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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.



D – EIMWC00301-12EU - 3/162 

A 



D – EIMWC00301-12EU - 4/162 

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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ALKUPERÄISET ENGLANNINKIELISET OHJEET 
Tämä käyttöohje on tärkeä ammattitaitoista henkilöstöä tukeva dokumentaatio, joka ei kuitenkaan koskaan voi korvata itse 

henkilökuntaa.

Kiitämme sinua tämän chillerin hankinnasta 

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI LÄPI 
ENNEN KUIN RYHDYT YKSIKÖN ASENNUKSEEN JA 
KÄYNNISTYKSEEN.  
VÄÄRIN TEHTY ASENNUS VOI AIHEUTTAA 
SÄHKÖISKUJA, OIKOSULKUJA, MENETYKSIÄ, 
TULIPALON TAI MUITA LAITTEISTOLLE KOITUVIA 
VAHINKOJA TAI HENKILÖVAHINKOJA. 
YKSIKÖN SAA ASENTAA AMMATTITAITOINEN 
KÄYTTÄJÄ/TEKNIKKO.  
YKSIKÖN SAA KÄYNNISTÄÄ VALTUUTETUT JA 
PÄTEVÄT AMMATTILAISET.  
KAIKKI TOIMENPITEET ON SUORITETTAVA 
PAIKALLISTEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN 
MUKAISESTI. 
YKSIKÖN ASENNUS JA KÄYNNISTYS ON 
EHDOTTOMASTI KIELLETTY ELLEI KAIKKI TÄMÄN 
OHJEKIRJAN OHJEET OLE SELVIÄ. 
JOS EPÄILYKSIÄ SYNTYY, OTA YHTEYTTÄ 
VALMISTAJAN EDUSTAJAAN TIETOJA JA NEUVOJA 
VARTEN. 

Kuvaus

Hankkimasi yksikkö on vesijäähdytteinen jäähdytyslaite, veden 
(tai glykolivesiseoksen) jäähdytykseen suunniteltu kone 
seuraavassa annettujen rajoitusten sisällä. Yksikön toiminta 
perustuu höyryn puristukseen, jäähdytykseen ja 
haihdutukseen käänteisen Carnot -prosessin mukaisesti. 
Pääosat ovat: 
- Ruuvikompressori jäähdyttävän höyrypaineen 

nostamiseksi haihduttavasta paineesta 
jäähdytyspaineeseen.  

- Höyrystin, jossa matalapaineinen nestemäinen 
jäähdytysaine haihtuu jäähdyttämällä tällä tavoin vettä. 

- Jäähdytin, jossa korkeapaineinen höyry tiivistyy 
poistamalla ilmakehään jäähdytetystä vedestä poistetun 
lämmön ilmajäähdytteisen lämmönvaihtimen ansiosta. 

- Paisuntaventtiili, jonka avulla tiivistetyn nesteen painetta 
voidaan pienentää tiivistetystä paineesta 
jäähdytyspaineeseen.  

Yleistietoja

Kaikki yksiköt toimitetaan sähkökaavioilla, 
sertifioiduilla piirroksilla, arvokilvellä ja 
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella varustettuna; 
nämä asiakirjat sisältävät kaikki hankittuun yksikköön 
kuuluvat tekniset tiedot ja NIITÄ ON PIDETTÄVÄ 
TÄMÄN OHJEKIRJAN OLENNAISENA JA 
OLEELLISENA OSANA.

I Mikäli tämän ohjekirjan ja laitteistoon kuuluvan 
dokumentaation välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, viittaa 

koneessa olevaan dokumentaatioon. Jos epäilyksiä ilmenee, 
ota yhteyttä valmistajan edustajaan. 

Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa asentajalle ja 
ammattitaitoiselle käyttäjälle valmiudet yksikön oikeaan 
asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon vaarantamatta 
henkilöitä, eläimiä ja/tai esineitä.  

Yksikön vastaanottaminen

Tarkasta yksikkö vahinkojen varalta heti kun se toimitetaan 
lopulliseen asennuspaikkaan. Kaikki rahtikirjassa kuvatut osat 
on tutkittava ja tarkastettava.  
Jos yksikössä ilmenee vahinkoja, älä poista vahingoittunutta 
materiaalia ja ilmoita vahingosta välittömästi huolintaliikkeelle 
ja pyydä heitä tarkastamaan yksikkö.  
Tiedota vahingosta välittömästi valmistajan edustajalle 
lähettämällä mahdollisesti valokuvia, jotka voivat olla hyödyksi 
vastuun kartoittamisessa.  
Vahinkoa ei saa korjata ennen kuin huolintaliikkeen edustaja 
on tarkastanut osan. 
Ennen yksikön asentamista tarkista, että malli ja arvokilvessä 
osoitettu sähköjännite ovat oikeita. Vastuu yksikön 
hyväksynnän jälkeen syntyneistä vahingoista ei kuulu 
valmistajalle. 

Käyttörajoitukset
Varastointi 
Jos yksiköt varastoidaan ennen asennusta, seuraavat 
varoitukset on otettava huomioon: 
Varastoi yksiköt sisätiloihin, ilman lämpötilan tulee olla alle 
50°C. 
Älä poista suojamuovia. 
Älä altista yksikköä sadesäälle tai muutoinkaan jätä sitä ulos. 
Älä altista yksikköä suoralle auringonvalolle. 
Säilytä yksiköt kaukana lämmönlähteistä. 
Minimilämpötilan alapuolella suoritettu varastointi voi 
vahingoittaa osia kun taas varastointi yli maksimilämpötilan voi 
saada turvaventtiilit korkeintaan auki. Varastointi ympäristössä 
jossa on lauhdevettä voi vahingoittaa sähköosia. 

Käyttö  
Nämä yksiköt on rakennettu niin, että höyrystimen poistoveden 
lämpötilan on oltava -8°C ja 20°C välillä ja jäähdy ttimen 
tuloveden lämpötilan 20°C ja 50°C välillä tai 20°C ja 60°C 
välillä, jos laitteeseen on asennettu "High Temperature" 
(korkea lämpötila) -lisälaite. Tulo- ja poistoveden lämpötilojen 
vähimmäisero ei kuitenkaan saa olla vähempää kuin 17°C. Jos 
lämpötilaero on pienempi (10°C asti), kompressorit toimivat 
osakuormitustilassa. 
Osoitettujen rajojen ulkopuolella tapahtuva käyttö voi 
vahingoittaa yksikköä. 
Jos et ole varma asiasta, ota yhteyttä valmistajan edustajaan. 
.
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Kuva 1 - Sähköpaneeliin kiinnitettyjen tarrojen kuvaus 

Yhtenäinen virtapiirikotelon pohja
Tarran tunnistus 

Kahden virtapiirikotelon pohja 
Tarran tunnistus 
1 – Yksikön tunnistuskilven tiedot 6 – Jäähdyketyyppi 
2 – Nosto-ohjeet 7 – Kaapeleiden kiristyksen varoitus 
3 – Palamattoman kaasun symboli 8 – Sähköiskun vaaran symboli 
4 – Avaa öljynsuodattimen venttiili 9 – Vaarallisen jännitteen symboli 
5 – Valmistajan merkki 10 - Hätäpysäytys 

1 –  Yksikön tunnistuskilven tiedot 6 –   Palamattoman kaasun symboli 
2 –  Nosto-ohjeet 7 –    Jäähdyketyyppi 
3 –  Avaa öljynsuodattimen venttiili 8 –   Vaarallisen jännitteen symboli 
4 –  Valmistajan merkki 9 –   Kaapeleiden kiristyksen varoitus 
5 –  Sähköiskun vaaran symboli 10 –   Hätäpysäytys 
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Kuva 2 – TOIMINTAETÄISYYS 

Turvallisuus 
Yksikkö on ankkuroitava tukevasti maahan.  
Seuraavien ohjeiden noudattaminen on tärkeää: 
− Konetta saa nostaa ainoastaan siihen tarkoitetuista 

kohdista, sillä vain ne kantavat yksikön koko painon. 
− Estä luvattomien ja kouluttamattomien henkilöiden pääsy 

koneen luo.  
− Sähköosiin ei saa mennä ellei yksikön pääkatkaisinta ole 

avattu ja sähkövirran syöttöä katkaistu.  
− Sähköosiin meno on kielletty ellei eristävää lavaa käytetä. 

Älä mene sähköosiin jos paikalla on vettä ja/tai kosteutta.  
− Vain koulutettu henkilökunta saa huolehtia jäähdytyskierron 

ja paineenalaisten osien toiminnoista.  
− Vain koulutettu asentaja saa vaihtaa kompressorin tai lisätä 

voiteluöljyä.  
− Terävistä reunoista voi saada haavoja. Vältä suoraa 

kosketusta.  
− Vältä jähmien lisäämistä vesiputkeen koneen ollessa 

käynnissä. 
− Mekaaninen suodatin tulee asentaa vesiputkeen, joka on 

liitetty lämmönvaihtimen sisäänmenoon. 
− Yksikössä on yksinapainen korkeapainesuojakytkin, joka 

laukeaa, kun paine nousee tietyn rajan yläpuolelle. Kun 
kytkin laukeaa, säätöreleen virta katkaistaan katkaisemalla 
kompressorin virta. Painekytkin on kompressorin 
poistoaukossa. 
Jos kytkin laukeaa, palauta kytkin painamalla sinistä 
nappulaa, ja aseta sitten uudelleen mikroprosessorin 
hälytys.  

− Yksikkö varustetaan turvaventtiileillä, jotka on asennettu 
jäähdytyspiirin korkea- ja matalapaineen puolille. 

− Asenna varmuusventtiilien poistoliitäntään 
jäähdykevuodontunnistin. 

Liikkuvien osien suojusten irrottaminen on ehdottomasti 
kielletty.

Jos yksikkö pysähtyy äkillisesti, noudata Ohjauspaneelin 
käyttöohjeessa annettuja ohjeita, joka kuuluvat osana 
lopulliselle käyttäjälle luovutettuun dokumentaatioon. 
Asennus- ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen on 
suositeltavaa yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Jos 
tapaturmia tai ongelmia syntyy, toimi seuraavalla tavalla: 
- Pysy rauhallisena 
- Paina hälytyspainiketta jos sellainen on asennuspaikalla  
- Siirrä loukkaantunut henkilö lämpimään tilaan, kauas 

yksiköstä ja aseta hänet lepoasentoon.  
- Ota välittömästi yhteyttä rakennuksessa olevaan 

ensiavusta huolehtivaan henkilöstöön tai ensiapuun.  
- Odota, kunnes ensiavusta huolehtivat henkilöt saapuvat 

paikalle äläkä jätä loukkaantunutta yksin. 

Liikuttaminen ja nostaminen 
Vältä yksikön iskemistä ja/tai heiluttamista kuljetusajoneuvolle 
noston/laskun ja liikuttamisen aikana. Työnnä tai vedä 
yksikköä yksinomaan jalustan kehikosta. Kiinnitä yksikkö 
kuljetusajoneuvon sisälle välttääksesi sen liikkumista, joka 
aiheuttaa vahinkoja. Toimi siten, ettei mikään yksikköön 
kuuluva osa putoa kuljetuksen ja lastauksen/poiston aikana. 
Noudata yksikön käsittelyssä äärimmäistä varovaisuutta, jotta 
hallintalaitteet ja jäähdykeputkistot eivät vahingoittuisi.  
Yksikön nostamiseen on käytettävä koukkuja, jotka työnnetään 
jokaisessa kulmassa oleviin nostoaukkoihin (ks. kuva 3). 
Välipalkkeja on käytettävä nostoaukot yhdistävän viivan 
kohdalla, jotta sähköpaneeli ja moottorin liitäntätaulu eivät 
vaurioidu.  
Nostettaessa on varmistettava, että köydet ja/tai nostoketjut 
eivät ole kosketuksissa sähköpaneelin ja/tai putkiston kanssa. 
Koneen liikuttamiseksi työnnä ainoastaan koneen runkoa 
koskettamatta kupari- tai teräsputkia, kompressoreja ja/tai 
sähköpaneelia.  

Nostoköysien ja välipalkkien on oltava riittävän kestäviä 
kannattamaan yksikköä turvallisesti. Tarkista yksikön 
paino siihen kuuluvasta arvokilvestä.  
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'high temperature kit'
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Toiminta glykolilla 

Yksikkö, jossa ‘High temperature’ 
(korkea lämpötila) -toiminto 

Perusyksikkö 

Osakuormalla Käyttö vain 
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Yksikköä on nostettava erityisen varovaisesti ja huolella 
noudattamalla tarrassa annettuja nosto-ohjeita. Nosta yksikköä 
erittäin hitaasti pitämällä sitä täysin vaaka-asennossa.  

Asemointi ja kokoaminen  
Yksikkö on asennettava tasaiselle betoni- tai teräsalustalle. 
Sen toiseen päähän on jätettävä riittävästi huoltotilaa, jotta 
höyrystimen ja jäähdyttimen putket voidaan poistaa. Tarvittava 
tila on 3,2 m. Jäähdyttimen ja höyrystimen putket on levitetty 

päätylevyn sisään, jotta ne voidaan tarvittaessa vaihtaa.    
Toisten puolten tila pystyakseli mukaanlukien on 1,5 m. 

Yksikkö on asennettava tukevalle ja täysin tasaiselle 
perustalle; painoa jakavien palkkien asennus saattaa olla 
tarpeen. 

Kuva 3 – Kahden kompressorin yksikön nostaminen  
(Samaa menetelmää käytetään nostettaessa yhden kompressorin yksikköä) 
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Jos yksikkö asennetaan paikkoihin, joihin henkilöillä tai 
eläimillä on helppo pääsy, asenna suojaritilöitä jäähdyttimen ja 
kompressorin osien päälle. 
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi asennuspaikalla, noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä ja ohjeita: 
− Varmista, että perustukset ovat kestäviä ja vankkoja melun 

ja tärinän vähentämiseen. 
− Järjestelmässä olevan veden on oltava erityisen puhdasta 

ja kaikki öljy- ja ruostejäämät on poistettava. Mekaaninen 
vesisuodatin on asennettava yksikköön menevään 
putkeen. 

Melusuoja 
Kun melutasot vaativat erityistä tarkastusta, eristä yksikkö 
jalustasta lähtien asettamalla tärinää estäviä osia oikealla 
tavalla (toimitetaan lisävarusteina). Joustavat liitokset on 
asennettava myös vesiliitoksiin. 

Vesiputket 
Putkissa on oltava mahdollisimman pieni määrä käänteitä ja 
pystysuoria suunnanvaihtoja. Tällä tavoin 
asennuskustannukset vähenevät huomattavasti ja 
järjestelmän suorituskyky paranee.  
Vesijärjestelmässä tulee olla: 
1. Tärinää estävät asennukset, jotka vähentävät tärinän 

siirtymistä rakenteeseen.
2. Eristysventtiilit yksikön eristämistä varten 

vesijärjestelmästä huoltotoimenpiteitä varten. 
3. Virtausmittari. 
4. Manuaalinen tai automaattinen ilmanpoistolaite 

järjestelmän korkeimmalla kohdalla ja veden tyhjennyslaite 
matalimmalla kohdalla.  

5. Sopiva laite, joka kykenee pitämään vesijärjestelmän 
paineistettuna (paisuntasäiliö jne.).  

6. Veden paine- ja lämpömittarit, jotka avustavat käyttäjää 
kunnostus- ja huoltotoimenpiteiden aikana.  

7. Jos yksikkö joudutaan vaihtamaan, koko vesijärjestelmä 
on tyhjennettävä ja puhdistettava ennen uuden yksikön 
asentamista. Ennen uuden yksikön käynnistämistä on 
suositeltavaa suorittaa säännöllinen veden testaus ja 
sopivat kemialliset käsittelyt.

8. Mikäli vesijärjestelmään lisätään glykolia 
jäätymisenestoaineeksi, varmista, että imupaine on 
matala. Yksikön suorituskyky tulee olemaan alhaisempi ja 
paineen laskut suurempia. Kaikki yksikön 
suojausjärjestelmät, kuten jäätymisenestoaine ja 
matalapaineelta suojaaminen tulee säätää uudelleen.

9.  Ennen vesiputkien eristämistä tarkista, ettei vuotoja 
ilmene.

10. Tarkasta, että vedenpaine ei ylitä lämmönsiirtimen 
vesipuolen mitoituspainetta. Varmuusventtiilin 
asentaminen vesiputkistoon on suositeltavaa.  

HUOMIO 
Lämmönsiirrinten putkien vaurioitumisen estämiseksi 
putkiston vedentuloaukkoihin on asennettava siivilät, 

jotka voidaan tarkastaa. 

Veden käsittely 
Puhdista vesipiiri ennen yksikön käynnistämistä. Lika, kalkki, 
korroosiojäämät ja muut materiaalit voivat kerääntyä 
lämmönvaihtimen sisäpuolelle vähentäen sen 
lämmönvaihtokykyä. Myös paineenlasku voi lisääntyä 
vähentämällä veden virtausta. Sopiva veden käsittely voi näin 
ollen vähentää korroosio-, eroosio-, kalkin muodostumisriskiä 
jne..Tarkoituksenmukaisin veden käsittely on määriteltävä 
paikallisesti, järjestelmän ja veden ominaisuuksien perusteella.  
Valmistaja ei vastaa mahdollisista laitteistolle syntyneistä 
vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat suorittamatta 
jätetystä tai väärästä veden käsittelystä. 

Jäätymisen estosuoja höyrystin 
1. Jos yksikköä ei käytetä talvella, höyrystimen ja vesiputkien 

tyhjentäminen ja pesu glykolilla on suositeltavaa. 
Höyrystimessä on liitännät tyhjentämistä ja ilmavirtaa 
varten.  

2. Suosittelemme, että vesikierron sisään lisätään sopiva 
määrä glykolia. Vesi-glykoliseoksen jäätymislämpötilan on 
oltava ainakin 6°C odotettua ympäristön lämpötilaa 
alhaisempi. 

3. Eristä putket, erityisesti jäähdytettyyn veteen liittyvät, 
kosteusilmiöiden välttämiseksi. 

Takuu ei kata jäätymisestä aiheutuvia vahinkoja. 

Virtaussäätimen asennus 
Jotta riittävä veden virtaus voidaan taata koko höyrystimessä, 
virtaussäätimen asennus vesipiiriin on tärkeää ja se voidaan 
asettaa sisäänmenossa tai ulostulossa oleviin vesiputkiin. 
Virtaussäätimen tarkoituksena on pysäyttää yksikkö jos veden 
virtaus keskeytyy, suojaamalla höyrystintä näin jäätymiseltä. 
Valmistaja toimittaa tarkoituksenmukaisen virtaussäätimen 
lisävarusteena.  
Tämä siipityyppinen virtaussäädin soveltuu jatkuvaan 
ulkokäyttöön putkien halkaisijalla (IP67) 1" - 8”. 
Virtaussäädin on varustettu puhtaalla kosketuspinnalla, joka 
tulee liittää sähköisesti sähkökaaviossa osoitettuihin kohtiin.  
Virtaussäädin on säädettävä siten, että se kytkeytyy kun 
höyrystimestä saapuva vesi laskee 50% alle 
nimellisvirtauksen. 

Sähkölaitteisto

Yleiset ominaisuudet 
Kaikki yksikön sähkökytkennät on suoritettava voimassa 
olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 
Kaikki asennus-, ohjaus- ja huoltotoimenpiteet on 
suoritettava ammattitaitoisen henkilöstön puolesta.
Tutustu hankkimaasi yksikköön kuuluvaan erityiseen 
sähkökaavioon. Jos sähkökaaviota ei ole yksikössä tai 
jos se on hukkunut, ota yhteyttä valmistajan edustajaan 
joka lähettää siitä kopion.  
Jos sähkökaavion ja paneelin/sähköjohtojen välillä 
ilmenee ristiriitaisuuksia, ota yhteyttä valmistajan 
edustajaan. 

Käytä yksinomaan kuparijohtoja, sillä muussa tapauksessa 
ylikuumenemista tai korroosiota saattaa syntyä liitoskohdissa, 
joka voi vahingoittaa yksikköä. 
Interferenssien välttämiseksi, kaikki ohjauskaapelit on liitettävä 
erikseen sähkökaapeleihin nähden. Kyseistä toimintaa varten 
käytä erilaisia sähköjohtoja. 
Ennen yksikön huoltoa, avaa yleinen pääkatkaisin yksikön 
päävirran syötössä. 
Kun yksikkö on sammutettu, mutta katkaisin on suljetussa 
asennossa, käyttämättömissä piireissä on kuitenkin virta 
päällä.  
Älä koskaan avaa kompressorin kytkentäliitinryhmää ennen 
kuin yksikön yleiskatkaisin on avattu.  

Yksi- ja kolmivaihekuormitusten samanaikaisuus ja eri 
vaiheiden välinen epätasapainoisuus voi aiheuttaa vuotoja 
maahan mallistoon kuuluvien yksikköjen vakiotoiminnan 
aikana. 
Jos yksikköön kuuluu laitteita, jotka saavat aikaan korkeampia 
jänniteyliaaltoja (kuten VFD ja vaiheen katkaisu), maahan 
suuntaavat vuodot voivat nousta paljon korkeampiin arvoihin 
(noin 2 ampeeria). 
Sähkövirran syöttöjärjestelmän suojukset on suunniteltava 
edellä mainittujen arvojen mukaisesti 

Käyttö
Koneenkäyttäjän vastuu 
On oleellista, että koneenkäyttäjää koulutetaan kunnolla ja 
perehdytetään järjestelmän toimintaan ennen yksikön käyttöä. 
Tämä ohjekirjan lukemisen jälkeen, käyttäjän on opiskeltava 
mikroprosessorin käyttöohje ja sähkökaavio käynnistyksen, 
toiminnan, pysäytyksen ja kaikkien turvalaitteiden 
toimintajaksojen ymmärtämiseksi. 
Yksikön ensimmäisen käynnistysvaiheen jälkeen, valtuutettu 
teknikko on käytettävissä vastaamaan mihin tahansa 
kysymykseen ja antamaan toimintaan liittyviä ohjeita.  
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Käyttäjän on kirjattava muistiin jokaiseen asennettuun 
yksikköön liittyvät tiedot. Myös kaikki säännölliset huolto- ja 
palvelutoiminnat vaativat muistiin kirjaamista. 
Jos käyttäjä huomioi epätavallisia tai poikkeavia käyttötiloja, 
hänen on käännyttävä valmistajan valtuuttamaan tekniseen 
huoltoon.

Avaa eristysventtiilit ja/tai esteet
Varmista ennen kompressorien käynnistystä, että kaikki 
eristysventtiilit ovat täysin auki ja taka-asennossa, ja että 
venttiilin karan sulkutulppa on tiukasti kiinni. 

HUOMIO 
Ennen kuin kompressorit käynnistetään, poiston 
tyhjennysventtiilit öljynsuodattimien jälkeen on 
ehdottomasti avattava kokonaan ja asetettava taka-
asentoon, ja venttiilin karan sulkutulpan on oltava tiukasti 
kiinni. 

Hanat ovat auki: 
1.  Öljynsuodattimien yläpuolelle asennetut eristysventtiilit.  
     Nämä venttiilit on avattava ääriasentoon ja suojatulpat on   
     pantava takaisin paikoilleen. 
2.  Öljypaluuputken sulkuventtiilit (suihkupumppu). Nämä  
     venttiilit ovat höyrystimen kuoren alapuolella,   
      suihkupumpun lähellä.  
3.  Öljyputkien tasapainotuksen sulkuventtilit. Nämä venttiilit   
     on asennettu öljynsuodattimien säiliöön.  
4.  Jäähdyttimeen asennetun nestejohdon hana.  
5.  Kompressorin voitelujärjestelmän öljyputkeen asennetut  
     hanat. Öljyputki lähtee öljynsuodattimen pohjasta. 
6.  Lisävarusteena mahdollisesti asennetut tuloventtiilit   
     höyrystimen yläpuolella, kompressorin tuloaukon          
     läheisyydessä. 

HUOMIO 
Ennen vesikierron täyttämistä vedellä sulje vesiventtiilit 
lämmonsiirtimien päissä. 

Vakiohuolto  
Minimihuollot on lueteltu taulukossa  

Table 1. 

Huolto ja rajoitettu takuu
TAKUU MITÄTÖITYY, JOS YLLÄPITORUTIINEISTA EI OLE 
HUOLEHDITTU.  
Nämä yksiköt on kehitetty ja valmistettu korkeimpia 
laatustandardeja noudattamalla takaamalla näin virheettömiä 
toimintavuosia. On kuitenkin tärkeää, että sopiva ja 
säännöllinen huolto suoritetaan tässä ohjekirjassa annettujen 
menetelmien ja koneiden huoltoon liittyvien oikeiden 
huoltomenetelmien mukaisesti. .  
Solmi huoltosopimus valmistajan valtuuttaman huoltopalvelun 
kanssa, jotta tehokas ja ongelmaton takuu voidaan taata 
henkilökuntamme kokemuksen ja pätevyyden ansiosta. 
Pidä lisäksi mielessä, että yksikkö vaatii huoltoa myös 
takuuvaiheen aikana taulukko 1:n mukaisesti..  
Ota huomioon, että yksikön väärä käyttö esimerkiksi sen 
käyttörajojen ulkopuolella tai huollon puute tässä 
käyttöohjeessa osoitetulla tavalla mitätöi takuun. 
Noudata seuraavia kohtia erityisesti takuurajoitusten 
noudattamiseksi: 
1. Yksikkö ei voi toimia määrättyjen rajojen ulkopuolella 
2. Virransyötön on oltava jänniterajojen sisäpuolella ja ilman 

jänniteyliaaltoja tai äkillisiä jännitteen muutoksia. 
3. Kolmivaihesyötössä vaiheiden välillä ei saa olla yli 3% 

epävakaisuutta. Yksikön on oltava sammutettuna, kunnes 
sähkövika korjataan. 

4. Älä kytke irti tai nollaa turvalaitetta mistään syystä oli 
kyseessä sitten mekaaninen, sähköinen tai elektroninen 
turvalaite. 

5. Hydraulipiirin täytössä käytetyn veden on oltava puhdasta 
ja käsitelty oikein. Mekaaninen suodatin on asennettava 
höyrystimen sisäänmenoa lähimpänä olevaan kohtaan. 

6. Ellei tilaushetkellä ole toisin sovittu, höyrystimen veden 
virtaus ei saa koskaan ylittää 120% nimelliskapasiteetista 
ja olla alle 80% sen alle. 

Säännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja 
sovellusten käynnistäminen paineistettuna 

Yksikön kuuluvat Eurooppalaisen direktiivin PED 97/23/EY 
määrittelemään luokkaan IV.  
Jotkut paikalliset määräykset vaativat tämän luokan chillereille 
säännöllistä tarkastusta valtuutetun yrityksen puolesta. 
Tarkista asennuspaikassa voimassa olevat vaatimukset. 

Taulukko 7 - Säännöllisten huoltojen ohjelma 

Toimenpiteiden luettelo Kuukausittain Neljännesvuosittain
Puolivuo

sittain 
Vuosittain Käytön 

vaatiessa 
I. Kompressori      
     A. Suoritusarviointi (mittariluenta & 
analyysi) * 

O     

     B. Moottori 
          • Käämit          X   
          • Ampeeritasapaino (10% sisällä)         X    
          • Liitäntätarkastus (tiukat liitännät, 
puhdas posliini) 

          X  

     C. Voitelujärjestelmä 
          • Öljyputkilämpötila O     
          • Öljyanalyysi           X  
          • Öljyn ulkonäkö (puhdas väri, määrä) O     
          • Öljynsuodattimen vaihto            X 
         • Öljyn vaihto, jos tarve ilmenee 
öljyanalyysissä 

           X 

     D. Tyhjennystoiminta 
          • Kompressorin kuormitus:      
             Kirjaa moottorin ampeerimäärä 
muistiin 

        X    

          • Kompressorin tyhjennys:      
             Kirjaa moottorin ampeerimäärä 
muistiin 

        X    

     E. Sisäinen kompressoritarkastus        X
II. Säätimet
     A. Käyttösäätimet 
          • Tarkasta asetukset ja toiminta         X   
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          • Tarkasta tyhjennysasetukset ja -
toiminta 

        X   

          • Tarkasta kuormitustasapainotuksen 
toiminta 

        X   

     B. Turvasäätimet 
          • Testaa seuraavien toiminta:      
             Hälytysrele        X
             Pumpun lukitus        X
             Yli- ja alipaineen suojakytkimet         X
             Korkean poistolämpötilan 
suojakytkin 

        X    

             Öljypumpun paine-eron suojakytkin        X
III. Jäähdytin
     A. Suoritusarviointi O
     B. Tarkasta veden laatu        X
     C. Puhdista jäähdyttimen putket        X
     E. Vuodenaikasuojaus        X
IV. Höyrystin
     A. Suoritusarviointi (mittariluenta ja 
analyysi) 

O     

     B. Tarkasta veden laatu        X
     C. Puhdista höyrystimen putket 
(tarvittaessa) 

           X 

     E. Vuodenaikasuojaus        X
          V. Paisuntaventtiilit

     A. Suoritusarviointi 
         VI. Kompressori - Yksikkö

     A. Suoritusarviointi (mittariluenta & 
analyysi) * 

O     

     B. Vuototesti: 
          • Kompressorin liitoskohdat ja -osat         X    
          • Putkiston liitososat  X    
          • Öljyliitoskohdat ja -osat         X    
          • Kevennysventtiilit         X    
     C. Tärinänvaimennustesti        X
     D. Yleinen ulkonäkö: 
          • Maali    X  
          • Eristys           X  
VII. Käynnistin
     A. Tarkasta kontaktori (laitteisto ja 
toiminta) 

        X    

     B. Tarkasta ylikuormitusasetus        X
     C. Testaa sähköliitännät        X
VIII. Lisävarustesäätimet
     B. Nesteruiskusäätimet (tarkasta 
toiminta) 

        X    

Merkkien selitys:   O = Suoritetaan käyttäjien toimesta  X = Suoritetaan huollon toimesta 

Jotkin kompressorit käyttävät tehokertoimen korjauskapasitoreja. Kapasitorit on irrotettava virtapiiristä, jotta megaohmimittari 
antaisi käyttökelpoisen lukeman. Jos kapasitoreja ei irroteta, megaohmimittari antaa liian alhaisen lukeman. Sähköosien 
käsittelyssä vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa huoltaa laitteita. 

Käytettyyn jäähdytysaineeseen liittyviä tärkeitä 
tietoja 

Tämä tuote sisältää Kioton protokollan aiheena olevaa fluorikaasua. 
Älä päästä kaasua ilmakehään. 
Jäähdytysaineen tyyppi:  R134a 
Arvo GWP(1):  1300 
(1)GWP =                       lämmitysteho globaali 

Vakiotoiminnalle vaaditun jäähdytysaineen määrä on osoitettu 
yksikön arvokilvessä. 
Yksikössä olevan jäähdytysaineen todellinen määrä osoitetaan 
hopeistetulla tangolla sähköpaneelin sisällä. 
Eurooppalaisen tai paikallisen lainsäädännön mukaisesti 
säännölliset tarkastukset voivat olla tarpeen jäähdytysaineen 
mahdollisten vuotojen paikantamiseksi.  
Ota yhteyttä jälleenmyyjään lisätietoja varten. 

Hävittäminen 
Yksikkö on valmistettu metalli-, muovi- ja elektronisista osista. 
Kaikki nämä osat on hävitettävä asiaan liittyvien voimassa 
olevien paikallisten lakien mukaisesti.  
Lyijyakut on kerättävä ja toimitettava erityisiin jätteiden 
keräyspisteisiin.  
Öljy on kerättävät ja toimitettava erityisiin jätteiden 
keräyspisteisiin. 

Tämä ohjekirja toimii teknisenä tukena eikä sitä tule pitää sitovana. Sisältöä ei voi pitää eksplisiittisesti tai implisiittisesti täydellisenä, 
tarkkana tai luotettavana. Kaikkia siinä olevia tietoja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tilaushetkellä annettuja 
tietoa pidetään lopullisina. 
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Valmistaja ei vastaa mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista, sanan laajassa merkityksessä, jotka johtuvat tai liittyvät tämän 
ohjekirjan käyttöön ja/tai tulkitsemiseen.
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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. 


