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A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux 
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine 
per i collegamenti idraulici esatti.
� - ������ ���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as 
ligações certas da água.
A – .�/01�2 0340�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
A – TipiCni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer . Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
A – TipiCen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
A – .�/�>4� 06��3�57�4� 73�4�>4� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch 
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 
Wasseranschlüsse. 
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas 
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua. 
B – Circuito refrigerante doppio tipico  – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i 
collegamenti idraulici esatti.
� - ������ $���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações 
certas da água.
B – .�/01�2 31	6�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
B – TipiCni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer. Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
B – TipiCen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
B – .�/�>4� 06��3�57�4� 3104� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����. 
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor compresor Compressore 
2 Oil Separator Ölabscheider Séparateur d’huile Olieafscheider Separador de aceite Separatore olio
3 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Descarga de la válvula de cierre Rubinetto di mandata 
4 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo
5 Condenser Kondensator Condensateur Condensor condensador Condensatore

6 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d’isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
La línea de líquido válvula de 
aislamiento 

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

8 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
9 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper evaporador Evaporatore 

10 Suction shut off valve (optional) Ansaug-Absperrventil (optional) Robinet d’aspiration (en option) Inlaat afsluitklep (optioneel) 
De succión válvula de cierre 
(opcional) 

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

11 Strainer Sieb Crépine Filter colador Strainer 
12 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
13 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
14 Jet pump Strahlpumpe Pompe à jet Straalpomp bombas de chorro Pompa a getto
15 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
16 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

18 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
19 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo 
20 Changeover device Umschaltvorrichtung Dispositif de basculement Omschakelapparaat cambio de dispositivo Dispositivo di commutazione 

21 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk 
De baja presión la válvula de 
seguridad 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

       22 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Alta presión, válvula de seguridad Valvola di sicurezza alta pressione 

       23 Condenser water connections Kondensator-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau au condensateur Condensatorwateraansluitingen 
Conexiones de agua del condensador Collegamenti idraulici del 

condensatore
24 Evaporator water connections Verdampfer-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau à l’évaporateur Verdamperwateraansluitingen Conexiones de agua del evaporador Collegamenti idraulici dell’evaporatore

PSL Limiter low pressure Niederdruckbegrenzer Limiteur basse pression Lage druk begrenzer Bajo limitador de presión Limitatore bassa pressione

PZHH High-pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk 
De alta presión del interruptor de 
presión 

Pressostato alta pressione 
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� �������	 Português 
����� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 M����!#�() Compressor K08/�7

0� Kompressor Kompressor Kompressori SprBNarka kompresor 
2 �����$��,�'�#�() Separador de óleo L�
�00537��57�O Oljeavskiljare Oljeutskiller Öljynsuodatin Separator oleju odluCovaC oleje 

3 *��P'�����( -��-"$�
!�'�()

Válvula de corte de descarga 9:/	
�40 05
7>40 ���/�4 Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 
Zawór odcinajAcy na 
wypływie

Vybití uzavírací ventil 

4 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
5 M��������() Condensador K04374
�50� Kondensor Kondensator Jäähdytin Skraplacz kondenzátor 

6 Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

S�/0�4: ���/�4�
T�3�0
540�0 5�	@0/�0103�

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

7 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�)  Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

Válvula de expansão eletrónica 
Z�7�5�044:
��
?���57�O4: ���/�4

Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 
Elektroniczny zawór 
rozprBNny

Elektronický expanzní ventil 

9 �&����#�() Evaporador [
/���57�O Förångare Evaporator Höyrystin Parownik výparníku 

10 
*��P'�����( -��-"$�
���''�P�#�)
(�'���'!���() 

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

11 ]"��'� Filtro R750>4: ^��O5� Filter Filter Siivilä Filtr siatkowy filtr 
12 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
13 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 

14 *���"� �!��� (�`�P�'�) Bomba injetra R5�	4: 4�
0
 Strålpump Jet-pumpe Suihkupumppu Pompa wtryskowa vývEvy 

15 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 
16 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 

17 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�) Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

18 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
19 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
20 U����&� �!��+�+() Dispositivo de comutação a7�7��=>�=\77 	
5�0
510 Changeover-enhet Changeover-enhet Vaihtokytkentälaite UrzAdzenia przełAczajAce pDepínací zaDízení 

21 Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
4�;�0�0 3�1�74�2

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
1:
0�0�0 3�1�74�2

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

24 M��$%#!�) �!'�� !&����#�( Ligações de água do 
evaporador 

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

Limitador de pressão baixa _���4�>�57�O /0 4�;�08	
3�1�74�=

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH c'!##�#����) ����()
�"!#�)

Pressóstato de alta pressão 
�7�7 1:
0�0�0 3�1�74�2 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

Vysokotlaké tlakový spínaC
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor kompresszor compresor Kompresor K08/�7
0� Kompresor 
2 OdvajaC ulja olajleválasztó Separator de ulei Oljni separator L�
�74 
7/���50� OdluCovaC oleja 

3 Ispusni zaporni ventil
Mentesítés elzáró szelep DescIrcarea de gestiune pentru ventilul 

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

K��4 ;� /03�1�47
VýtlaCný uzatvárací ventil 

4 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
5 Kondenzator kondenzátor condensator Kondenzator K04374;�50� Kondezátor 

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

[43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5
Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

8 ElektroniCki ekspanzioni ventil Elektronikus expanziós szelep Electronic de expansiune supapI Elektronski ekspanzijski ventil K��/�4 ;� 7�7�5�0440 ��;?��74�7 Expanzný elektronický ventil 
9 IsparivaC párologtató evaporator Izparilnik [;/���57� Evaporátor (výparník) 

10 Usisni zaporni ventil (opcija)
Szívó elzáró szelep 
(opcionális) 

AspiraJie ventilul de închidere (opJional) 
Sesalni zaporni ventil (opcija) 

R8	��57�74 �;��=>1�\ ���/�4
Sací uzatvárací ventil (voliteený) 

11 Sito szFrG filtru Cedilo f73�� Filter 
12 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
13 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
14 Mlazna pumpa Jet szivattyú Jet pompI �rpalka na curek hT75 /08/� Vstrekovacie Cerpadlo 
15 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
16 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage [43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5 Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

18 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
19 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
20 Ureiaj za prebacivanje váltó eszköz de trecere la aparat Preklopna naprava a�71��=>1�\0 	
5�0
510 Prepínacie zariadenie 

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

De joasI presiune supapI de siguranJI
NizkotlaCni varnostni ventil a�73/�;74 ���/�4 ;� 4�
�0 4��2��47 BezpeCnostný ventil nízkeho tlaku 

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

a�73/�;74 ���/�4 1�
0�0 4��2��47
BezpeCnostný ventil vysokého 
tlaku 

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

K04374;�50� 4� 1034� 1��;��
Prípojky vody z kondenzátora 

24 PrikljuCci vode isparivaCa Párologtató vízcsatlakozások Conexiuni vaporizator de apI Vodni prikljuCki izparilnika [;/���57� 4� 1034� 1��;�� Prípojky vody z výparníka 
PSL GraniCnik niskog tlaka Limiter alacsony nyomású Limitator de joasI presiune Omejevalnik nizkega tlaka _���4�>�57� 4� 4�
�0 4��2��47 ObmedzovaC nízkeho tlaku 

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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ANGLI�TINA - P�VODNÍ POKYNY 
Tato p�íru�ka je d�ležitý dokument pro kvalifikovanou obsluhu, ale není ur�ena jako náhrada kvalifikované obsluhy.

DEkujeme vám, že jste zakoupili tuto chladicí jednotku 

P�ED INSTALACÍ JEDNOTKY SI PE�LIV� P�E�T�TE 
TUTO P�ÍRU�KU.  
NESPRÁVNÁ INSTALACE M�ŽE ZP�SOBIT 
ELEKTRICKÝ NÁRAZ, ZKRAT, ÚNIK CHLADICÍ 
KAPALINY, POŽÁR NEBO JINÉ POŠKOZENÍ 
ZA�ÍZENÍ NEBO ÚRAZ. 
JEDNOTKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA 
PROFESIONÁLNÍM OPERÁTOREM/TECHNIKEM  
SPUŠT�NÍ JEDNOTKY MUSÍ PROVÉST POV��ENÁ A 
VYŠKOLENÁ OSOBA 
VŠECHNY �INNOSTI SE MUSÍ PROVÁD�T 
V SOULADU S MÍSTNÍMI ZÁKONY A P�EDPISY. 
POKUD NEJSOU VŠECHNY POKYNY V TÉTO 
P�ÍRU�CE ZCELA JASNÉ, JE P�ÍSN� ZAKÁZÁNO 
INSTALOVAT A SPOUŠT�T JEDNOTKU.
V P�ÍPAD� POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE 
ZÁSTUPCE VÝROBCE, KTERÝ VÁM PORADÍ A PODÁ 
INFORMACE. 

Popis
Jednotka, kterou jste si zakoupili je „vodou chlazená chladicí 
jednotka“. Jedná se o zaDízení, která chladí vodu (nebo smEs 
vody a glykolu) v rozmezích, která jsou uvedena níže. 
Jednotka funguje na bázi komprese páry, kondenzace a 
odpaDení podle reverzního Carnotova cyklu. Hlavní souCásti 
jsou: 
- Šroubový kompresor, který zvyšuje tlak páry z tlaku pDi 

odpaDování na tlak pDi kondenzaci 
- Výparník, ve kterém se odpaDuje chladicí kapalina pod 

nízkým tlakem a chladí vodu. 
- Kondenzátor, ve kterém kondenzuje stlaCená pára 

odCerpávající teplo odebrané chlazené vodE ve vodou 
chlazeném výmEníku tepla. 

- Expanzní ventil snižující tlak kondenzované kapaliny z 
tlaku v kondenzátoru na tlak ve výparníku. 

Obecné informace
Spolu se všemi jednotkami jsou dodány schémata 
elektrického zapojení, certifikované výkresy, typový 
štítek a Prohlášení o shod�; tyto dokumenty obsahují 
všechny technické údaje jednotky, kterou jste zakoupili a 
MUSÍ BÝT POVAŽOVÁNY ZA NEDÍLNOU SOU�ÁST 
TÉTO P�ÍRU�KY.

V pDípadE jakéhokoliv rozdílu mezi touto pDíruCkou a 
dokumentací zaDízení se Di�te dokumentací na jednotce. V 
pDípadE pochybností kontaktujte zástupce výrobce. 
Další informace o této rodinE zaDízení jsou uvedeny v PDíruCce 
produktu. 

Tato pDíruCka slouží instalatérovi jednotky a kvalifikovanému 
operátorovi pDi Dádné instalaci, uvedení do provozu a údržbE
jednotky, aniž by byly ohroženy osoby, zvíData a/nebo 
pDedmEty. 

P�íjem jednotky
OkamžitE po dodání na místo instalace musí být jednotka 
prohlédnuta, zda není poškozená. Musí být zkontrolovány 
všechny souCásti popsané v dodacím listu.  
Pokud je jednotka poškozená, neodstra�ujte poškozené balení 
a okamžitE oznamte poškození pDepravní spoleCnosti a 
požádejte je o kontrolu jednotky.  
OkamžitE nahlaste poškození zástupci výrobce. PDípadné 
fotografie poškození pomohou pDi stanovení odpovEdnosti. 
Poškození nesmí být opraveno pDed kontrolou poškození 
zástupcem dopravce. 
PDed instalací jednotky zkontrolujte, že je na typovém štítku 
uveden správný model a napEtí napájení. Výrobce neruCí za 
poškození zjištEné po pDevzetí jednotky. 

Provozní omezení
Skladování 
Pokud mají být chladicí jednotky pDed instalací skladovány, je 
nutné dbát na následující. 
Chladicí jednotky skladujte v uzavDených prostorách pDi teplotE
nižší než 50 °C. 
Nesundavejte ochranný plast. 
Nevystavujte jednotku prachu.
Nevystavujte chladicí jednotky pDímému sluneCnímu svitu. 
Chladicí jednotky neskladujte poblíž zdroj� tepla. 
Pokud jsou skladovány pod stanovenou minimální teplotou, 
m�že dojít k poškození souCástí. Skladování pDi vyšších než 
stanovených teplotách m�že zp�sobit otevDení pojistných 
ventil�. Skladování v prostorách, kde dochází ke kondenzaci 
vlhkosti m�že poškodit elektronické souCástky. 

Provoz 
Tyto jednotky jsou konstruovány pro práci s výstupní vodou 
výparníku o teplotE mezi -8 °C a 20 °C a vstupní vodou 
kondenzátoru o teplotE mezi 20 °C a 50 °C nebo 20 °C a 60 
°C, jestliže je na jednotce namontována sada „High 
Temperature“ (pro vysokou teplotu). NicménE minimální rozdíl 
mezi teplotou vstupní  a výstupní vodou z výparníku do 
kondenzátoru nesmí být nižší než 17 °C. Pokud je ro zdíl 
teploty nižší (až na 10 °C), kompresory budou praco vat jen na 
CásteCné zatížení. 
Provozování jednotky mimo stanovené limity m�že jednotku 
poškodit. 
V pDípadE jakýchkoliv pochybností kontaktujte zástupce 
výrobce.
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Obrázek 1 – Popis štítk� na elektrickém panelu 

Jednotky s jednoduchým okruhem 
Identifikace štítku 

Jednotka se dv�ma okruhy 
Identifikace štítku 
1 – Typový štítek 6 – Typ chladiva 
2 – Pokyny pro zdvihání 7 – Varování k utažení kabel�
3 – Symbol nehoDlavého plynu 8 – Symbol nebezpeCí úrazu elektrickým proudem 
4  – OtevDete ventil na odluCovaCi oleje 9 – Varování pDed vysokým napEtím 
5 – ZnaCka výrobce 10 – Nouzové vypnutí

1 – Typový štítek 6 –  Symbol nehoDlavého plynu 
2 – Pokyny pro zdvihání 7 –  Typ chladiva 
3 – OtevDete ventil na odluCovaCi oleje 8 – Varování pDed vysokým napEtím
4 – ZnaCka výrobce 9 –  Varování k utažení kabel�
5 – Symbol nebezpeCí úrazu elektrickým proudem 10 –  Nouzové vypnutí 
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Obrázek 2 – PROVOZNÍ ROZSAH 

Bezpe�nost 
Jednotka musí být pevnE usazena na základech. 
Je d�ležité dodržovat následující pokyny: 
– Jednotku je možné zdvihat pouze zavEšenou za závEsné 
body. Pouze tyto body unesou celou hmotnost jednotky. 
– Nedovolte nepovolaným a/nebo nekvalifikovaným osobám 
pDístup k jednotce. 
– Je zakázáno pDistupovat k elektrickému vybavení jednotky, 
pokud není napájení elektrickým proudem odpojeno hlavním 
vypínaCem. 
– Je zakázáno dotýkat se elektrických souCástí, pokud 
nestojíte na izolaCní podložce. Nedotýkejte se elektrických 
souCástí, pokud je kolem nich voda nebo vlhkost. 
– Všechny Cinnosti na chladicím okruhu a jeho souCástech 
musí provádEt pouze kvalifikovaný technik. 
– VýmEnu kompresoru nebo dopl�ování mazacího oleje m�že 
provádEt pouze kvalifikovaný technik. 
– Pozor na poranEní ostrými hranami. VyhnEte se pDímému 
kontaktu. 
– PDi pDipojování jednotky do systému zabra�te vniknutí 
pevných Cástic do vodního potrubí. 
– Na vstup výmEníku tepla musí být do vodního potrubí 
instalován mechanický filtr. 
– Jednotka je vybavena jednopólovým vysokotlakým 
bezpeCnostním spínaCem, který se rozpojí, když tlak pDesáhne 
limit. Když se spínaC rozpojí, vypne se ovládací relé a vypne 
kompresor. Tlakový spínaC je namontován na výstupu 
kompresoru.
Pokud dojde k vypnutí, resetujte spínaC stisknutím modrého 
tlaCítka a poté resetujte alarm na mikroprocesoru. 
– Dodaná jednotka je vybavena také bezpeCnostními ventily, 
které jsou namontovány na vysokotlaké a nízkotlaké stranE
okruhu chladiva. 
– Do výstupního potrubí bezpeCnostních ventil� instalujte Cidlo 
úniku chladiva. 

Je p�ísn� zakázáno odstra�ovat kryty pohyblivých 
sou�ástí.

Pokud dojde k náhlému vypnutí jednotky, postupujte podle 
pokyn� v pDíruCce Control Panel Operating Manual (Návod k 
obsluze ovládacího panelu), která je souCástí dokumentace 
dodané spolu s jednotkou. 
D�raznE doporuCujeme, aby pDi instalaci a údržbE bylo 
pDítomno více pracovník�. V pDípadE zranEní nebo nevolnosti: 
- zachovejte klid, 
- stisknEte tlaCítko poplachu, je-li v místE instalováno, 
- pDesu�te zranEnou osobu ve stabilizované poloze na teplé 

a klidné místo stranou od jednotky, 
- ihned kontaktuje záchranáDe v budovE nebo zdravotnickou 

záchranou službu, 
- vyCkejte u zranEné osoby na pDíchod zdravotník�. 

P�emis�ování a zdvihání 
PDi nakládání/vykládání jednotky z pDepravního prostDedku a 
pDi pDemis�ování zabra�te náraz�m nebo trhavým pohyb�m. 
NetlaCte ani netáhnEte jednotku jinak než za základnu. 
Jednotku na pDepravním prostDedku upevnEte tak, aby se 
nemohla pohnout a poškodit se. PDi nakládání/vykládání 
jednotky zabra�te pádu kterékoliv její Cásti. 
PDi manipulaci s jednotkou bu�te mimoDádnE opatrní, abyste 
nepoškodili ovládání      nebo potrubí vedení chladiva.
PDi zdvihání musí být jednotka zavEšena na háky v každém z 
roh�, kde jsou otvory pro zdvihání, (viz obr. 3). Aby se 
zabránilo poškození poškození elektrického panelu a 
propojovací skDí�ky motoru, je nutné mezi lana, na kterých je 
zavEšena jednotka, vložit rozpínací tyCe . PDi zdvihání 
zkontrolujte, že se lana a/nebo DetEzy nedotýkají elektrického 
panelu a/nebo potrubí. PDi posouvání použijte sánE nebo 
lyžiny. TlaCte pouze na základnu stroje a nedotýkejte se 
mEdEného potrubí, ocelových kompresor� a/nebo elektrického 
panelu  .

Zdvihací lana i rozpErné tyCe musí být dostateCnE
pevné, aby bezpeCnE unesly hmotnost jednotky. 
Hmotnost jednotky je uvedena na typovém štítku.  
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Jednotka musí být zdvihána s nejvyšší opatrností a musí být 
peClivE dodržovány pokyny pro zdvihání. Zdvihejte jednotku 
pomalu a v naprosto vodorovné poloze. 

Umíst�ní a sestavení 
Jednotka musí být uložena na vodorovných betonových nebo 
ocelových základech a musí být umístEna tak, aby byl kolem ní 
dostateCný prostor pro údržbu, který umožní odstranEní 
potrubí výparníku a kondenzátoru. Délka požadovaného 

prostoru je 3,2 m. Trubky kondenzátoru a výparníku jsou 
uloženy na desce a lze je v pDípadE potDeby vymEnit. 
Požadovaný prostor na druhé stranE je 1,5 m na délku i výšku. 
Jednotka musí být instalována na pevných a naprosto 
vodorovných základech. M�že být nutné použít trámy pro 
rozložení hmotnosti. 

Obrázek 3 – Zdvihání jednotky se 2 kompresory  
(Zp�sob zdvihání jednotky s 1 kompresorem je stejný) 
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Pokud je jednotka instalována v místE, kam mají pDístup osoby 
nebo zvíData, doporuCujeme okolo jednotky instalovat zábradlí. 
Abyste zajistili maximální výkonnost instalované jednotky, 
pDijmEte následující opatDení a dodržujte následující pokyny: 
− Základy musí být silné a pevné, aby se zabránilo hluku a 

vibracím. 
− Voda v systému musí být velmi Cistá a všechny známky rzi 

nebo oleje musí být odstranEny. Na vstupním potrubí musí 
být instalován mechanický vodní filtr. 

Ochrana proti hluku 
Pokud jsou zvláštní požadavky na tichý chod, musí být velká 
pozornost vEnována izolaci mezi jednotkou a základy, kde je 
nutné použít antivibraCní vložky (dodávají se na vyžádání). Na 
vodním potrubí je též nutné použít pružné spojky. 

Vodovodní potrubí 
Potrubí musí být navrženo tak, aby na nEm bylo co nejménE
ohyb� a co nejménE zmEn ve svislém smEru. V takovém 
pDípadE se výraznE snižují náklady na instalaci a výkonnost 
systému je vyšší. 
Systém vedení vody musí být vybaven: 
1. AntivibraCními úchyty, které snižují pDenos vibrací na 

konstrukce. 
2. Uzavíracími ventily, kterými lze odpojit jednotku od pDívodu 

vody v pr�bEhu údržby. 
3. Pr�tokový spínaC. 
4. RuCní nebo automatické odvzduš�ovací zaDízení v nejvýše 

položeném místE systému. VypouštEcí zaDízení v nejníže 
položeném místE systému.  

5. Vhodné zaDízení, které dokáže udržet tlak ve vodním 
systému (expanzní nádoba, atd.). 

6. Indikátory teploty a tlaku vody, které pomáhají operátorovi 
za provozu a pDi údržbE.  

7. V pDípadE výmEny jednotky, musí být vodní okruh 
vyprázdnEn a vyCištEn pDed tím, než bude instalována 
nová jednotka. 
PDed spuštEním nové jednotky se doporuCuje bEžný test a 
Dádné chemické ošetDení vody. 

8. V pDípadE, že je do vodního systému pDidán glykol kv�li 
ochranE proti zamrznutí, musíte si uvEdomit, že tlak na 
vstupu bude nižší, nižší bude výkon jednotky a poklesy 
tlak� budou také nižší. Všechny systémy ochrany jednotky, 
jako je ochrana proti zamrznutí a ochrana proti nízkému 
tlaku, budou muset být nastaveny znovu. 

9. PDed tím, než vodní potrubí izolujete, zkontrolujte, že 
nedochází k pr�sak�m vody. 

10. Zkontrolujte, že tlak vody není vyšší než projektovaná 
hodnota
výmEníku tepla na stranE vody. DoporuCuje se na vodní 
potrubí namontovat pojistný ventil. 

UPOZORN�NÍ 
Aby nedošlo k poškození potrubí v instalaci vým�ník�

tepla je nutné do vstupního potrubí instalovat síto, jehož 
stav lze kontrolovat. 

P�íprava vody 
PDed uvedením jednotky do provozu, vyCistEte vodní okruh. 
NeCistoty, usazeniny, kousky rzi a ostatní materiály se mohou 
usazovat uvnitD výmEníku tepla a snižovat tak pDenos tepla. 
M�že dojít i ke zvýšení poklesu tlaku a tím ke snížení pr�toku 
vody. Správná pDíprava vody snižuje riziko koroze, eroze, 
odlupování, atd. Nejlepší zp�sob pDípravy vody musí být 
stanoven v místE použití, podle typu systému a vlastností 
vody. 
Výrobce neodpovídá za škody nebo nesprávnou funkci 
zaDízení zp�sobené použitím neošetDené vody nebo 
nesprávnou pDípravou vody. 

Ochrana výparníku proti zamrznutí 
1. Pokud se jednotka v zimE nepoužívá, doporuCuje se 

vypustit a propláchnout výparník a vodní potrubí glykolem. 
Výparník se dodává s vypouštEcím a odvzduš�ovacím 
kohoutem.  

2. DoporuCuje se pDidat do vodního okruhu pDimEDené 
množství glykolu. Bod tuhnutí smEsi vody a glykolu musí 
být alespo� o 6 °C nižší, než p Dedpokládaná teplota okolí.  

3. Izolujte trubky, zvláštE pak ty, kterými proudí ochlazená 
voda, abyste zabránili orosení. 

Poškození vzniklé v d�sledku zamrznutí není kryté zárukou. 

Instalace p�epína�e pr�toku 
Instalace pDepínaCe pr�toku do vodního okruhu je nezbytná 
pro zajištEní dostateCného pr�toku vody výparníkem. PDepínaC
pr�toku m�že být instalován na vstupním nebo výstupním 
potrubí. Smyslem instalace spínaCe pr�toku je vypnout 
jednotku v pDípadE pDerušení dodávky vody a zabránit tak 
zamrznutí odpaDovaCe. 
Výrobce nabízí, jako dopl�kovou výbavu, spínaC pr�toku 
vybraný pro tento úCel. 
Tento lopatkový spínaC je vhodný pro nároCné aplikace mimo 
uzavDené prostory (IP67) a pr�mEry potrubí od 1" do 8". 
SpínaC pr�toku je dodáván svorkovnicí, která musí být 
elektricky pDipojena k vývod�m uvedeným ve schématu 
zapojení. 
PDepínaC pr�toku musí být vyladEn tak, aby vypnul jednotku, 
když pr�tok vody ve výparníku poklesne pod 50 % jmenovité 
hodnoty. 

Elektrická instalace
Obecné technické údaje 

Veškerá elektrická pDipojení k jednotce musí být 
provedena podle platných zákon� a vyhlášek. 
Veškeré Cinnosti pDi instalaci, správE a údržbE musí 
provádEt kvalifikovaný personál. 
Podrobnosti jsou ve schématu zapojení jednotky, kterou 
jste zakoupili. Pokud schéma zapojení u zaDízení není 
nebo pokud by se ztratilo, kontaktujte vašeho zástupce 
výrobce a bude vám zaslána kopie. 
Pokud jsou rozdíly mezi schématem zapojení a 
elektrickým panelem / kabely, kontaktujte zástupce 
výrobce. 

Použijte pouze mEdEné vodiCe. Pokud nepoužijete mEdEné 
vodiCe, m�že dojít k pDehDátí a korozi spoj� a k poškození 
jednotky. 
Aby se zabránilo interferenci, všechny ovládací vodiCe musí 
být vedeny oddElenE od napájecích kabel�. Proto používejte 
pro ovládací vodiCe a napájecí kabely samostatné pr�chody. 
PDed jakýmkoliv servisem na jednotce odpojte pDívod napájení 
hlavním vypínaCem napájení jednotky. 
Pokud je jednotka vypnutá, ale hlavní vypínaC není rozpojen, 
nepoužívané elektrické obvody, jsou pod napEtím. 
Nikdy neotevírejte propojovací skDí�ku kompresoru, pokud 
není rozpojen hlavní vypínaC napájení jednotky.  

Jednotka používá jednofázové i tDífázové zatížení a 
nevyváženost mezi fázemi m�že zp�sobit zkraty do uzemnEní 
v pr�bEhu bEžného provozu jednotek zapojených do série. 
Pokud jsou v jednotce zaDízení zp�sobující harmonické 
vyšších Dád� (jako je VDF a pDerušovaC fáze), zkraty do 
uzemnEní mohou mýt velmi vysoké hodnoty (asi 2 A). 
Ochrana systému napájení musí být konstruována s ohledem 
na výše uvedené hodnoty. 

Provoz
Odpov�dnosti operátora 
PDed tím, než zaCne jednotku obsluhovat, je nezbytné, aby byl 
operátor DádnE vyškolen a seznámen se systémem. Aby 
operátor pochopil postup spuštEní, provoz, postup vypínání a 
provoz bezpeCnostních zaDízení, navíc k pochopení této 
pDíruCky si operátor musí pDeCíst pDíruCku obsluhy 
mikroprocesoru a schéma zapojení. 
V pr�bEhu prvního spuštEní jednotky, je k dispozici technik 
povEDený výrobcem, který odpoví na všechny dotazy a dá 
návod, jak správnE postupovat pDi provozu. 
Operátor musí vést evidenci provozních údaj� pro každou 
instalovanou jednotku. StejnE tak je nutné vést záznamy o 
pravidelné údržbE a servisu.
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Pokud operátor zjistí nenormální nebo neobvyklé provozní 
stavy, doporuCuje se, aby se poradil s technickým servisem 
schváleným výrobcem. 

Otev�ete vypínací ventily a/nebo ochranu 
PDed spuštEním kompresoru zkontrolujte, že jsou vypínací 
ventily plnE otevDené a vDeteno ventilu pevnE zakryto. 

UPOZORN�NÍ 
P�ed spušt�ním kompresor� je nezbytn� nutné, aby 
uzavírací ventil za odlu�ova�em oleje byl naplno otev�ený, 
pá�ka ventilu sklopená a na ventilu byl nasazen kryt.

Kohouty jsou otevDené:
1.   Odpojovací ventily instalované nad odluCovaCem oleje. 
     Tyto ventily musí být naplno otevDeny a musí na nich být 
     nasazeny bezpeCnostní kryty.     
2.   Odpojovací ventily zpEtného vedení oleje (proudové 
      Cerpadlo). Tyto ventily jsou umístEny pod nádobou 
      výparníku poblíž proudového Cerpadla. 
3.   Odpojovací ventily vyrovnávající olejová vedení. Tyto 
      ventily jsou instalovány na nádobE olejových odluCovaC�. 
4.   Kohout potrubí instalovaného v kondenzátoru. 
5.   Kohouty na olejovém potrubí, které pDivádí olej do 
      mazacího systému kompresoru. Toto potrubí vychází ze 
      dna odluCovaCe oleje. 
6.  Dopl�kové vstupní ventily mohou být instalovány poblíž 
     vstupu do kompresoru nad výparníkem. 

UPOZORN�NÍ 
P�ed napln�ním vodního okruhu zakryjte jeho ventily na 
vým�nících tepla. 

Pravidelná údržba 
Minimální údržba je popsána v  

Table 1. 

Servis a omezená záruka
POKUD NENÍ PROVÁD�NA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA, 
ZÁRUKA POZBÝVÁ PLATNOSTI. 

 Tyto jednotky byly vyvinuty a konstruovány podle standard�
nejvyšší kvality, které zajiš�ují mnoho let životnosti. NicménE je 
d�ležité, aby byla DádnE provádEna pravidelná údržba podle 
postup� popsaných v této pDíruCce a s použitím správných 
postup� údržby stroj�.  
Aby byla zajištEna úCinná a bezproblémová údržba, velmi 
doporuCujeme uzavDít smlouvu o údržbE se servisem 
schváleným výrobcem, který disponuje vyškoleným a 
zkušeným personálem. 
Je nutné vzít do úvahy, že jednotka vyžaduje údržbu také v 
pr�bEhu záruCní doby tak, jak je uvedeno níže v Tabulce 1.�
Je nutné mít na pamEti, že provozování jednotky nesprávným 
zp�sobem mimo rozsah provozních omezení nebo 
neprovádEní Dádné údržby podle této pDíruCky m�že zp�sobit 
neplatnost záruky. 
Aby byly dodrženy podmínky záruky, dbejte na následující: 
1. Jednotku nelze provozovat mimo rozsah provozních 

omezení  
2. NapEtí napájení elektrickým proudem musí být 

v pDedepsaném rozsahu a nesmí docházet ke kolísání 
napEtí a k ráz�m. 

3. V pDípadE napájení tDífázovým proudem nesmí být rozdíl 
mezi fázemi vyšší než 3 %. Pokud dojde k problém�m s 
napájením, musí být jednotka vypnuta, dokud není 
problém odstranEn. 

4. Nesmí se vypínat nebo obcházet jakékoliv bezpeCnostní 
zaDízení, a� již mechanické, elektrické nebo elektronické. 

5. Voda používaná pro vodní okruh musí být Cistá a DádnE
ošetDená. Co nejblíže vstupu do výparníku a kondenzátoru 
musí být instalován mechanický filtr. 

6. Pokud nebyla uzavDena speciální smlouva pDi objednání 
jednotky, pr�tok vody výparníkem nesmí být nikdy vyšší 
než 120 % a nižší než 80 % jmenovitého pr�toku. 

Povinné pravidelné kontroly a spoušt�ní spot�ebi��
pod tlakem 
Jednotky patDí do kategorie IV podle klasifikace Evropské 
smErnice PED 97/23/ES.  
Pro chladicí jednotky této kategorie nEkteré místní pDedpisy 
vyžadují pravidelné kontroly povEDenou organizací. ZjistEte si, 
jaké pDedpisy platí ve vašem pDípadE. 

Tabulka 9 – Program pravidelné údržby 

Seznam �inností M�sí�n� �tvrtletn�
Pololetn

�
Ro�n� Podle 

pot�eby 
I. Kompresor      
     A. Hodnocení výkonu (protokol a analýza) * O
     B. Motor 
          • IzolaCní odpor vinutí          X   
          • Rovnováha proudu (do 10 %)         X    
          • Kontrola vývod� (upevnEní konektor�, Cisté izolátory)           X  
     C. Mazací systém 
          • Teplota olejového potrubí O     
          • Analýza oleje           X  
          • Vzhled oleje (pr�zraCný, množství) O     
          • VýmEna filtru oleje            X 
         • VýmEna oleje (podle výsledk� analýzy)            X 
     D. OdlehCení 
          • Zatížení kompresoru:      
             Proud motoru        X
          • OdlehCení kompresoru:      
             Proud motoru        X
     E. Interní kontrola kompresoru        X
II. Ovládání
     A. Ovládání provozu 
          • Kontrola nastavení a funkce         X   
          • Kontrola nastavení a funkce odlehCení         X   
          • OvEDení vyrovnání zatížení         X   
     B. Ochranné prvky 
          • Kontrola funkce:      
             Relé alarmu        X
             Blokování Cerpadel        X
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             Vypínání pDi vysokém a nízkém tlaku         X
             Vypínání pDi vysoké výstupní teplotE        X
             Vypínání na základE rozdílového tlaku Cerpadla        X
III. Kondenzátor
     A. Hodnocení výkonu O
     B. Kontrola kvality vody        X
     C. �ištEní potrubí kondenzátoru        X
     E. Sezónní ochrana        X
IV. Výparník
     A. Hodnocení výkonu (protokol a analýza) O
     B. Kontrola kvality vody        X
     C. �ištEní potrubí výparníku (podle potDeby)        X
     E. Sezónní ochrana        X

          V. Expanzní ventily
     A. Hodnocení výkonu 

         VI. Kompresor – Jednotka
     A. Hodnocení výkonu (protokol a analýza) * O
     B. Kontrola pr�sak�: 
          • PDíruby a vývody kompresoru         X    
          • Šroubení potrubí  X    
          • Spoje a šroubení olejového potrubí         X    
          • Uvol�ovací ventily nádoby         X    
     C. Test izolace proti vibracím        X
     D. Celkový stav: 
          • Lak    X  
          • Izolace           X  
VII. Spoušt��
     A. Kontrola stykaC� (hadrware a funkce)        X
     B. Kontrola nastavení pDetížení a pDeklopení        X
     C. Kontrola elektrických konektor�        X
VIII. Dopl�kové kontroly
     B. Kontrola ovladaC� vstDikování kapaliny (kontrola funkce)        X

VysvEtlení:   O = Provádí pracovníci uživatele X = Provádí pracovníci odborného servisu 

N�které kompresory používají kondenzátory pro úpravu ú�iníku. Pro získání správné hodnoty izola�ního odporu musí být 
kondenzátory odpojeny od obvodu. Pokud to neu�iníte, nam��ená hodnota bude nízká. Manipulovat s elektrickými sou�ástmi 
mohou pouze kvalifikovaní elektriká�i. 

D�ležitá informace o použitém chladivu 
Tento produkt obsahuje skleníkové plyny s obsahem fluóru, 
kterých se týká Kjótský protokol. NevypouštEjte plyny do 
ovzduší. 
Typ chladiva:  R134a 
Hodnota GWP(1):  1300 
(1)GWP =  potenciál ovlivnEní globálního 

oteplování 

Množství chladiva, které je nutné pro normální provoz je 
uvedeno na typovém štítku. 
SkuteCné množství použitého chladiva je uvedeno na 
stDíbrném štítku uvnitD elektrického panelu. 
Evropská a místní legislativa m�že vyžadovat pravidelné 
kontroly úniku chladiva. 
Pro více informací se obra�te na vašeho místního dealera. 

Likvidace 
Jednotka je vyrobena z kovu, plastu a obsahuje elektronické 
souCástky.  Všechny tyto Cásti musí být likvidovány v souladu s 
místními pDedpisy. 
OlovEné baterie musí být shromáždEny a odeslány do centra 
zabývajícího se likvidací tEchto baterií.  
Olej musí být shromáždEn a odeslán do centra zabývajícího se 
likvidací tEchto olej�.  

Tato pDíruCka je technický dokument a není závaznou nabídkou. Obsah nem�že být pDímo ani nepDímo považován za úplný, pDesný a 
spolehlivý. Data a technické údaje v pDíruCce uvedené mohou být zmEnEny bez pDedchozího upozornEní. Za pDesná jsou považována 
data v okamžiku objednávky. 
Výrobce nenese žádnou odpovEdnost za jakékoliv pDímé nebo nepDímé škody, v nejširším rozsahu tohoto pojmu, vyplývajících v 
souvislosti s použitím a/nebo výkladem této pDíruCky. 

Vyhrazujeme si právo provést kdykoliv zmEny vzhledu a konstrukce bez oznámení; snímek na obálce proto není závazný. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 
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Zandvoordestraat 300����
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 
product. 


