Ak sa 
schéma zapojenia na stroji nenachádza, alebo ak sa stratila, obráťte sa prosím na najbližšie pracovisko údržby, ktoré 
vám pošle jej kópiu. 
 

 

 UPOZORNENIE 

 

Používajte iba medené vodiče. Použitie vodičov z iného materiálu ako meď by mohlo spôsobiť prehriatie alebo 
koróziu miest spojenia a mohlo by spôsobiť poškodenie jednotky. 
Aby ste predišli interferencii, všetky ovládacie káble sa musia nainštalovať oddelene od elektrických káblov. Na tento 
účel použite samostatné vedenia elektrických vodičov. 
 

 

 UPOZORNENIE 

 

Pred akýmkoľvek zásahom do stroja otvorte hlavný vyraďovací spínač na napájacom vedení stroja. 
Keď je stroj vypnutý, ale je vyraďovací spínač v polohe kontaktu, elektrické obvody ostanú pod napätím. 
 

 

 UPOZORNENIE 

 

Súbežnosť jednofázových a trojfázových záťaží a nerovnováha medzi fázami by mohla spôsobiť únik elektrického 
prúdu do zeme až do hodnoty 150 mA, a to počas normálnej prevádzky jednotiek tejto série. 
 
Ak jednotka obsahuje zariadenie, ktoré vyvoláva horné harmonické (ako VFD a prerušenie fázy), môže únik 
elektrického prúdu do zeme narásť na oveľa vyššie hodnoty (asi 2 ampére).  
 
Ochranné zariadenia pre systém napájania treba navrhnúť v súlade s hore uvedenými hodnotami. 
 
Do priestoru, v ktorom je nainštalovaná jednotka, smú vstúpiť iba poverené osoby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elektrické údaje 
 

EWWD 
 I-SS 

Maximálny 
prúd na 

dimenzovanie 
vodičov 

Maximálny 
prúd pri 

štarte (a) 

Výkonný 
faktor pri 
bežných 

podmienkach 

Hlavný 
spínač 

Prúd pri 
krátkom 
spojení 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 1 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 2 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 3 

Riadiaci 
transformátor 

Riadiaci 
prerušovač 

okruhu 

340 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 

400 256 464 0.86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

460 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

550 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 

650 448 493 0.87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 

700 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 

800 512 650 0.86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

850 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

900 597 681 0.88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

950 627 703 0.89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 

C10  657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 

C12 768 836 0.86 1 000 A 25 kA 233 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C13 810 867 0.86 1 000 A 25 kA 233 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C14 853 898 0.87 1 000 A 25 kA 233 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C15 895 898 0.88 1 250 A 25 kA 271 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C16 925 920 0.88 1 250 A 25 kA 271 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

C17 955 942 0.89 1 250 A 25 kA 271 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

C18 985 942 0.89 1 250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

 

EWWD 
 I-XS 

Maximálny 
prúd pre 
prierez 
káblov  

Maximálny 
prúd pri 

štarte (a) 

Výkonný 
faktor pri 
bežných 

podmienkach 

Hlavný 
spínač 

Prúd pri 
krátkom 
spojení 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 1 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 2 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 3 

Riadiaci 
transformátor 

Riadiaci 
prerušovač 

okruhu 

360 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 

440 256 464 0.86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

500 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

600 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 

750 448 493 0.87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 

800 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 204 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 

850 512 650 0.86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

950 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

C10  597 681 0.88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

C11  627 703 0.89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 

C12  657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 464 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 
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EWLD  
I-SS 

Maximálny 
prúd na 

dimenzovanie 
vodičov 

Maximálny 
prúd pri 

štarte (a) 

Výkonný 
faktor pri 
bežných 

podmienkach 

Hlavný 
spínač 

Prúd pri 
krátkom 
spojení 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Maximálny 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 1 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 2 

Nárazový 
prúd 

kompresora 
na okruhu 3 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 1 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 2 

Poistka 
kompresora 
na okruhu 3 

Riadiaci 
transformátor 

Riadiaci 
prerušovač 

okruhu 

320 224 330 0.88 400 A 25 kA 204 - - 330 - - 250A gG - - 500 VA 4A 

400 256 464 0.86 400 A 25 kA 233 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

420 298 464 0.88 400 A 25 kA 271 - - 464 - - 315A gG - - 500 VA 4A 

500 328 464 0.90 400 A 25 kA 299 - - 464 - - 355A gG - - 500 VA 4A 

600 448 493 0.87 630 A 25 kA 204 204 - 330 330 - 250A gG 250A gG - 500 VA 4A 

650 480 627 0.86 630 A 25 kA 204 233 - 330 464 - 250A gG 315A gG - 500 VA 4A 

750 512 650 0.86 630 A 25 kA 233 233 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

800 554 681 0.87 630 A 25 kA 233 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

850 597 681 0.88 800 A 25 kA 271 271 - 464 464 - 315A gG 315A gG - 500 VA 4A 

900 627 703 0.89 800 A 25 kA 271 299 - 464 464 - 315A gG 355A gG - 500 VA 4A 

950 657 703 0.89 800 A 25 kA 299 299 - 464 464 - 355A gG 355A gG - 500 VA 4A 

C10 737 836 0.86 1 000 A 25 kA 204 233 233 330 464 464 250A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C11 768 836 0.86 1 000 A 25 kA 233 233 233 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C12 810 867 0.86 1 000 A 25 kA 233 233 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C13 853 898 0.87 1 000 A 25 kA 233 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C14 895 898 0.88 1 250 A 25 kA 271 271 271 464 464 464 315A gG 315A gG 315A gG 1 000 VA 8A 

C15 925 920 0.88 1 250 A 25 kA 271 271 299 464 464 464 315A gG 315A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

C16 955 942 0.89 1 250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 315A gG 355A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

C17 985 942 0.89 1 250 A 25 kA 299 299 299 464 464 464 355A gG 355A gG 355A gG 1 000 VA 8A 

 



Elektrické komponenty 
Všetky elektrické zapojenia, čo sa týka napájania aj rozhraní, sú špecifikované v schéme zapojenia, ktorá sa dodáva 
spolu so strojom. 
Pracovník vykonávajúci inštaláciu musí zabezpečiť nasledujúce diely: 

- Napájacie káble (s príslušnou izolačnou rúrkou) 
- Prepájacie káble a káble rozhrania (s príslušnou izolačnou rúrkou) 
- Termicko-magnetický prerušovač okruhu vhodnej veľkosti (pozrite si elektrické údaje). 

 

Elektrické vedenia 

Napájací okruh: 

Zapojte elektrické napájacie káble ku koncovkám hlavného spínača, ktoré sa nachádzajú na svorkovnici 
strojového zariadenia. Na prístupovom paneli musí byť otvor s vhodným priemerom pre použité káble a 
tesnenie káblov. Možno použiť aj pružný kábel obsahujúci tri živé fázy a uzemnenie. 
V každom prípade musíte zabezpečiť absolútnu ochranu proti vniknutiu vody a vlhkosti do koncových bodov. 
 
Riadiaci okruh: 

Každé strojové zariadenie tejto série je vybavené pomocným 400/115V regulačným transformátorom okruhu. 
NIe je potrebné pripájať žiadne ďalšie káble pre regulačný okruh napájania. 
Iba v prípade dodávky samostatnek akumulačnej nádrže bude nevyhnutné zabezpečiť nezávislé elektrické 
napájanie odporu proti zamrznutiu. 
 

Olejové ohrievače 
Na každom okruhu je v kompresore nainštalovaný odpor, účelom ktorého je udržiavať teplotu oleja, aby sa predchádzalo 
prítomnosti kvapalného chladiva zmiešaného s olejom v kompresore. Je zrejmé, že prevádzka elektrického odporu bude 
zaručená iba v prípade konštantného napájania. Ak nie je možné napájanie stroja, napríklad počas odpojenia v zime, 
aplikujte aspoň dva z postupov opísaných v časti "Mechanická inštalácia", v odseku "Anti-zamrznutiu výparníka a 
výmenníkov”. 
 
Ak sa používajú čerpadlá mimo strojového zariadenia (nie je súčasťou dodávky prístroja), musí byť vedenie každého 
čerpadla vybavené magnetotermickým spínačom a kontrolným spínačom. 
 

Riadenie vodného čerpadla 
Pripojte cievku stykača čerpadla ku koncovkám 27 a 28 (čerpadlo #1) a 401 a 402 (čerpadlo 2) na svorkovnici M3 a 
nainštalujte stykač na napájanie s rovnakým napätím ako cievka stykača stykača čerpadla. Všetky koncovky sú 
zapojené k čistému mikroprocesorovému kontaktu. 
Mikroprocesorový kontakt má nasledujúci komutačný výkon: 
 
Maximálna napätie: 250 Vac 
Maximálny prúd: 2 A odporový - 2 A indukčný 
Referenčná norma: EN 60730-1 
 
Vyššie opísané elektrické zapojenie umožňuje mikroprocesoru riadiť vodné čerpadlo automaticky. Je dobré nainštalovať 
suchý stavový kontakt na magnetotermický spínač okruhu čerpadla a sériovo ho pripojiť k spínaču prietoku. 

 
Relé alarmov – Elektrické zapojenie 
Stroj má digitálny výstup so suchým kontaktom, ktorý pri alarme na jednom z chladiacich okruhov zmení stav. Zapojte 
tento signál k externému vizuálnemu zariadeniu, zvukovému alarmu alebo k BMS, čo zaručí monitorovanie operácie. Pri 
zapojení postupujte podľa schémy zapojenia. 
 

Diaľkové zapnutie/vypnutie jednotky – Elektrické zapojenie 
Stroj má digitálny vstup, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie. K tomuto vstupu sa dá zapojiť časomer spustenia, spínač 
okruhu alebo BMS. Po uzatvorení kontaktu mikroprocesor spustí štartovaciu sekvenciu, ktorá začína zapnutím prvého 
vodného čerpadla a potom aj kompresorov. Po otvorení diaľkového kontaktu mikroprocesor spustí sekvenciu vypnutia. 
Kontakt musí byť čistý. 
 

Dvojitá zadaná hodnota – Elektrické zapojenie 
Funkcia dvojitého bodu nastavenia umožňuje výmenu bodu nastavenia jednotky medzi dvoma vopred definovanými 
hodnotami kontroléra. Príkladom typickej aplikácie je výroba ľadu v noci a štandardná prevádzka počas dňa. Pripojte 
spínač alebo časomer medzi koncovky 5 a 21 svorkovnice M3. Kontakt musí byť čistý. 
 

Externé zrušenie zadanej hodnoty vody – Elektrické zapojenie (voliteľné) 
Miestny bod nastavenia jednotky sa dá nastaviť prostredníctvom externého analógového 4 - 20 mA signálu. Po aktivácii 
tejto funkcie umožňuje mikroprocesor upravovať nastavenú hodnotu z nastavenia miestnej hodnoty po rozdiel 3°C. 4 mA 
predstavujú 0 °C diferenciál, 20 mA predstavuje nastavenú hodnotu plus maximálny povolený diferenciál. 
Vodič signálu musí byť priamo zapojený k svorkám 35 a 36 na svorkovnici M3. 
Odporúčame vám tienený vodič, ktorý nesmie byť položený v blízkosti napájacích káblov, aby nespôsoboval rušenie s 
elektronickým kontrolérom. 
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Obmedzenie jednotky – Elektrické zapojenie (voliteľné) 
Mikroprocesor jednotky umožňuje obmedzenie výkonu chladenia podľa dvoch rôznych nastavení kritérií: 

- >Obmedzenie zaťaženia: Zaťaženie sa môže meniť prostredníctvom externého signálu s hodnotou 4 - 20 mA z 
BMS. 
Vodič signálu musí byť priamo zapojený k svorkám 36 a 37 na svorkovnici M3. 
Odporúčame vám tienený vodič, ktorý nesmie byť položený v blízkosti napájacích káblov, aby nespôsoboval 
rušenie s elektronickým kontrolérom. 

- Prúdové obmedzenie: Zaťaženie sa môže meniť prostredníctvom externého signálu s hodnotou 4 - 20 mA z 
externého zariadenia. V takom prípade musí byť mastavená maximálna hodnota prúdu na mikroprocesore, aby 
mikroprocesor prenáša hodnotu nameraného prúdu a obmedzuje ho. 
Vodič signálu musí byť priamo zapojený k svorkám 36 a 37 na svorkovnici M3. 
Odporúčame vám tienený vodič, ktorý nesmie byť položený v blízkosti napájacích káblov, aby nespôsoboval 
rušenie s elektronickým kontrolérom. 
Digitálny vstup umožňuje prúdové obmedzenie, ak je to potrebné. Pripojte spínač alebo časovač (suchý kontakt) 
ku koncovkám 5 a 9. 

 
Pozor: tieto dve voliteľné funkcie sa nedajú aktivovať súčasne. Nastavenie jednej vylučuje druhú. 

 

Obr. 1 - Zapojenie používateľa k rozhraniu svorkovnice M3 
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Príručka pre aplikácie oddeleného kondenzátora 
 
Za dizajn aplikácie diaľkového kondenzátora a predovšetkým za veľkosť potrubia a jeho dráhu zodpovedá projektant 
prevádzky. Tento odsek obsahuje iba odporúčania pre projektanta, pričom tieto odporúčania treba zvážiť s ohľadom na 
zvláštnosti aplikácie. 
 
Pri aplikáciách diaľkového kondenzátora, ako vzduchom chladené alebo výparníkové kondenzátory, sa chladiče 
dodávajú s náplňou R134a. Je veľmi dôležité, aby sa jednotka udržiavala tesne uzavretá, až kým sa nenainštaluje 
diaľkový kondenzátor a nezapojí sa k jednotke prostredníctvom potrubia. 
Chladiče sa dodávajú s filtrovým vysušovačom, indikátorom vlhkosti a expanzným ventilom namontovaným vo výrobe. 
 
Povinnosťou zhotoviteľa je nainštalovať prepojovacie potrubie, vykonať skúšku tesnosti na celom systéme, vyprázdniť 
systém a naplniť ho chladivom. 
 
Všetky potrubia musia vyhovovať požiadavkám miestnych predpisov a vnútroštátnych noriem.  
Používajte iba tvrdé medené potrubie chladiva a vedenia chladiva odizolujte od stavby, aby ste predišli prenosu vibrácií.  
Je dôležité, aby boli vypúšťacie línie ovinuté okolo kondenzátora a zachytené na kompresore, aby sa predišlo úniku 
chladiva a oleja do kompresorov, ovinutie vypúšťacích línií okrem toho umožňuje väčšiu flexibilitu. 
  
Na odstránenie koncoviek nepoužívajte pílu. Do systému by sa mohli dostať medené čiastočky. Na odstránenie 
koncoviek použite rezač trubiek alebo teplo. Pri pájkovaní medených spojov je dôležité, aby ste pred doplnením chladiva 
nechali cez systém prejsť prúd suchého dusíka. Týmto predídete formovaniu vodného kameňa a možné formovanie 
výbušnej zmesi HFC-134a a vzduchu. Zabráni sa tým aj tvorbe toxických fosgénových plynov, ktoré sa môžu tvoriť pri 
vystavení HFC-134a otvorenému plameňu.  
Nesmiete používať mäkkú pájku. Pri spojoch meď - meď sa používajú fos-medené pájky s 6 % až 8 % obsahom striebra. 
Na medeno-mosadzné a medeno-oceľové spoje musí byť použitá pájkovacia tyčinka s vysokým obsahom striebra. 
Používajte iba kyslíko-acetylénové pájkovanie. 
 
Po správnej montáži zariadenia, kontrole netesností a vypustení môže byť zariadenie naplnené chladivom R134a a 
spustené pod dohľadom autorizovaného technika spoločnosti Daikin. 
 
Kvapalinové potrube treba naplniť tak, aby neboli viditeľné žiadne vzduchové bublinky prúdiace do expanzného ventilu. 
Celková náplň chladiva je závislá od použitého oddeleného kondenzátora a objemu chladiaceho potrubia 
 

Návrh chladiaceho potrubia 
Systém sa smie nakonfigurovať iba v niektorej z hlavných sústav zobrazených na obrázkoch 7, 8 a 9. Dôležitými faktormi 
pri určovaní veľkosti kvapalnej línie a vypúšťacej línie sú konfigurácia a s ňou spojené prevýšenie, ako aj celková 
vzdialenosť medzi chladičom a vzduchom chladeným kondenzátorom. Tým sa ovplyvní aj požiadavka na náplň chladiva. 
V dôsledku toho nesmú byť porušené fyzikálne limity, ak má systém fungovať podľa návrhu. 
 

1. Celková vzdialenosť medzi chladičom a vzduchom chladeným kondenzátorom nesmie presiahnuť 60 
ekvivalentných metrov  

2. Kvapalná línia nesmie presiahnuť výškový rozdiel 5 metrov medzi spojením kvapalnej línie a kondenzátorom.  
3. Stúpania vúpustného potrubia nesmú presiahnuť výškový rozdiel o viac ako 30 skutočných metrov. 

 
Chiller unit  Jednotka chladiča 

 
 

 
Obr. 2 - Kondenzátor umiestnený bez výškového rozdielu 
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Obr. 3 - Kondenzátor umiestnený nad jednotkou chladiča 

 

 
 

Obr. 4 - Kondenzátor umiestnený pod jednotkou chladiča 

 
Určenie ekvivalentnej dĺžky vedenia 
Na určenie vhodnej veľkosti kvapalnej a vypúšťacej línie v prostredí je najprv nevyhnutné určiť ekvivalentnú dĺžku každej 
línie. Ekvivalentná dĺžka sa určuje odpočítaním strát od lineárnej dĺžky potrubia, a to strát trením pri lineárnom prietoku, 
ako strát trením na ohyboch, ventiloch a pod. V tabuľke 2 sú uvedené ekvivalentné dĺžky potrubia rôznych ventilov a 
spojov z nemagnetického materiálu. Pri výpočte dĺžky potrubia postupujte podľa nasledujúcich krokov:  
 

1. Začnite s približnou aproximáciou ekvivalentnej dĺžky za predpokladu, že ekvivalentná dĺžka potrubia je 1,5-
násobkom skutočnej dĺžky potrubia.  

2. Prvú aproximáciu dĺžky urobte podľa Tabuliek 2 a 3.  
3. Skontrolujte dĺžku výpočtom skutočnej ekvivalentnej dĺžky.  
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Poznámka: Pri výpočte ekvivalentnej dĺžky nezapočítajte potrubie jednotky chladiča. Treba brať do úvahy iba potrubie v 
prietore. 
 

Tabuľka 2 - Ekvivalentné dĺžky (v metroch) 
 

Veľkosť potrubia 
Vonk. priem. (palce) 

Uhlový 
ventil 

Krátky 
polomer 

Ohyb 

Dlhý 
polomer Ohyb 

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 

1-1/8 8.8 0.8 0.6 

1-3/8 10.1 1.0 0.7 

1-5/8 10.4 1.2 0.8 

2-1/8 11.9 1.6 1.0 

2-5/8 13.4 2.0 1.3 

3-1/8 14.3 2.4 1.6 

 

Veľkosť kvapalného vedenia  
Pri navrhovaní kvapalného vedenia je dôležité, aby kvapalina dosiahla expanzný ventil bez nárazu plyn, pretože tento by 
znížil kapacitu ventilu. Vzhľadom na to, že plynový náraz môže byť spôsobený prudkým poklesom tlaku na vedení, straty 
tlaku trením a hydrostatické zmeny by sa mali udržiavať na minime. 
 
Na vedení musí byť nainštalovaný spätný ventil, keď okolitá teplota môže klesnúť pod teplotu zariadenia v miestnosti, 
aby sa zabránilo migrácii kvapaliny ku kondenzátoru a na udržiavanie kvapalného chladiva vo vedení na spustenie 
jednotky (ak sa používa termostatický expanzný ventil, spätný ventil okrem toho napomáha udržiavať tlak kvapaliny 
dostatočne vysoký na uzatvorenie ventilu počas vypnutia kompresora) 
Medzi spätný ventil a expanzný ventil musí byť nainštalovaný poistný ventil. 
 
 
Priemer kvapalného vedenia musí byť čo najmenší, aby sa mohol zachovať prijateľný pokles tlaku. Je to nevyhnutné na 
manimalizáciu náplne chladiva. Celková dĺžka medzi jednotkou chladiča a vzduchom chladeným kondenzátorom nesmie 
presiahnuť 60 ekvivalentných metrov.  
 
Stúpania v kvapalnom vedení si vyžadujú 11,5 kPa pokles talu na meter vertikálneho stúpania. Ak by bolo nevyhnutné 
nainštalovať v kvapalnom vedení stúpania, urobte úsek stúpania ihneď za kondenzátorom, pred akýmikoľvek 
doplnkovými zúženiami. Kvapalné vedenie nesmie presiahnuť výškový rozdiel 3 metrov medzi spojením kvapalného 
vedenia a kondenzátorom (pozri Obrázok 22). Kvapalné vedenie nesmie byť ohnuté. 
 
Kvapalné vedenia zvyčajne nie sú izolované. Napriek tomu, ak sú vystavené slnečnému svetlu alebo teplotách vyšších 
ako 43°C, môže byť ovplyvnené chladenie. V takých prípadoch sa odporúča vedenie zaizolovať. 
 
Odkazy na veľkosť kvapalného vedenia nájdete v tabuľke 3. Údaje treba použiť iba ako referenčné, a to pre okruhy 
pracujúce s kondenzačnou teplotou rovnou 55°C a 5°C podchladením na výstupe kondenzátu. Za projektovanie veľkosti 
vedenia zodpovedá projektant prevádzky, použite príručku pre chladiarenstvo ASHRAE aleo inú vhodnú projektovú 
dokumentáciu.  
 
 

Tabuľka 3 - Veľkosti kvapalinového vedenia 
 

Výkon 
okruhu 

kW 

Celkové ekvivalentné dĺžky (v metroch) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 1-1/8 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 

350 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 

400 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 

450 1-1/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 2-1/8 2-1/8 
 
 

Veľkosť výstupného vedenia (horúci plyn)  
Veľkosť výstupného potrubia je založená na rýchlosti potrebnej pre správne fungovanie chladiča, manipuláciu s olejom a 
ochranu kompresora pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť kondenzáciou chladiva pri vypnutí. 
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Celkové strany trením na výpustnom potrubí v rozmedzí 20 až 40 kPa sa považujú za primerané. Pozorne treba zvážiť 
prierez každého potrubia, aby boli rýchlosti plynu dostatočné pre všetky prevádzkové podmienky pri preprave oleja. 
 
Ak je rýchlosť vo vertikálnom úseku výstupného potrubia veľmi nízka, bude možné značné zadržanie oleja v stúpacom 
úseku a vodorovnom zberači, čo spôsobí stratu oleja na kondenzátore, následkom čoho môže byť poškodenie 
kondenzátora následkom nedostatku oleja. Pri zvýšení zaťaženia kompresora (a rýchlosti plynu o výstupnom potrubí), 
olej zadržaný počas redukovaného zaťaženia sa môže dostať spätne do kompresora a spôsobiť jeho poškodenie. 
Všetky výstupné vedenia prichádzajúce ho vodorovného zberača by sa mali dvihnúť nad stredným vedením zberača. 
Výstupné vedenia by sa mali ohábať dolu, v smere toku horúceho plynu, s pomerom 6 mm na meter vodorovnej dĺžky. 
Je nevyhnutné, aby sa olej zadržaný v zberači pohyboval gravitáciou. Treba sa snažiť, aby sa olej nezadržiaval vo 
nadmerne, pretože takého zádržné miesta môžu spôsobiť nedostatok oleja v kompresore. 
 
Ak je chladiaca jednotka pod kondenzátorom, oviňte výstupné potrubie aspoň 2,5 cm nad horným okrajom kondenzátora. 
Na kondenzátor bude treba nainštalovať tlakový uzatvárací ventil, čím sa uľahčí meranie prevádzkového tlaku.  
 
Na výstupnom vedení treba namontovať poistný ventil. 
 
Odkazy na veľkosť výstupného vedenia nájdete v tabuľke 9. Údaje treba použiť iba ako referenčné, a to pre okruhy 
pracujúce s výparníkom s výstupnou teplotou rovnou 7°C a s kondenzačnou teplotou rovnou 55°C. Za projekt veľkosti 
vedenia zodpovedá prevádzkový projektant, použite príručku pre chladiarenstvo ASHRAE alebo inú vhodnú 
dokumentáciu.  
 

Tabuľka 4 - Veľkosti výstupného vedenia 
 

Výkon 
okruhu 

kW 

Celkové ekvivalentné dĺžky (v metroch) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 2-1/8 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 

350 2-1/8 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 

400 2-1/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x 2-5/8 2 x 2-5/8 

450 2-5/8 2-5/8 2-5/8 3-1/8 3-1/8 3-1/8 2 x 2-5/8 2 x 2-5/8 2 x 3-1/8 

 

Náplň oleja 
Pri aplikáciách s oddeleným kondenzátorom treba brať do úvahy, že do chladiva sa mieša približne 1% oleja, preto toto 
množstvo treba prirátať k štandardnej náplni chladiva, a to v prípade, že náplň chladiva presahuje štandardnú náplň 
jednotky. Počas prevádzky je dôležité, aby úroveň oleja v separátore oleja nebola nižšia ako ¼ horného bočného 
okienka. 
Kompresor jednotky verzie EWLD s akumulačnou nádržou kvapaliny sa dodáva s kompletnou náplňou oleja. Chladiace 
okruhy nesmú ostať otvorené a vystavené vzduchu dlhšie ako 15 minút. Ak sa tak stane, bude potrebné vymeniť olej a 
olejový filter podľa postupu uvedeného v časti „Výmena olejového filtra“ tohto návodu. 
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Prevádzka 
 
Povinnosti obsluhujúceho pracovníka 
Je veľmi dôležité, aby bol obsluhujúci pracovník dokonale vyškolený a aby sa oboznámil so zariadením  ešte pred 
prevádzkou stroja. Okrem toho, že si obsluhujúci pracovník prečíta tento návod, musí si preštudovať aj návod na 
obsluhu mikroprocesora a schému zapojenia, aby pochopil sekvenciu štartovania, prevádzku, sekvenciu odstavovania a 
prevádzku všetkých bezpečnostných prvkov. 
Počas počiatočnej štartovacej fázy stroja technik, poverený výrobcom, zodpovie všetky vaše otázky a poskytne vám 
pokyny týkajúce sa správnych postupov prevádzky. 
Obsluhujúci pracovník by mal uchovávať záznamy o všetkých pracovných údajoch pre každý nainštalovaný stroj. Druhý 
záznam by sa mal uchovávať o všetkých pravidelných údržbách a opravách stroja. 
Ak obsluhujúci pracovník zaznamená nezvyčajné alebo mimoriadne pracovné podmienky, odporúča sa mu konzultovať 
tieto s technikom povereným výrobcom. 
 

Popis strojového zariadenia 
Toto strojové zariadenie kondenzačného typu s vodou pozostáva z nasledujúcich hlavných komponentov: 
 

- Kompresor: Jednoskrutkový kompresor série Fr 3200 alebo Fr4100 je polo-hermetického typu a na 

chladenie motora využíva plyn z výparníka, pričom je schopný optimálnej prevádzky za 
akýchkoľvek očakávaných podmienok záťaže. Mazací systém so vstrekovaním oleja 
nevyžaduje olejové čerpadlo, pretože tok oleja je zabezpečený rozdielom tlaku medzi 
dodávkou a nasávaním. Okrem toho, na zabezpečenie mazania guľôčkových ložísk, 
vstrekovanie oleja dynamicky utesňuje skrutku, čím sa umožňuje proces kompresie. 

- Výparník: Výparník s priamou expanziou plášťového a rúrkového typu zabezpečuje optimálnu 

účinnosť za podmienok akejkoľvek záťaže. 
- Kondenzátor: Plášťový a rúrkový kondenzátor je vybavený vysoko účinnými mikrorebrami. 

 Dochladzovanie kvapaliny v spodnej časti rúrok nielen zlepšuje celkovú účinnosť stroja, 
ale aj kompenzuje zmeny zaťaženia prispôsobovaním chladiacej náplne všetkým 
predvídaným podmienkam. 

- Expanzný ventil: Strojové zariadenie je vybavené elektronickým expanzným ventilom, ktorý riadi 

elektronické zariadenie nazývané Driver, ktoré optimalizuje jeho činnosť.  
 

Popis chladiaceho cyklu 
Chladiaci plyn s nízkou teplotou z výparníka sa nasáva kompresorom cez elektrický motor, ktorý sa chladí chladivom. 
Následne sa komprimuje a počas tohto procesu sa chladivo mieša s olejom z olejového odlučovača. 

Zmes oleja s chladivom pod vysokým tlakom sa vpúšťa do odlučovača oleja odstredivého typu s vysokou účinnosťou, 
kde sa olej oddeľuje od chladiva. Olej nahromadený v spodnej časti oddeľovača sa tlakovým rozdielom odošle znovu do 
kompresora, zatiaľ čo sa chladivo oddelené od oleja odošle do kondenzátora. 

Vo vnútri kondenzátora sa chladiaca tekutina rovnomerne rozdeľuje v celom objeme výmenníka; počas tohto procesu sa 
prehriate pary chladiva schladzujú a začínajú kondenzovať. 

Kondenzovaná tekutina pri saturačnej teplote dostáva do dochladzovacej časti, kde sa zbavuje ďalšieho tepla, čím sa 
zvyšuje účinnosť cyklu. Teplo odobraté z tekutiny počas fázy chladenia prehriatych pár, kondenzácie a dochladzovania 
sa prenáša na vodu, ktorá prechádza kondenzačnými rúrkami. 

Dochladená kvapalina putuje cez vysokovýkonný dehydratačný filter a potom dosiahne expanzný prvok (expanzný 
ventil), ktorý spustí proces expanzie poklesom tlaku, odparením časti chladiacej kvapaliny. 

Výsledkom v tomto bode je nízkotlaková a nízkoteplotná zmes kvapaliny a plynu vstupujúca do výparníka, kde naberie 
teplo potrebné na vyparovanie. 

Potom, ako sa zmes chladiacej kvapaliny a plynu rovnomerne rozdelila v rúrkach priameho expanzného výparníka, 
vymieňa si teplo s chladiacou vodou, čím sa znižuje teplota vody, pričom sa kompletne odparuje a potom prehrieva. 

Po dosiahnutí stavu super ohriatej pary chladivo opúšťa výparník a opäť vstupuje do kompresora, aby sa tento cyklus 
zopakoval. 

 

Popis chladiaceho cyklu s čiastočnou rekuperáciou tepla 

Chladiaci plyn s nízkou teplotou z výparníka sa nasáva kompresorom cez elektrický motor, ktorý sa chladí chladivom. 
Následne sa komprimuje a počas tohto procesu sa chladivo mieša s olejom z olejového odlučovača. 

Zmes oleja s chladivom pod vysokým tlakom sa vpúšťa do odlučovača oleja odstredivého typu s vysokou účinnosťou, 
kde sa olej oddeľuje od chladiva. Olej nahromadený v spodnej časti oddeľovača sa tlakovým rozdielom odošle znovu do 
kompresora, zatiaľ čo sa chladivo oddelené od oleja odošle do kondenzátora.  

 

Horná časť kondenzátora je vybavená chladiacimi rúrkami, pomocou ktorých sa rekuperuje približne 10% výstupu tepla 
(predovšetkým prehriata para). 
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Tieto kondenzátora s rúrkami na čiastočnú rekuperáciu tepla sú vybavené korunkami so špeciálnymi spojkami, pomocou 
ktorých sa dajú pripojiť k potrubiu s horúcou vodou. Keď je aktivovaná čiastočná rekuperácia tepla, zvyšuje sa výkonnosť 
kondenzátora, pretože teplota v kondenzátore sa ešte viac znižuje, pretože je väčší povrch na odber tepla. 

 

Po prechode chladiacimi rúrkami para začne kondenzovať v strednej časti kondenzátora. 

Kondenzovaná tekutina pri saturačnej teplote dostáva do dochladzovacej časti, kde sa zbavuje ďalšieho tepla, čím sa 
zvyšuje účinnosť cyklu. Dochladená kvapalina putuje cez vysokovýkonný dehydratačný filter a potom dosiahne expanzný 
prvok (expanzný ventil), ktorý spustí proces expanzie poklesom tlaku, odparením časti chladiacej kvapaliny. 

Výsledkom v tomto bode je nízkotlaková a nízkoteplotná zmes kvapaliny a plynu vstupujúca do výparníka, kde naberie 
teplo potrebné na vyparovanie. 

Potom, ako sa zmes chladiacej kvapaliny a plynu rovnomerne rozdelila v rúrkach priameho expanzného výparníka, 
vymieňa si teplo s chladiacou vodou, čím sa znižuje teplota vody, pričom sa kompletne odparuje a potom prehrieva. 

Po dosiahnutí stavu super ohriatej pary chladivo opúšťa výparník a opäť vstupuje do kompresora, aby sa tento cyklus 
zopakoval.  

 

Regulácia okruhu s čiastočnou rekuperáciou a odporúčania pri inštalácii 
Systém s čiatočnou rekuperáciou tepla nie je riadený ani regulovaný strojovým zariadením. Zhotoviteľ by mal na 
zabezpečenie čo najvyššieho výkonu a spoľahlivosti postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

1) Na vstup výmenníka tepla nainštalujte mechanický filter. 

2) Nainštalujte uzatváracie ventily, ktoré výmenník tepla oddelia počas obdobia mimo prevádzky a počas 
údržby od vodného systému. 

3) Nainštalujte výpustný ventil, ktorý umožní vypustenie výmenníka tepla v prípade, že sa očakáva pokles 
teploty vzduchu pod 0°C počas obdobia mimo prevádzku. 

4) Na vstupné a výstupné vodné potrubie nainštalujte ohybné antivibračné spoje, čím sa čo najviac znížia 
vibrácie a hluk. 

5) Spoje výmenníka nezaťažujte hmotnosťou potrubia na rekuperáciu tepla. Spoje vodného potrubia nie 
sú navrhnuté tak, aby zniesli hmotnosť potrubia. 

6) Ak by bola teplota vody pri rekuperácii tepla nižšia ako teplota prostredia, odporúča sa vypnúť vodné 
čerpadlo rekuperácie tepla 3 minúty po vypnutí posledného kompresora. 

 
 
 

 



Obr. 5 - Chladiaci cyklus EWWD I-SS s jedným okruhom
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Obr. 11 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s jedným okruhom 
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Obr. 12 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s jedným okruhom 
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Obr. 13 - Chladiaci cyklus EWWD s jedným okruhom - celková rekuperácia tepla 
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Obr. 14 - Chladiaci cyklus EWWD I-XS s jedným okruhom 
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Obr. 15 - Chladiaci cyklus EWWD I-SS s dvojitým okruhom 
 
 

 
 

 

LEGEND

EVAPORATOR

CONDENSER

OIL SEPARATOR

COMPRESSOR

CHECK VALVE

SAFETY VALVE

SHUT-OFF VALVE

SOLENOID VALVE

EXPANSION VALVE

FLARE VALVE

SIGHT GLASS

2 WAY ANGLE VALVE

WITH

GAS CHARGE PORT

LOW PRESSURE SWITCH

HIGH PRESSURE SWITCH

F12 LP

F13 HP

LOW PRESSURE TRANSDUCER (-0.5 ÷ 7 bar)

HIGH PRESSURE TRANSDUCER (0 ÷ 30 bar)

LEAVING WATER TEMPERATURE

ENTERING WATER TEMPERATURE

WH1

WOE

WL1

WIE

OIL TEMPERATUREWD1

ST1 SUCTION TEMPERATURE

LIQUID INJECTION SOL. VALVEY5

OIL PRESSURE TRANDUCERWO1

COMPRESSOR CRANKCASE HEATERR1

PARTIAL HEAT RECOVERY

(OPTIONAL)

IN/OUT

WATER

PARTIAL

RECOVERY

PARTIAL HEAT RECOVERY

(OPTIONAL)

IN/OUT

WATER

PARTIAL

RECOVERY



 D–EIMWC00404-14SK - 59/86 

Obr. 16 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s dvojitým okruhom 
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Obr. 17 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s dvojitým okruhom  
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Obr. 18 - Chladiaci cyklus EWWD s dvojitým okruhom - celková rekuperácia tepla 
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Obr. 19 - Chladiaci cyklus EWWD I-XS s dvojitým okruhom 
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Obr. 20 - Chladiaci cyklus EWWD I-SS s trojitým okruhom 
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Obr. 21 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s trojitým okruhom 
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Obr. 22 - Chladiaci cyklus EWLD I-SS s trojitým okruhom 
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Obr. 23 - Chladiaci cyklus EWWD s trojitým okruhom - celková rekuperácia tepla 
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Kompresor 
Jednoskrutkový kompresor je polohermetického typu s asynchrónnym trojfázovým dvojpólovým elektromotorom, ktorý je 
priamo spojený pomocou pera s hlavným hriadeľom. Nasávaný plyn z výparníka chladí elektromotor ešte pred vstupom 
do nasávacích portov. Vnútri elektromotora sú teplotné snímače, ktoré sú kompletne pokryté vinutím cievky a nepretržite 
monitorujú teplotu elektromotora. Ak sa teplota vinutia cievky veľmi zvýši (120 C), špeciálne externé zariadenie pripojené 
k snímačom a elektronickému kontroléru príslušný kompresor vypne. 
Sú tu iba dve otáčajúce sa časti a nie tu žiadne časti s excentrickým a/alebo neobvyklým pohybom.  
Základnými časťami sú preto hlavný rotor a satelity, ktoré vykonávajú proces kompresie, pričom do seba perfektne 
zapadajú. 
Kompresné utesnenie sa realizuje vďaka vhodne tvarovanému špeciálnemu kompozitnému materiálu, ktorý je vsunutý 
medzi hlavnú skrutku a satelit. Hlavný hriadeľ, na ktorom je upnutý hlavný rotor, je držaný 2 guľôčkovými ložiskami. 
Takto pripravený systém je pred montážou staticky aj dynamicky vyvážený. 
 
 

 
 
 
 

Obr. 24 - Obrázok kompresora Fr4100 
 

 

Proces kompresie 
U jednoskrutkových kompresorov proces nasávania, kompresie a výtlaku prebieha nepretržitým spôsobom vďaka 
hornému satelitu. V tomto procese nasávania plyn preniká do profilu medzi rotorom, zubami satelitu a telom kompresora. 
Objem sa postupne znižuje kompresiou chladiva. Stlačený plyn sa potom pod vysokým tlakom vypúšťa do 
zabudovaného odlučovača oleja. V odlučovači oleja sa zmes plynu/oleja a olej chladí v priestore v spodnej časti 
kompresora, kde sa tieto látky vstrekujú do kompresných mechanizmov, aby sa zaistilo kompresné utesnenie a mazanie 
guľôčkových ložísk. 
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1. E 2. Nasávanie 

Drážky hlavného rotora „a“, „b“ a „c“ sú 
spojené s jedným koncom nasávacej komory 
a sú utesnené na druhom konci zubami 
horného satelitu. Počas otáčania hlavného 
rotora sa účinná dĺžka drážok zvyšuje, čím sa 
primerane zvyšuje objem otvorený do sacej 
komory. Tento postup vidno jasne na obrázku 
1. Keď drážka „a“ dosiahne polohu drážok 
„b“ a „c“, narastie jej objem, čo vyvolá 
nasávanie pár na strane drážky. 

 

 

 

 

 

Pri ďalšom otočení hlavného rotora sa drážky, 
ktoré boli otvorené voči nasávacej komore, 
napoja so zubami satelitu. Tým sa každá 
drážka postupne utesní hlavným rotorom. 

Keď je objem drážky uzatvorený zo strany 
nasávacej komory, etapa nasávania 
kompresného cyklu sa končí. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Kompresia 
Otáčaním hlavného rotora sa objem 
zachyteného plynu v drážke redukuje, pretože 
dĺžka drážky sa skracuje a dochádza ku 
kompresii. 

 

3. 

 

4. Výtlak 

Keď sa zub hviezdicového rotora priblíži ku 
koncu drážky, tlak zachytenej pary dosiahne 
maximálnu hodnotu, čo sa stane vtedy, keď 
vodiaci okraj drážky začne prekrývať 
trojuholníkový výtlakový otvor. Tlak sa náhle 
zníži, pretože plyn sa vypustí do zberného 
potrubia. Zub hviezdicového rotora pokračuje 
v odsávaní drážky, pokým sa objem drážky 
nezníži na nulu. Tento kompresný proces sa 
opakuje pre každú drážku/satelitný zub v 
otáčke. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Odlučovač oleja nie je zobrazený 

Obr. 25 - Proces kompresie 
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Oil supply Prívod oleja 

Oil Vent Odvzdušňovač oleja 

Slide Behúň 

Spring Pružina 

Yoke Vahadlo 

Piston Piest 

Permanent Vent to Suction Permanentný odvzdušňovač nasávania 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Obr. 26 - Regulačný mechanizmus chladiaceho výkonu kompresora Fr4 
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Kontroly pred spustením do prevádzky 
 

Všeobecne 
Po inštalácii stroja postupujte podľa pri kontrole, či je všetko v poriadku, podľa nasledovných pokynov: 
 

 UPOZORNENIE 

 

Pred vykonávaním akejkoľvek kontroly vypnite napájanie stroja. 
Ak pri kontrole napájanie nevypnete, môže to spôsobiť vážne poranenie alebo dokonca smrť pracovníka obsluhy. 
 

 
Skontrolujte všetky elektrické zapojenia ku okruhom napájania a ku kompresorom, vrátane kontaktov, poistiek a 
elektrických koncoviek a skontrolujte, či sú čisté a dobre zaistené. Aj keď sú pre každý prepravovaný stroj vykonané v 
továrni, vibrácie z transportu môžu niektoré elektrické pripojenia uvoľniť. 
 

 UPOZORNENIE 

 

Skontrolujte, či sú správne utiahnuté elektrické koncovky káblov. Uvoľnené káble sa môžu prehriať a spôsobiť 
problémy kompresorov. 
 

 
Otvorte výpustné, kvapalinové, vstrekovacie a nasávacie (ak sú nainštalované) ventily. 
 

 VÝSTRAHA 

 

Kompresory nespúšťajte, ak sú zatvorené výpustné, kvapalinové, vstrekovacie kvapalinové alebo nasávacie ventily. 
Ak ventily nebudú otvorené, môže to spôsobiť vážne poškodenie kompresora. 
Je absolútne zakázané zatvoriť ventily na prívodnom a nasávacom potrubí, pokiaľ je jednotka v prevádzke. 
Tieto ventily možno zatvoriť iba keď je kompresor mimo prevádzky počas jeho údržby. Túto operáciu smie vykonať 
výhradne kvalifikovaný technik, s kvalifikáciou podľa požiadaviek európskych a vnútroštátnych smerníc a za použitia 
predpokladných individuálnych ochranných prostriedkov. 
 

 
Skontrolujte napätie napájania na koncovkách hlavného spínača. Napätie elektrického napájania sa musí zhodovať s 

napätím uvedeným na výrobnom štítku. Maximálna povolená odchýlka je  10%. 

Nerovnováha napätia medzi jednotlivými troma fázami nesmie prekročiť  3%. 
 
Jednotka sa dodáva z výroby s fázovým monitorom, ktorý predchádza naštartovaniu kompresorov, ak nie je správne 
poradie fáz. Skontrolujte správne zapojenie elektrických koncoviek ku vyraďovaciemu spínaču, aby bolo zaručená 
činnosť bez alarmov. Ak fázový monitor spustí alarm po elektrickom zapojení stroja, stačí vymeniť dve fázy na hlavnom 
vyraďovacom spínači prívodu elektrickej energie (dodávka energie do stroja). ikdy nezamieňajte zapojenie fáz monitora. 
 

                                                                    POZOR 

 

Naštartovanie s nesprávnym poradím fáz nenapraviteľne poškodí činnosť kompresora. Skontrolujte, či fázy L1, L2 a 
L3 zodpovedajú v poradí R, S a T. 
 

 
Naplňte vodný okruh a odsajte vzduch v najvyššom mieste systému a otvorte vzduchový ventil nad plášťom výparníka. 
Nezabudnite ho po naplnení zatvoriť. Naprojektovaný tlak na vodnej strane výparníka je 10,0 bar. Počas celej životnosti 
stroja tento tlak nikdy nepresiahnite. 
 

 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 

Pred uvedením stroja do prevádzky vyčistite hydraulický okruh. Vnútri výmenníka tepla sa môže nahromadiť špina, 
vodný kameň, zvyšky korózie a iný cudzí materiál, výsledkom čoho bude zníženie výkonu výmenníka tepla. Okrem 
toho sa zníži tlak, čím sa zníži aj prietok vody. Preto správny postup pri úprave vody znižuje riziko korózie, erózie, 
tvorby usadenín vodného kameňa a pod. Najvhodnejšia úprava vody musí byť určená na mieste, podľa typu systému 
a podľa miestnej charakteristiky úžitkovej vody. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť ani za poruchy pri prevádzke zariadenia spôsobené nezabezpečením alebo 
nesprávnou úpravou vody. 
 

 



 D–EIMWC00404-14SK - 71/86 

Jednotky s externým vodným čerpadlom 
Naštartujte vodné čerpadlo a skontrolujte, či na hydraulickom systéme nedochádza k nejakým únikom, podľa potreby 
urobte nápravy. Pokiaľ je v činnosti vodné čerpadlo, upravte tok vody, kým sa nedosiahne pokles tlaku pre výparník. 

Upravte bod aktivácie prietokového spínača (nedodáva sa z výroby), aby sa zabezpečila činnosť stroja v intervale  20% 
prietoku. 
 

                                                                               POZOR 

 
Od tejto chvíle bude stroj pod elektrickým napätím. Pri nasledujúcich úkonoch dávajte mimoriadny pozor.  
Nepozornosť počas nasledujúcich úkonov môže spôsobiť vážne osobné zranenia. 
 

 

Elektrické napájanie 
Napätie elektrického napájania stroja sa musí zhodovať s napätím uvedeným na výrobnom štítku  10 %, zatiaľ čo 

nerovnováha napätia medzi fázami nesmie prekročiť  3 %. Odmerajte napätie medzi fázami a ak hodnota nespadá do 
určeného limitu, urobte nápravy ešte pred naštartovaním stroja. 
 

 UPOZORNENIE 

 
Zabezpečte vhodné elektrické napájanie. Nevhodné napájacie napätie by mohlo spôsobiť poruchu riadiacich 
komponentov a neželané odstavenie teplotných ochranných zariadení, a súčasne by mohlo podstatnou mierou znížiť 
životnosť stýkačov a elektromotorov. 
 

 

Nerovnováha elektrického napájania 
 
V trojfázovom systéme spôsobí nerovnováha medzi fázami prehriatie motora. Maximálna nerovnováha napätia je 3 %, 
vypočítaná nasledujúcim spôsobom: 

 

Nerovnováha %: %_____100
max




x
Vaverage

VaverageV
 

 

Príklad: v troch fázach bolo pre jednotlivé fázy namerané napätie 383, 386 a 392 Voltov, priemer je: 

383+386+392 = 387 Voltov 

           3 
následkom čoho nerovnováha vyjadrená v percentách je: 

 

%29,1100
387

387392



x  pod maximálnou povolenou hodnotou 3%. 

Elektrické napájanie olejového ohrievača 
Každý kompresor má vo výbave elektrický ohrievač umiestnený v svojej spodnej časti. Jeho účelom je ohrievať mazací 
olej a tým predchádzať, aby sa zamiešal do chladiacej tekutiny. 
Preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli ohrievače pod napätím aspoň 24 hodín pred plánovaným časom štartu. Aby ste 
sa uistili, že sú aktivované, stačí nechať stroj zapnutý, keď je zatvorený hlavný vyraďovací spínač Q10. 
Mikroprocesor však má rad snímačov, ktorý zabraňuje spusteniu kompresora, keď nie je teplota oleja minimálne 5 C nad 
ekvivalentnou teplotou saturácie nasávacieho tlaku. 
Nechajte spínače Q0, Q1 a Q12 v polohe Vyp (alebo 0), kým stroj nebudete chcieť naštartovať. 

 

Ovládač núdzového zastavenia 
Strojové zariadenie je vybavené systémom núdzového zastavenia, ktoré vyradí elektrické napájanie kompresorov, čím 
sa umožní v prípade nebezpečenstva bezpečné zastavenie strojového zariadenia. Núdzové zastavenie sa spúšťa 
stlačením červeného tlačidla v tvare hríba na dverách elektrického panela stroja. 
Po zastavení stroja sa v riadiacej karte jednotky aktivuje alarmový signál; v karte sa ukaladá zoznam núdzových 
zastavení, pričom karta zabráni opätovnému spusteniu kompresorov. Opätovné spustenie kompresorov: 

 Resetujte tlačidlo núdzového zastavenia 

 Zrušte alarm na riadiacej karte. 

 POZOR 

 
Tlačidlom núdzového zastavenia sa preruší elektrické napájanie kompresorov, ale nie elektrického panela strojového 
zariadenia. Po núdzovom zastavení preto urobte všetky potrebné opatrenia, ak by ste na stroji museli vykonať nejaký 
zásah. 



 D–EIMWC00404-14SK - 72/86 

Spustenie stroja do prevádzky 
 

Zapnutie strojového zariadenia 
1. Pri zatvorenom hlavnom vyraďovacom spínači Q10 skontrolujte, či sú spínače Q0, Q1, Q2 a Q12 v polohe Off 

(alebo 0). 
2. Zatvorte magnetotermický spínač Q12 a počkajte, kým sa zapne mikroprocesor a ovládač. Skontrolujte, či je teplota 

oleja dostatočne vysoká. Teplota oleja musí byť aspoň 5°C nad saturačnou teplotou chladiacej látky v kompresore. 
Ak olej nie je dostatočne teplý, kompresory sa nebudú dať naštartovať a na displeji mikroprocesora sa objaví veta 
„Ohrev oleja“. 

3. Spustite vodné čerpadlo. 
4. Prepnite spínač Q0 do polohy On a počkajte, kým sa na displeji neobjaví správa „Jednotka zapnutá/kompresor v 

pohotovosti“. 
5. Skontrolujte, čo pokles tlaku vo výparníku zodpovedá navrhnutému poklesu tlaku a podľa potreby opravte. Pokles 

tlaku sa musí merať pri spojoch zaťaženia dodaných z výroby, ktoré sú umiestnené na potrubí výparníka. 
Nemerajte poklesy tlaku v miestach, kde sú zaradené nejaké ventily a/alebo filtre. 

6. Iba v prípade prvého štartu prepnite spínač Q0 do polohy Off, aby ste skontrolovali, či zostane vodné čerpadlo 
zapnuté na tri minúty pred jeho zastavením. 

7. Znovu prepnite spínač Q0 do polohy On (Zap). 
8. Skontrolujte, či je bod nastavenia upravený na požadovanú hodnotu stlačením klávesu nastavenia. 
9. Prepnite spínač Q1 do polohy On (alebo 1), čím sa zapne kompresor #1. 
10. Po naštartovaní kompresora počkajte aspoň 1 minútu, aby sa systém stabilizoval. Počas tejto doby ovládač vykoná 

sériu úkonov na vyprázdnenie výparníka (predčistenie) na zaručenie bezpečného štartu. 
11. Na konci etapy predčistenia spustí mikroprocesor zaťažovanie kompresora, ktorý teraz beží, aby znížil teplotu 

výstupnej vody. Skontrolujte správnu funkčnosť zaťažovacieho zariadenia odmeraním spotreby elektrického prúdu 
kompresora. 

12.  Skontrolujte vyparovanie chladiacej látky a kondenzačný tlak. 
13. Po čase potrebnom na stabilizovanie chladiaceho okruhu skontrolujte okienko na prívode do expanzného ventila, či 

je úplne plné (bez bubliniek) a či indikátor vlhkosti zobrazuje „Dry (Suché)“. Akékoľvek bubliny v okienku môžu 
indikovať nízku hladinu chladiacej látky alebo zvýšený pokles tlaku cez filtračný sušiť alebo expanzný ventil, ktorý je 
zablokovaný v kompletne otvorenej polohe. 

14. Okrem kontroly kontrolky kvapaliny skontrolujte pracovné parametre okruhu overením:  
a) Prehrievanie chladiva na nasávaní do kompresora 
b) Prehrievanie chladiva na výtlaku z kompresora 
c) Dochladenie kvapaliny prichádzajúcej z batérií kondenzátora 
d) Tlak vyparovania 
e) Kondenzačný tlak 
 
Okrem teploty kvapaliny a teploty nasávania pre stroje s termostatickým ventilom, ktorý vyžaduje používanie 
externého teplomera, je možné všetky ostatné merania vykonávať odčítaním príslušných hodnôt priamo na 
zabudovanom displeji mikroprocesora. 
 

15. Prepnite spínač Q2 do polohy On (alebo 1), čím sa zapne kompresor #2. 
16. Zopakujte kroky 10 až 15 aj pre druhý okruh. 

 
Tabuľka 5 – Typical prevádzkové podmienky s kompresorom na 100% 

Úsporný cyklus? Prehrievania 
nasávania 

Prehrievanie 
výstupu 

Dochladenie 
kvapaliny 

NIE 4  6 ℃ 20  25 ℃ 5  6 ℃ 

ÁNO 4  6 ℃ 18  23 ℃ 10  15 ℃ 

 
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 
Príznakmi nízkej hladiny náplne chladiacej látky sú: nízky tlak vyparovania, vysoké nasávanie a prehrievanie výstupu 
(nad hore uvedenými limitmi) a nízka úroveň dochladenia. V takom prípade pridajte do príslušného okruhu chladivo 
R134A . Systém je vybavený spojom na plnenie medzi poistným ventilom a výparníkom. Chladivo doplňte tak, aby sa 
pracovné podmienky dostali opäť na normálne hodnoty. 
Po ukončení nezabudnite vrátiť uzáver ventilu na miesto. 
 

 
17. Dočasne vypnite stroj (v rámci každodennej alebo týždennej odstávky), vypnite spínač Q0 do polohy Off (alebo 

0), alebo otvorte diaľkový kontakt medzi svorkami 58 a 59 na svorkovnici M3 (montáž diaľkového spínača 
vykonáva zákazník). Mikroprocesor aktivuje proces vypnutia, ktorý si vyžiada niekoľko sekúnd. Tri minúty po 
vypnutí kompresorov mikroprocesor vypne aj čerpadlo. Nevypínajte elektrické napájanie, aby sa tým nevypli 
elektrické odpory kompresora a výparníka. 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Ak stroj nie je vybavený zabudovaným čerpadlom, nevypínajte externé čerpadlo predtým, ako uplynuli 3 minúty po 
vypnutí posledného kompresora. Skoré vypnutie čerpadla spustí alarm poruchy toku vody. 
 

 
Sezónne vypnutie 
1. Prepnite spínače Q1 a Q2 do polohy Off (alebo 0), aby sa vypli kompresory, použite pritom normálny postup 

odstavovania čerpadla. 
2. Po vypnutí kompresorov prepnite spínač Q0 do polohy Off (alebo 0) a počkajte, kým sa nevypne zabudované 

vodné čerpadlo. Ak sa čerpadlo ovláda externe, počkajte po vypnutí kompresorov a pred vypnutím čerpadla 3 
minúty. 

3. Otvorte magnetotermický spínač Q12 (poloha Off) vnútri ovládacej sekcie elektrického panela a potom otvorte 
hlavný vyraďovací spínač Q10, čím vypnete celé napájanie strojového zariadenia. 

4. Zatvorte prívodné ventily kompresora (ak sú k dispozícii) a výstupné ventily, ako aj ventily nachádzajúce sa na 
vetve kvapaliny a vetve vstrekovania kvapaliny.  

5. Na každý otvorený spínač umiestnite varovnú tabuľku s upozornením, že pred naštartovaním kompresorov treba 
otvoriť všetky ventily. 

6. Ak bude systém počas zimného obdobia neaktívny a do systému sa nezavádza zmes vody a glykolu, vypustite 
všetku vodu z výparníka a z pripojeného potrubia. Musíte si zapamätať, že po prerušení elektrického napájania 
stroja nebudú elektrické odpory proti zamŕzaniu fungovať. Počas celého obdobia nečinnosti nenechávajte výparník 
a potrubia vystavené atmosférickým vplyvom. 

 
Naštartovanie po sezónnom vypnutí 
1. S otvoreným vyraďovacím hlavným spínačom sa uistite, že sú všetky elektrické pripojenia, káble, koncovky a 

skrutky dobre utesnené, aby sa zaistil dobrý elektrický kontakt. 

2. Skontrolujte, či sa napätie elektrického napájania stroja zhoduje s napätím uvedeným na výrobnom štítku  10%, 

zatiaľ či je nerovnováha napätia medzi fázami  3%. 
3. Skontrolujte, či sú všetky ovládacie zariadenia v dobrom stave a funkčné, a či je pre štart vhodné teplotné 

zaťaženie. 
4. Overte si, či sú všetky zapájacie ventily správne utiahnuté a že nedochádza k žiadnemu úniku chladiva. Vždy vráťte 

na miesto kryty ventilov. 
5. Skontrolujte, či sú spínače Q0, Q1, Q2 a Q12 v otvorenej polohe (Off). Prepnite hlavný spínač Q10 do polohy On. 

Tým sa umožní zapnutie elektrických odporov kompresorov. Pred spustením počkajte aspoň 12 hodín, aby sa 
ohrial olej. 

6. Otvorte všetky nasávacie, výstupné, kvapalinové a vstrekovacie ventily. Vždy vráťte na miesto kryty ventilov. 
7. Otvorte vodné ventily, aby sa systém naplnil a vypustite vzduch z výparníka cez odvzdušňovací ventil namontovaný 

na jeho plášti. Overte si, že z potrubí neuniká voda. 
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Údržba systému 
 

  VÝSTRAHA 

 
Všetky činnosti bežnej a neplánovanej údržby stroja musia vykonávať výhradne kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú 
oboznámení s vlastnosťami stroja, postupmi prevádzky a údržby, a ktorým sú známe bezpečnostné požiadavky a 
riziká s tým spojené. 
 

 

    VÝSTRAHA  
 
Je absolútne zakázané odstraňovať akékoľvek ochrany na pohyblivých častiach jednotky 
 

 
 

                                                                POZOR 

 
Príčiny opakovaných vypnutí následkom zásahu bezpečnostných zariadení treba dôkladne preskúmať a odstrániť ich. 
Iba resetovanie alarmu môže ťažko poškodiť jednotku . 
 

 

                                                                POZOR 

 
Na dosiahnutie optimálnej prevádzky a ochranu životného prostredia sú nevyhnutné správne náplne chladiva a oleja. 
S olejom a chladivom treba vždy manipulovať v súlade s platnými predpismi. 
 

 

Všeobecne 
 

                                                                              DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 
Okrem kontrol odporúčaných v programe bežnej údržby sa odporúča vykonávať pravidelné periodické kontroly, ktoré 
musí vykonávať kvalifikovaný personál, a to podľa nasledujúcich pokynov: 
4 previerky ročne (každé tri mesiace) u jednotiek pracujúcich 365 dní v roku; 
2 previerky ročne (1 na začiatku sezóny a druhá v strede sezóny) u jednotiek pracujúcich približne 180 dní v roku v 
sezónnej prevádzke. 
1 previerky ročne (pri sezónnom spustení) u jednotiek pracujúcich 90 dní v roku počas sezóny. 
 

 

    DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

 
Výrobca jednotky vyžaduje od používateľa, aby sa vykonávala kompletná kontrola jednotky a stav tlaku okrehov 
chladiva vždy po desiatich rokoch používania, ako to predpisujú talianske právne predpisy (zákon 93/2000), a to u 
všetkých skupín kategórie I a IV, obsahujúce tekutiny skupiny 2.  
Výrobca okrem toho odporúča, aby používatelia kontrolovali vibrácie kompresora v ročných intervaloch, ako aj 
vykonávali kontrolu možných únikov chladiva. Kontroly na potvrdenie neporušenia a bezpečnosti chladiacho okruhu 
sa musia vykonať v súlade s vnútroštátnymi a/alebo európskymi normami, pričom ich smie vykonať výhradne riadne 
kvalifikovaný personál. 
 

 

Údržba kompresora 
Vhodným spôsobom overenia mechanických podmienok kompresora je analýza vibrácií. 
Odporúča sa overenie načítania vibrácií okamžite po spustení a pravidelne v ročných intervaloch. Na zaručenie 
spoľahlivosti merania musí byť zaťaženie kompresora približné ako pri predchádzajúcom načítaní. 
 

Mazanie 
Jednotky si nevyžadujú postupy mazania komponentov. 
Kompresorový olej je syntetického druhu a je vysoko hygroskopický. Preto sa odporúča obmedzovať jeho vystavenie 
atmosférickým vplyvom počas skladovania a fáz plnenia. Odporúča sa nevystavovať olej atmosférickým vplyvom viac 
ako 10 minút. 
Filter kompresorového oleja sa nachádza pod odlučovačom oleja (strana výstupu). Jeho výmena sa odporúča potom, čo 
pokles tlaku prekročí hodnotu 2,0 barov. Pokles tlaku cez olejový filter je rozdiel medzi tlakom na výstupe z kompresora 
a tlakom oleja. Oba tieto tlaky sa dajú kontrolovať prostredníctvom mikroprocesora pre oba kompresory. 
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GAS INLET PRÍVOD PLYNU 

GAS OUTPUT VÝSTUP PLYNU 

OIL CHARGE COCK NAPĹŇACÍ KOHÚT OLEJA 

ROTALOCK ROTAČNÉ BLOKOVANIE 

ELECTRICAL RESISTANCE ELEKTRICKÝ ODPOR 

OIL DRAIN VYPUSTENIE OLEJA 

 
COUPLING – LOW PRESSURE PRÍPOJKA – NÍZKY TLAK 

COUPLING – OIL PRESSURE PRÍPOJKA - TLAK OLEJA 

COUPLING – HIGH PRESSURE 2 POSITIONS PRÍPOJKA – VYSOKÝ TLAK – 2 POLOHY 

COMPR. LOADING SOLENOID VALVE SOLENOIDNÝ VENTIL ZAŤAŽENIA KOMPRESIE 

COMPR. UNLOADING SOLENOID VALVE SOLENOIDNý VENTIL ODĽAHČENIA KOMPRESIE 

MAX DELIVERY TEMPERATURE SENSOR (2pcs) – SNÍMAČ MAX: TEPLOTY PRÍVODU (2 ks) 

 
 
 

Obr. 27 - Inštalácia regulačných mechanizmov pre kompresor Fr4 
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Bežná údržba 
 

Tabuľka 6 – Program bežnej údržby(Poznámka 2) 

Všeobecne:    

Prečítanie pracovných údajov (Poznámka 3) X   

Vizuálna kontrola stroja, či na ňom nie sú poškodenia a/alebo uvoľnené 
časti 

 X  

Overenia celistvosti tepelnej izolácie   X 

Čistenie a podľa potreby nafarbenie   X 

Analýza vody (Poznámka 5)   X 

    

Elektrická:    

Overenie ovládacej sekvencie   X 

Overenie opotrebovania kontaktov – Výmena podľa potreby   X 

Overenie, či sú utiahnuté všetky elektrické koncovky – Podľa potreby 
utiahnite 

  X 

Vyčistenie vnútra elektrického ovládacieho panela   X 

Vizuálna kontrola komponentov, či na nich nie sú znaky prehriatia  X  

Overenie činnosti kompresora a elektrického odporu  X  

Meranie izolácie kompresorového motora použitím Megger    X 

    

Chladiaci okruh:    

Skontrolujte, či nedochádza k únikom chladiva  X  

Overenie toku chladiva pomocou kontrolného sklíčka – Plnosť kontrolky X   

Overenie poklesu tlaku dehydratačného filtra  X  

Overenie poklesu tlaku oleja (Poznámka 4)  X  

Analýza vibrácií kompresora   X 

Analýza kyslosti kompresorového oleja (Poznámka 6)   X 

Kontrola bezpečnostných ventilov (Poznámka 7)  X  

    

Sekcia kondenzátora:    

Čistenie výmenníkov (Poznámka 8)   X 

 
Poznámky: 
1) Mesačné úkony zahŕňajú aj všetky úkony vykonávané týždenne 
2) Ročné úkony (alebo úkony na začiatku sezóny) zahŕňajú aj všetky úkony vykonávané týždenne a mesačne 
3) Pracovné hodnoty stroja by sa mali kontrolovať denne, aby sa zaručilo dodržiavanie noriem 
4) Ak tlak klesne na 2,0 barov, vymeňte olejový filter 
5) Skontrolujte všetky rozpustené kovy 

6) TAN (Total Acid Number - celková kyslosť) :  0,10 : Netreba nič robiť 
V rozsahu 0,10 až 0,19: Výmena filtrov proti kyslosti a overenie po 1000 
hodinách prevádzky Pokračujte v nahrádzaní filtrov, až kým TAN neklesne 
pod 0,10 

0,19 : Vymeňte olej, vymeňte olejový filter a sušiaci filter. Kontrolujte v 
pravidelných intervaloch. 

 
7) Bezpečnostné ventily 
 Skontrolujte, či nie je poškodený kryt a tesnenie a či sa nespojili. 
 Skontrolujte, či nie je upchytý výpustný otvor bezpečnostných ventilov cudím predmetom, hrdzou alebo ľadom.   

Skontrolujte údaje výroby uvedené na bezpečnostnom ventile. Ventil vymeňte každých 5 rokov a uistite sa, že 
spĺňa požiadavky platných predpisov, čo sa týka inštalácie jednotky.  

  

8) Rúrky výmenníka tepla vyčistite mechanicky a chemicky v nasledujúcich prípadoch: pokles výkonu pri 
kondenzácii vody, pokles diferenciálu teploty medzi vstupnou a výstupnou vodou, vysoká teplota kondenzácie.  

Výmena dehydratačného filtra 
Dôrazne sa odporúča, aby ste vložky dehydratačného filtra vymieňali v prípade podstatného poklesu tlaku cez filter alebo 
ak sa spozorovali cez kontrolné okienko kvapaliny bubliny, pričom hodnoty dochladenia môžu byť v rámci povolených 
limitov. 
Výmena vložiek sa odporúča, keď pokles tlaku prechodom cez filter dosiahne 50 kPa pri plnom zaťažení kompresora. 
Vložky je potrebné vymeniť aj vtedy, keď ukazovateľ vlhkosti v kontrolke mení farbu a ukazuje nadmernú vlhkosť, alebo 
keď periodická skúška oleja objaví prítomnosť kyslosti (príliš vysoká hodnota TAN). 
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Postup výmeny vložky dehydratačného filtra 
 

 POZOR 

 

Počas celého obdobia úkonu musí byť zabezpečený tok vody cez výparník. Prerušenie toku vody počas tohto 
postupu by spôsobilo zamrznutie výparníka s následným prasknutím vnútorného potrubia. 

 
1. Vypnite príslušný kompresor prepnutím spínača Q1 alebo Q2 do polohy Off. 
2. Počkajte, kým sa kompresor nezastaví a zatvorte ventil nachádzajúci sa na vedení kvapaliny. 
3. Po zastavení kompresora umiestnite na vypínač kompresora výstražnú tabuľku, aby sa predišlo 

náhodnému spusteniu do prevádzky. 
4. Zatvorte nasávací ventil kompresora (ak je k dispozícii). 
5. Použitím regeneračnej jednotky odstráňte nadbytok chladiacej látky z vodného filtra, kým sa nedosiahne 

atmosférický tlak. Chladivo sa musí skladovať vo vhodnej čistej nádobe.  
 

 VÝSTRAHA 

 

Na zaručenie ochrany životného prostredia, nevypúšťajte chladivo do atmosféry. Vždy používajte regeneračné 
zariadenie a skladovaciu nádrž. 
 

 
 

6. Vyrovnajte interný a externý tlak zatlačením ventilu vákuového čerpadla nainštalovaného na kryte filtra. 
7. Odmontujte kryt dehydratačného filtra. 
8. Odmontujte prvky dehydratačného filtra. 
9. Nainštalujte nové prvky filtra do filtra. 
 

 POZOR 

 

Strojové zariadenie neuvádzajte do prevádzky skôr, ako bude správne vložený dehydratačný filter. Výrobca jednotky 
odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek zranenie osôb alebo poškodenie majetku spôsobené prevádzkou 
stroja, pokiaľ neboli správne vložené vložky dehydratačného filtra. 
 

 
10. Vráťte na miesto tesnenie krytu. Nedovoľte, aby minerálny olej vnikol do tesnenia filtra, pretože by sa tým 

kontaminoval okruh. Na tento účel použite iba vhodný olej (POE). 
11. Zatvorte kryt sušiaceho filtra. 
12. Zapojte vákuové čerpadlo ku filtru a dosiahnite vákuum 230 Pa. 
13. Zatvorte ventil vákuového čerpadla. 
14. Naplňte filter chladiacou látkou, ktorú ste uchovali po vyprázdnení. 
15. Otvorte kohútik kvapalinového vedenia. 
16. Otvorte nasávací ventil (ak je k dispozícii). 
17. Naštartujte kompresor prepnutím spínača Q1 alebo Q2. 

 

Výmena olejového filtra 
 

 POZOR 

 

Mazací systém bol navrhnutý tak, aby sa väčšina náplne oleja udržiavala vnútri kompresora. Napriek tomu sa počas 
prevádzky uvoľní do systému strhnutím chladiacou látkou obmedzené množstvo oleja. Množstvo výmeneného oleja 
vstupujúceho do kompresora by preto malo byť rovnaké, ako pôvodné množstvo a nie celkové množstvo, ktoré je na 
identifikačnom štítku, predíde sa tým prítomnosti nadmerného množstva. 
Množstvo uvoľneného oleja z kompresora treba merať po odparení chladiacej látky prítomnej v oleji, čím sa určí 
správne množstvo. Aby sa znížil objem chladiacej látky v oleji na minimum, odporúča sa, aby boli elektrické odpory 

zapnuté a aby sa olej odstránil iba vtedy, keď dosiahol teplotu 3545°C. 
 

 

  POZOR 

 
Výmena olejového filtra vyžaduje opatrné zaobchádzanie s nahrádzaným olejom; olej sa nesmie vystavovať vzduchu 
viac ako cca 30 minút. 
V prípade pochybností si overte kyslosť oleja, a ak nie je možné vykonať jeho meranie, nahraďte olej za čerstvý, ktorý 
sa skladoval v uzatvorených nádobách alebo spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky dodávateľa. 
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 POZOR 

 

Mazací systém bol navrhnutý tak, aby sa väčšina náplne oleja udržiavala vnútri kompresora. Napriek tomu sa počas 
prevádzky uvoľní do systému strhnutím chladiacou látkou obmedzené množstvo oleja. Množstvo výmeneného oleja 
vstupujúceho do kompresora by preto malo byť rovnaké, ako pôvodné množstvo a nie celkové množstvo, ktoré je na 
identifikačnom štítku, predíde sa tým prítomnosti nadmerného množstva. 
Množstvo uvoľneného oleja z kompresora treba merať po odparení chladiacej látky prítomnej v oleji, čím sa určí 
správne množstvo. Aby sa znížil objem chladiacej látky v oleji na minimum, odporúča sa, aby boli elektrické odpory 

zapnuté a aby sa olej odstránil iba vtedy, keď dosiahol teplotu 3545°C. 
 

 

  POZOR  
 
Výmena olejového filtra vyžaduje opatrné zaobchádzanie s nahrádzaným olejom; olej sa nesmie vystavovať vzduchu 
viac ako cca 30 minút. 
V prípade pochybností si overte kyslosť oleja, a ak nie je možné vykonať jeho meranie, nahraďte olej za čerstvý, ktorý 
sa skladoval v uzatvorených nádobách alebo spôsobom, ktorý spĺňa požiadavky dodávateľa. 
 

 

Kompresor Fr4200 
Filter kompresorového oleja sa nachádza pod odlučovačom oleja (strana výpustu). Jeho výmena sa dôrazne odporúča 
potom, čo pokles tlaku prekročí hodnotu 2,0 barov. Pokles tlaku cez olejový filter je rozdiel medzi tlakom na výstupe z 
kompresora a tlakom oleja. Oba tieto tlaky sa dajú kontrolovať prostredníctvom mikroprocesora pre oba kompresory. 
Vhodné oleje . 
 

Potrebný materiál: 
 

Olejový filter s kódom 95816-401  – Množstvo 1 
Súprava tesnenia s kódom 128810988  – Množstvo 1 

 
Kompatibilné oleje: 
DAPHNE HERMET OIL FVC68D 
 
Štandardná náplň oleja pre kompresor je 18 litrov. 

 

Postup výmeny olejového filtra 
Výmena olejového filtra 
1) Vypnite oba kompresory prepnutím spínača Q1 a Q2 do polohy Off. 
2) Otočte spínač Q0  do polohy Off, počkajte, kým sa vypne cirkulačné čerpadlo a otvorte hlavný vyraďovací 

spínač Q10 tak, aby ste prerušili napájanie stroja. 
3) Na rukoväť hlavného vyraďovacieho spínača zaveste tabuľku, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu. 
4) Zatvorte ventily nasávania, výstupu a vstrekovacie kvapalinové. 
5) Zapojte rekuperátor ku kompresoru a uchovajte chladiacu látku vo vhodnej a čistej nádobe. 
6) Vyprázdnite chladiacu látku, kým sa vnútorný tlak nedostane na zápornú hodnotu (v porovnaní s atmosférickým 

tlakom). Množstvo chladiacej látky rozpustenej v oleji sa takto zníži na minimum. 
7) Vypusťte olej v kompresore otvorením vypúšťacieho ventilu nachádzajúceho sa pod elektromotorom. 
8) Vyberte kryt olejového filtra a vyberte vnútorný prvok filtra. 
9) Vráťte na miesto kryt a interné objímkové tesnenia. Tesnenia nemažte minerálnym olejom, aby sa 

nekontaminoval systém. 
10) Vsuňte nový prvok filtra. 
11) Uzatváracie veko filtra vráťte na miesto a utiahnite skrutky.  Skrutky treba uťahovať striedavo a postupne 

kľúčom s krútiacim momentom nastaveným na 60 Nm. 
12) Naplňte olej cez horný kohútik nachádzajúci sa na odlučovači oleja. Keď zvážime vysokú hygroskopiu 

esterového oleja, mal by sa vymieňať čo najrýchlejšie. Nevystavujte esterový olej atmosférickým vplyvom dlhšie 
ako 10 minút. 

13) Zatvorte plniaci olejový kohútik. 
14) Zapojte vákuové čerpadlo a dosiahnite vákuum kompresora 230 Pa. 
15) Po dosiahnutí hore uvedenej hodnoty zatvorte kohútik vákuového čerpadla. 
16) Otvorte ventily vypúšťania systému, nasávania a vstrekovania kvapaliny. 
17) Odpojte vákuové čerpadlo od kompresora. 
18) Odstráňte varovnú tabuľku z hlavného vyraďovacieho spínača napájania. 
19) Zatvorte hlavný vyraďovací spínač Q10, čím sa aktivuje elektrické napájanie stroja. 
20) Stroj naštartujte podľa postupu štartovania popísaného v predchádzajúcom texte. 
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Náplň chladiva 

 POZOR 

 

Jednotky sú navrhnuté na prevádzku s chladivom R134a. Preto sa iné chladiace látky ako R134a NESMÚ 
POUŽÍVAŤ. 

 

                                                                              VÝSTRAHA 

 

Všetky zásahy pri pridávaní alebo vypúšťaní chladiaceho plynu sa musia urobiť v súlade s platnými predpismi a 
normami. 

 

 POZOR 

 

Pri dopĺňaní alebo odoberaní chladiaceho plynu zo systému sa uistite, že počas celého procesu 
doplňovania/odpúšťania je zaistený správny tok vody cez výparník. Prerušenie toku vody počas tohto postupu by 
spôsobilo zamrznutie výparníka s následným prasknutím jeho vnútorného potrubia. 
Na škody spôsobené zamrznutím sa nevzťahuje záruka. 
 

 

 VÝSTRAHA 

 
Vypúšťanie a doplňovanie chladiva musia vykonávať technici, ktorí sú kvalifikovaní na používanie príslušných 
materiálov v tejto jednotke. Nevhodná údržba môže znamenať nekontrolovaný pokles tlaku a únik tekutiny. Chladivo 
ani mazací olej nevypúšťajte voľne do prostredia. Vždy zabezpečte vhodnú recykláciu. 

 
Jednotky sa dodávajú s plnou náplňou chladiacej látky, ale v niektorých prípadoch môže byť potrebné stroj doplniť aj na 
mieste. 
 

 POZOR 

Vždy skontrolujte príčiny úniku chladiva. Opravte systém a podľa potreby chladivo doplňte. 
 

Strojové zariadenie sa môže dopĺňať za ľubovoľných stabilných podmienok (uprednostňujte interval 70 až 100 %) a za 
akýchkoľvek podmienok teploty okolia (uprednostňujete teplotu viac ako 20 C). Stroj by sa mal udržiavať v chode aspoň 
5 minút, aby sa stabilizoval kondenzačný tlak. 
Hodnota dochladenia je približne 3 - 4°C. 
Po úplnom naplnení dochladzovacej sekcie pridanie ďalšieho množstva chladiacej látky už nezvýši účinnosť systému. 

Napriek tomu malý prídavok chladiacej látky (12 kg) zníži trošku citlivosť systému. 
 

Pozn.: Dochladenie sa mení a na svoju stabilizáciu si môže vyžadovať niekoľko minút. Napriek tomu, nikdy by hodnota 

dochladenia nemala dosiahnuť menej ako 2°C. Okrem toho sa môže hodnota dochladenia mierne meniť s teplotou vody 
a rôznym prehrievaním nasávania. S klesaním hodnoty prehrievania príslušne klesne aj dochladenie.  

 
V stroji bez chladiacej látky môže dôjsť k vývinu jednej z nasledujúcich situácií: 

1. Ak je hladina chladiacej látky trošku znížená, cez kontrolné sklíčko tekutiny vidno trochu bubliniek. Doplňte 
chladiacu látku podľa postupu popísaného v odseku o dopĺňaní chladiacej látky. 

2. Ak je hladina chladiacej látky mierne nižšia, príslušný chladiaci okruh sa môže niekedy poklesom tlaku 
zastaviť. Doplňte príslušný okruh podľa postupu popísaného v odseku o dopĺňaní chladiva. 

 

Proces doplnenia chladiva 
1) Ak sú na stroji úniky chladiva, bude nevyhnutné najprv určiť príčiny a až potom vykonať doplnenie. Musíte 

nájsť miesto úniku a opraviť ho. Dobrým indikátorom sú olejové škvrny, pretože sa zvyčajne vyskytujú v 
blízkosti miesta úniku. Napriek tomu to nie je vždy to správne kritérium vyhľadávania príčiny. Vyhľadanie 
úniku mydlovou vodou môže byť dobrou metódou u stredných až veľkých únikov, zatiaľ čo elektronické 
zariadenia na vyhľadávanie nájde aj malé úniky. 

2) Doplňte chladivo do systému prostredníctvom obslužného ventilu na nasávacom potrubí alebo 
prostredníctvom ventilu Schrader, ktorý sa nachádza na vstupnom potrubí výparníka. 

3) Chladiaca látka sa dá dopĺňať za ľubovoľných podmienok záťaže v intervale 25 až 100 % okruhu. 
Prehrievanie nasávania musí byť medzi 4 a 6 °C. 

4) Pridávajte dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny, aby sa kontrolka kvapaliny úplne vyplnila, kým sa 

bublinky vo vnútri nezastavia. Pridajte 2  3 kg chladiva ako rezervu, na doplnenie dochladzovania, ak 
kompresor pracuje pri zaťažení 50 – 100 %. 

5) Skontrolujte hodnotu dochladenia odčítaním hodnoty tlaku kvapaliny a teploty kvapaliny vedľa expanzného 
ventilu. Hodnota podchladenia sa musí nachádzať medzi 3 až 5°C. Hodnota dochladenia môže byť nižšia 

pri 75  100% naplnení a vyššia pri 50% naplnení. 
6) Preplnenie systému bude znamenať nárast výstupného tlaku kompresora. 
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Štandardné kontroly 
 
Teplotné a tlakové senzory 
Jednotka vychádza z výroby vybavená všetkými nasledujúcimi snímačmi. Pravidelne kontrolujte, či sú ich merania 
správne, a to pomocou referenčných nástrojov (manometrov, teplomerov). Údaje podľa potreby opravte pomocou 
klávesnice mikroprocesora. Správne kalibrované snímače zvyšujú účinnosť stroja a predlžujú jeho životnosť. 
Poznámka: Úplný popis aplikácií, nastavení a úprav nájdete v návode na používanie a údržbu mikroprocesora. 
 
Všetky snímače sú namontované a zapojené na mikroprocesor. V ďalšom texte sa uvádza popis každého snímača: 
 
Snímač teploty výstupnej vody výparníka – Tento snímač sa nachádza na pripojení výstupu vody z výparníka a 

používa ho mikroprocesor na riadenie záťaže stroja v závislosti od teplotnej záťaže systému. Okrem toho napomáha 
ovládať funkciu výparníka proti zamrznutiu. 
 
Snímač teploty vstupnej vody výparníka – tento snímač sa nachádza na pripojení vstupnej vody do výparníka a 

používa sa na sledovanie teploty vratnej vody. 
 
Prevodník výstupného tlaku kompresora – tento je namontovaný na každom kompresore a umožňuje sledovať 

výstupný tlak a regulovať tak ventilátory. Ak dôjde k zvýšeniu v kondenzačnom tlaku bude mikroprocesor regulovať 
zaťaženie kompresora, aby mu umožniť funkčnosť aj keď je zaseknutý. Okrem toho prispieva k úplnému logickému 
ovládaniu oleja. 
 
Prevodník tlaku oleja – Tento je namontovaný na každom kompresore a umožňuje sledovať tlak oleja. Mikroprocesor 

využíva tento snímač na to, aby informoval pracovníka obsluhy o stave olejového filtra a o tom, ako pracuje mazací 
systém. Spoločnou činnosťou vysoko a nízko tlakového prevodníka chráni kompresor pred problémami, ktoré sa týkajú 
slabého mazania. 
 
Nízkotlakový prevodník – Tento je namontovaný na každom kompresore a umožňuje sledovať tlak nasávania 

kompresora spolu s výstrahami nízkeho tlaku. Okrem toho prispieva k úplnému logickému ovládaniu oleja. 
 
Snímač nasávania – Tento je namontovaný doplnkovo (ak bol objednaný elektronický expanzný ventil) na každom 

kompresore a umožňuje sledovať teplotu pri nasávaní. Signál z tohto snímača využíva mikroprocesor na kontrolu 
elektronického expanzného ventilu. 
 
Snímač teploty výstupného tlaku kompresora – Tento je namontovaný na každom kompresore a umožňuje sledovať 

teplotu výtlaku kompresora a teplotu oleja. Mikroprocesor reguluje vstrekovania kvapaliny pomocou tohto snímača a 
vypína kompresor v prípade alarmu, že teplota na výstupe dosahuje 110 °C. Chráni tiež kompresor od možného 
spustenia s kvapalinou. 
 
 



 D–EIMWC00404-14SK - 81/86 

Testovací hárok 
 
Odporúčame vám, aby ste nasledovné prevádzkové údaje pravidelne kontrolovali, aby ste skontrolovali, či stroj funguje 
správne. Tieto údaje budú okrem toho mimoriadne užitočné pre technikov pri vykonávaní bežnej a/alebo mimoriadnej 
údržby stroja. 
 

Merania na strane kvapaliny 
Nastavená hodnota chladenej kvapaliny °C _________ 
Teplota odchádzajúcej kvapaliny výparníka °C _________ 
Teplota vstupnej kvapaliny výparníka °C _________ 
Pokles tlaku na výparníku kPa _________ 
Prietok vody výparníkom m

3
/h _________ 

 

Nastavená hodnota chladenej kvapaliny °C _________ 
Teplota odchádzajúcej kvapaliny kondenzátora °C _________ 
Teplota vstupnej  vody kondenzátora °C _________ 
Pokles tlaku na kondenzátore kPa _________ 
Prietok vody kondenzátorom m

3
/h _________ 

 

Merania na strane chladiva 
Okruh #1:    
 Zaťaženie kompresora _____ % 
 Počet cyklov expanzného ventilu (iba elektronický) _____  
Tlak chladiva/oleja Tlak vyparovania _____  
 Kondenzačný tlak _____ bar 
 Tlak oleja _____ bar 
Teplota chladiva Teplota nasýtenia pri vyparovaní _____ bar 
 Teplota nasávaného plynu _____ °C 
 Prehrievania nasávania _____ °C 
 Teplota nasýtenia pri kondenzácii _____ °C 
 Prehrievanie výstupu _____ °C 
 Teplota kvapaliny _____ °C 
 Dochladenie _____ °C 
  _____ °C 
 
Okruh #2    
 Zaťaženie kompresora _____ % 
 Počet cyklov expanzného ventilu (iba elektronický) _____  
 Tlak vyparovania _____  
Tlak chladiva/oleja Kondenzačný tlak _____ bar 
 Tlak oleja _____ bar 
 Teplota nasýtenia pri vyparovaní _____ bar 
Teplota chladiva Teplota nasávaného plynu _____ °C 
 Prehrievania nasávania _____ °C 
 Teplota nasýtenia pri kondenzácii _____ °C 
 Prehrievanie výstupu _____ °C 
 Teplota kvapaliny _____ °C 
 Dochladenie _____ °C 
  _____ °C 
Teplota vonkajšieho vzduchu  _____ °C 
 
Okruh #2    
 Zaťaženie kompresora _____ % 
 Počet cyklov expanzného ventilu (iba elektronický) _____  
 Tlak vyparovania _____  
Tlak chladiva/oleja Kondenzačný tlak _____ bar 
 Tlak oleja _____ bar 
 Teplota nasýtenia pri vyparovaní _____ bar 
Teplota chladiva Teplota nasávaného plynu _____ °C 
 Prehrievania nasávania _____ °C 
 Teplota nasýtenia pri kondenzácii _____ °C 
 Prehrievanie výstupu _____ °C 
 Teplota kvapaliny _____ °C 
 Dochladenie _____ °C 
  _____ °C 
Teplota vonkajšieho vzduchu  _____ °C 
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Elektrické merania 
 
Analýza nerovnováhy napätia jednotky: 
   Fázy:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                   Nerovnováha %: %_____100
max




x
Vaverage

VaverageV
 

 
Prúd kompresorov – Fázy:                   R       S     T     
    

Kompresor  #1             _____ A                 _____ A _____ A     
Kompresor  #2               _____ A                  _____ A _____ A 
Kompresor  #3               _____ A                  _____ A _____ A 
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Servis a obmedzenia záruky 
 
Všetky stroje boli vo výrobe testované a vzťahuje sa na ne 12 mesačná záručná lehota od prvého spustenia alebo 18 
mesačná záručná lehota od dodávky . 
Tieto strojové zariadenia boli vyvinuté a vyrobené v súlade s najprísnejšími normami, čím je zaručená ich dlhoročná 
bezporuchová prevádzka. Napriek tomu je nevyhnutné zabezpečiť vykonávanie správnej a pravidelnej údržby, v súlade 
so všetkými postupmi uvedenými v tomto návode.  
Odporúča sa uzatvoriť zmluvu o údržbe so servisom, ktorého výrobca na to oprávnil, aby sa zaistila efektívnosť a 
bezproblémový servis, a to vďaka odbornosti a skúsenosti nášho personálu. 
Musíte tiež brať do úvahy, že záručné obdobie vyžaduje údržbu, rovnako ako si to vyžadujú podmienky záruk. 
Je potrebné mať na pamäti, že prevádzka stroja nevhodným spôsobom mimo jeho prevádzkových parametrov alebo 
nerealizovanie správnej údržby podľa tohto návodu môže zrušiť platnosť tejto záruky. 
Na udržanie si záruky dodržiavajte predovšetkým nasledujúce body: 
1. Stroj nesmie pracovať v podmienkach presahujúcich katalógové obmedzenia  
2. Hodnoty elektrického napájania musia spadať do limitov určeného napätia a napäťových harmonických alebo 

náhodných zmien. 
3. Nerovnováha medzi jednotlivými fázami trojfázového napájania nesmie prekročiť 3%. Stroj musí ostať vypnutý, kým 

sa neodstránia problémy s elektrickým napájaním. 
4. Nikdy sa nesmie odpojiť alebo vyradiť žiadne bezpečnostné zariadenie, mechanické, elektrické ani elektronické. 
5. Voda používaná na naplnenie hydraulického okruhu musí byť čistá a vhodne upravená. Namiesto najbližšie ku 

vstupu do výparníka treba nainštalovať mechanický filter. 
6. Pokiaľ existuje v dobe objednávania isté špecifické usporiadanie, nesmie byť prietokový objem vody výparníka 

nikdy väčší ako 120 % alebo nižší ako 80 % menovitého prietoku. 
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Pravidelné povinné kontroly a spustenie zariadení pod tlakom 
 
Štandardné jednotky sú zaradené v kategórii IV klasifikácie uvedenej v európskej smernici PED 97/23/ES 
V prípade chladičov patriacich do tejto kategórie je potrebné podľa vnútroštátnej legislatívy vykonať pravidelnú kontrolu. 
Preverte si prosím svoje miestne požiadavky. 
 
 

Dôležitá informácia o použitom chladive 
 

Tento výrobok obsahuje plyny obsahujúce fluór prispievajúce k skleníkovému efektu a na ktoré sa vzťahuje protokol 
podpísaný v Kyoto. Neuvoľňujte takéto plyny do atmosféry. 
 
Typ chladiva:  R134a 
Hodnota GWP:  1300 
 
(1)GWP =  Global warming potential - Potenciál globálneho otepľovania 
 
Množstvo použitej chladiacej látky je uvedené na výrobnom štítku jednotky. 
 Pravidelné kontroly únikov chladiacej látky je možné požadovať v závislosti od Európskej alebo vnútroštátnej 
legislatívy. Podrobnejšie informácie dostanete u predajcu. 

 
 
 

Likvidácia 
 
Jednotky sú vyrobené z kovu a plastových častí. Všetky tieto časti treba likvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi o 
likvidácii odpadov.  Olovnaté batérie treba odovzdať v špeciálnych zberných strediskách.  
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Táto príručka slúži ako technická pomôcka a nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku. Jej obsah nemôže byť garantovaný bezvýhradne a 
jednoznačne ako kompletný, presný alebo spoľahlivý. Všetky údaje a špecifické popisy môžu byť pozmenené bez predchádzajúceho 

upozornenia. Údaje, komunikované v momente objednávky, budú považované za definitívne. Výrobca sa zbavuje akejkoľvek 
zodpovednosti za eventuálne priame alebo nepriame škody, a to v najširšom zmysle slova, súvisiace alebo spojené s použitím a/alebo 

interpretáciou tejto príručky. 
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