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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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ENGLISH - ORIGINAL INSTRUCTIONS 
Este manual constitui um importante documento de suporte para as pessoas qualificadas mas nunca poderá substituí-las.

Obrigado por ter adquirido este chiller 

LER ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL ANTES 
DE EFETUAR A INSTALAÇÃO E A ATIVAÇÃO DA 
UNIDADE.  
A INSTALAÇÃO IMPRÓPRIA PODE CAUSAR 
CHOQUES ELÉTRICOS, CURTO-CIRCUITOS, FUGAS, 
INCÊNDIOS OU OUTROS DANOS AO 
EQUIPAMENTO, ALÉM DE LESÕES ÀS PESSOAS. 
A UNIDADE DEVE SER INSTALADA POR UM 
TÉCNICO/OPERADOR PROFISSIONAL. 
A ATIVAÇÃO DEVE SER EFETUADA POR 
PROFISSIONAIS AUTORIZADOS E QUALIFICADOS. 
TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER EFETUADAS 
DE ACORDO COM AS LEIS E NORMATIVAS LOCAIS. 
A INSTALAÇÃO E A ATIVAÇÃO DA UNIDADE SÃO 
ABSOLUTAMENTE PROIBIDAS SE TODAS AS 
INSTRUÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE MANUAL 
NÃO FOREM CLARAS.
EM CASO DE DÚVIDAS, CONTACTAR O 
REPRESENTANTE DO FABRICANTE PARA OBTER 
INFORMAÇÕES E CONSELHOS. 

Descrição
A unidade adquirida é um “chiller arrefecido a água”, uma 
máquina concebida para arrefecer a água (ou mistura de 
água-glicol) dentro dos limites descritos a seguir. O 
funcionamento da unidade é baseado na compressão, 
condensação e evaporação do vapor de acordo com o ciclo de 
Carnot inverso. Os principais componentes são: 
- Compressor de parafuso para aumentar a pressão do 

vapor do refrigerante da pressão de evaporação e da 
pressão de condensação. 

- Evaporador, onde o líquido refrigerante a baixa pressão 
evapora, arrefecendo a água. 

- Condensador, onde o vapor de alta pressão se 
condensa, eliminando o calor removido da água 
arrefecida graças a um permutador de calor arrefecido a 
água. 

- Válvula de expansão que reduz a pressão do líquido 
condensado da pressão de condensação e da pressão 
de evaporação. 

Informações gerais
Todas as unidades são fornecidas com esquemas 
eléctricos, desenhos certificados, placa de 
identificação; e DdC (Declaração de conformidade);
estes documentos mostram todos os dados técnicos da 
unidade que foi adquirida e DEVEM SER 
CONSIDERADOS ESSENCIAIS E PARTE 
INTEGRANTE DESTE MANUAL.

Em caso de discrepância entre o presente manual e os 
documentos do equipamento, consultar os documentos que se 
encontram na máquina. Em caso de dúvida, contactar o 
representante do fabricante. 

Para obter outras informações de dados sobre esta família de 
unidades, consulte o Manual do Produto. 

O presente manual tem como objectivo garantir ao instalador e 
operador qualificado a instalação, entrada em funcionamento, 
activação e manutenção correctos da unidade, sem causar 
riscos a pessoas, animais e/ou objetos. 

Recepção da unidade
Assim que a unidade chegar ao local final de instalação deve 
ser inspecionada quanto a eventuais danos. Todos os 
componentes descritos na nota de entrega devem ser 
inspeccionados e verificados.  
Se a unidade estiver danificada, não remover o material 
danificado e comunicar imediatamente o dano à empresa 
transportadora e pedir para que a unidade seja inspecionada.  
Comunicar imediatamente o dano ao representante do 
fabricante e enviar, se possível, fotografias que possam ser 
úteis para reconhecer as responsabilidades. 
O dano não pode ser reparado até que o representante da 
empresa transportadora efectue a inspeção. 
Antes de instalar a unidade, verificar se o modelo e a tensão 
elétrica indicada na placa estão corretos. A responsabilidade 
por eventuais danos, depois de a unidade ser aceite e 
recebida, não pode ser atribuída ao fabricante. 

Limites operativos
Armazenamento 
Se for necessário armazenar os chillers antes da instalação, 
devem ser observados os seguintes avisos. 
Armazenar os chillers no interior, a temperaturas ambientes 
inferiores a 50 °C. 
Não remover a protecção de plástico. 
Não deixar a unidade exposta aos elementos.
Não expor os chillers à luz directa do sol. 
Manter os chillers afastados de fontes de calor. 
O armazenamento a uma temperatura mínima inferior pode 
danificar os componentes. O armazenamento efetuado a uma 
temperatura máxima superior pode fazer com que as válvulas 
de segurança se abram. O armazenamento em atmosfera de 
condensação pode danificar os componentes elétricos. 

Funcionamento 
Estas unidades são concebidas para funcionar com uma 
temperatura de saída de água do evaporador entre -8 °C e 20 
°C e uma temperatura de entrada de água do condensa dor 
entre 20 °C e 50 °C ou 20 °C e 60 °C, se a unidade tiver 
instalado um kit de "temperatura elevada". Contudo, a 
diferença de temperatura mínima entre a entrada e saída de 
água do evaporador para o condensador não deve ser inferior 
a 17 °C. Em caso de diferenças de temperatura infer ior 
(abaixo de 10 °C), os compressores funcionarão em c ondição 
de carga parcial.
O funcionamento fora dos limites indicados pode danificar a 
unidade. 
Em caso de dúvida, contactar o representante do fabricante. 
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Figura 1 - Descrição das etiquetas aplicadas ao painel elétrico 

Unidade de circuito simples 
Identificação da etiqueta 

Unidade de dois circuitos 
Identificação da etiqueta 
1 – Dados da placa de identificação da unidade 6 – Tipo de refrigerante
2 – Instruções de elevação 7 – Advertência de aperto dos cabos
3 –  Símbolo de gás não inflamável 8 – Símbolo de perigo eléctrico
4 – Abrir a válvula no separador de óleo 9 – Advertência de tensão perigosa
5 – Logótipo do fabricante 10 – Paragem de emergência

1 – Dados da placa de identificação da unidade 6 – Símbolo de gás não inflamável
2 – Instruções de elevação 7 – Tipo de refrigerante
3 – Abrir a válvula no separador de óleo 8 – Advertência de tensão perigosa
4 – Logótipo do fabricante 9 – Advertência de aperto dos cabos
5 – Símbolo de perigo eléctrico 10 – Paragem de emergência
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Figura 2 – GAMA DE FUNCIONAMENTO 

Segurança 
A máquina deve estar firmemente fixada ao solo. 
É essencial respeitar as seguintes instruções: 
- A máquina deve ser elevada apenas utilizando os pontos de 
elevação. Apenas estes pontos conseguem suportar o peso 
total da unidade.
- Não permitir o acesso à máquina por parte de pessoal não 
autorizado e/ou não qualificado. 
- É proibido aceder aos componentes eléctricos sem abrir o 
seccionador geral da máquina e sem desactivar a alimentação 
elétrica. 
- É proibido aceder aos componentes elétricos sem utilizar 
uma plataforma isolante. Não aceder aos componentes 
eléctricos na presença de água e/ou humidade.
- Todas as operações no circuito do refrigerante e em 
componentes sob pressão devem ser efectuadas por pessoal 
qualificado. 
- A substituição de um compressor ou adição de óleo 
lubrificante deve ser efectuada apenas por pessoal 
qualificado. 
- As arestas cortantes podem causar ferimentos. Evitar o 
contacto direto.
- Evitar a introdução de corpos sólidos nos tubos de água 
enquanto a máquina está ligada ao sistema. 
- Deve ser instalado um filtro mecânico no tubo da água ligado 
à entrada do permutador de calor. 
- A unidade é dotada de um pressóstato de segurança de alta 
pressão unipolar que se abre quando a pressão excede o 
limite. Quando o pressóstato se abre, o relé de controlo é 
desligado, ao desligar o compressor. O pressóstato é montado 
na porta de descarga do compressor. 
Em caso de curto-circuito, reinicie o pressóstato pressionando 
o botão azul e, em seguida, reinicie o alarme do 
microprocessador.
- A unidade também é dotada de válvulas de segurança, 
instaladas nos lados de alta e baixa pressão do circuito do 
refrigerante. 
- Instalar na linha que liga a descarga das válvulas de 
segurança ao sensor de fuga de refrigerante. 

É absolutamente proibido remover todas as protecções 
das partes móveis.

Em caso de paragem imprevista da unidade, seguir as 
instruções que se encontram no Manual de instruções do 
painel de controlo que é parte integrante da documentação 
da máquina entregue ao utilizador final. 
Aconselha-se vivamente efetuar as operações de instalação e 
manutenção com outras pessoas. Em caso de lesão acidental 
ou mal-estar, é necessário: 
- Manter a calma; 
- Pressionar o botão de alarme, se presente no local da 

instalação; 
- Deslocar a pessoa ferida para um local quente, afastado 

da unidade e colocá-la em posição de repouso; 
- Contactar imediatamente o pessoal de emergência 

presente no edifício ou um serviço de emergência médica; 
- Aguardar a chegada dos operadores de emergência sem 

deixar o ferido sozinho. 

Movimento e elevação 
Evitar impactos e/ou movimentos bruscos na unidade durante 
a carga/descarga do veículo de transporte e a movimentação. 
Empurrar ou puxar a unidade exclusivamente pela estrutura 
de base. Fixar a unidade no interior do veículo de transporte 
para evitar que se movimente e que cause danos. Nenhuma 
parte da unidade deve cair durante o transporte e 
carga/descarga. 
Tome muito cuidado ao manusear a unidade para evitar danos 
na tubagem do refrigerante ou controlo. A unidade deve ser 
elevada inserindo um gancho em cada canto, onde existem 
orifícios para a elevação (ver fig. 3). Devem ser utilizadas 
barras espaçadoras ao longo da linha que liga os orifícios de 
elevação para evitar danos no painel elétrico e caixa de 
terminais do motor. Durante a fase de elevação, para verificar 
se as cordas e/ou as correntes de elevação, não toque no 
painel elétrico e/ou tubagem. Se, ao mover a máquina, possui 
placas de deslizamento ou rolamento, basta empurrar na base 
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da máquina, sem tocar nos tubos de cobre, aço, 
compressores e/ou no painel elétrico.

Os cabos de elevação e as barras espaçadoras devem 
ser suficientemente resistentes para sustentar a unidade 
em segurança. Verificar o peso da unidade que se 
encontra na sua placa de identificação.  

A unidade deve ser elevada com a máxima atenção e cuidado, 
seguindo as instruções de elevação descritas na etiqueta. 
Elevar a unidade de modo muito lento e mantê-la 
perfeitamente em equilíbrio. 

Posicionamento e montagem 
A unidade deve ser montada sobre uma base de betão ou aço 
nivelada e deve ser posicionada de modo a ter espaço 

necessário para a sua manutenção numa das extremidades, 
por forma a permitir a remoção dos tubos do evaporador e 
condensador. O espaço necessário é igual a 3,2 m. Os tubos 
do condensador e evaporador expandem-se dentro da placa 
de tubo para permitir a substituição, se necessário. O espaço 
dos outros lados, incluindo o eixo vertical, é de 1,5 m.
A unidade deve ser instalada em fundações robustas e 
perfeitamente niveladas. Pode ser necessário utilizar traves de 
distribuição de peso. 

Figura 3 – Elevação da unidade de 2 compressores 
(O método de elevação é igual ao método da unidade de 1 compressor) 
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Se a unidade for instalada em locais de fácil acesso a pessoas 
e animais, é aconselhável instalar grades de protecção à volta 
da unidade. 
É necessário seguir as precauções e instruções descritas a 
seguir para garantir os melhores desempenhos no local de 
instalação: 
− Garantir que as fundações são resistentes e sólidas para 

reduzir o ruído e as vibrações. 
− A água no sistema deve ser muito limpa e todos os 

vestígios de óleo e ferrugem devem ser removidos. Deve 
ser instalado um filtro de água mecânico no tubo de 
entrada da unidade.

Protecção sonora 
Quando os níveis de emissão sonora requerem um controlo 
especial, é necessário ter muito cuidado ao isolar a unidade 
de sua base, instalando elementos antivibratórios de modo 
apropriado (fornecidos como opção). As juntas flexíveis devem 
ser instaladas também nas ligações hidráulicas. 

Tubos da água 
Os tubos devem ser projetados com o menor número 
possível de curvas e mudanças verticais de direção. Deste 
modo, os custos de instalação são notavelmente reduzidos e 
o desempenho do sistema melhora.
O sistema hidráulico deve ter: 
1. Montagem antivibratória para reduzir a transmissão das 

vibrações às estruturas. 
2. Válvulas de isolamento para isolar a unidade do sistema 

hidráulico durante as operações de manutenção. 
3. Fluxóstato. 
4. O dispositivo de purga de ar manual ou automático deve 

estar no ponto mais alto do sistema e o dispositivo de 
drenagem no ponto mais baixo. 

5. Um dispositivo adequado que possa manter o sistema 
hidráulico sob pressão (tanque de expansão, etc). 

6. Indicadores de pressão e temperatura de água para 
auxiliar o operador durante as operações de assistência e 
manutenção. 

7. Se a unidade for substituída, todo o sistema hidráulico 
deve ser esvaziado e limpo antes que a nova unidade seja 
instalada. 

Antes de activar a nova unidade aconselha-se efectuar testes 
regulares e tratamentos químicos adequados da água.

8. Se o glicol for adicionado ao sistema hidráulico como, por 
exemplo, protecção anticongelante, a pressão de 
aspiração será inferior, com desempenhos também 
inferiores da unidade e quedas maiores de pressão. Todos 
os sistemas de protecção da unidade, como a protecção 
anticongelante e de baixa pressão, devem ser novamente 
regulados.

9. Antes de isolar os tubos de água, verificar se não existem 
fugas. 

10. Verificar se a pressão da água não excede a pressão 
projectada do lado da água dos permutadores de calor. 
Recomenda-se a instalação de uma válvula de segurança 
nos tubos da água.

ATENÇÃO 
Para evitar danos nos tubos dos permutadores de calor, 

instalar um filtro nos tubos de entrada da água. 

Tratamento da água 
Antes de acionar a unidade, limpar o circuito da água. 
Sujidade, calcário, detritos de corrosão e outros materiais 
podem acumular-se no interior do permutador de calor e 
reduzir a sua transferência. Pode aumentar também a queda 
de pressão, reduzindo, deste modo, o fluxo da água. Um 
tratamento adequado da água pode reduzir o risco de 
corrosão, erosão, formação de calcário, etc. O tratamento da 
água mais apropriado deve ser estabelecido no local, de 
acordo com o tipo de sistema e características da água. 

O fabricante não é responsável por eventuais danos ou mau 
funcionamento do equipamento causado por ausência ou 
inadequado tratamento da água. 
Protecção anticongelante do evaporador 
1. Se a unidade não estiver a funcionar durante o inverno, 

recomenda-se a drenagem e lavagem do evaporador e 
dos tubos de água com glicol. O evaporador é fornecido 
com ligações de fluxo de ar e drenagem. 

2. Recomenda-se a adição de uma quantidade adequada de 
glicol no interior do circuito de água. A temperatura de 
congelamento da solução de água e glicol deve ser pelo 
menos 6 °C inferior à temperatura de ambiente mínim a 
prevista.  

3. Isolar os tubos, em particular os relacionados com a água 
refrigerada, para evitar o fenómeno da humidade. 

Os danos causados pelo gelo não são cobertos pela garantia. 

Instalação do fluxóstato 
Para garantir um fluxo de água suficiente em todo o 
evaporador é essencial instalar um fluxóstato no circuito 
hidráulico. Este pode ser instalado nos tubos de água na 
entrada ou na saída. O objectivo do fluxóstato é parar a 
unidade em caso de interrupção do fluxo de água, protegendo, 
deste modo, o evaporador do congelamento. 
O fabricante oferece, opcionalmente, um fluxóstato escolhido 
especificadamente para este efeito. 
Este fluxóstato de palhetas é ideal para aplicações pesadas 
no exterior (IP67) com diâmetros de tubo de 2,5 a 20,3 cm (1” 
a 8”). 
O fluxóstato é dotado de um contacto limpo que deve ser 
ligado à rede eléctrica através dos terminais indicados no 
esquema eléctrico. 
O fluxóstato deve ser calibrado de modo a parar a unidade 
quando o fluxo de água do evaporador for inferior a 50% da 
capacidade nominal. 

Sistema eléctrico
Especificações gerais 

Todas as ligações eléctricas à unidade devem ser 
efectuadas em conformidade com as leis e as 
normativas em vigor. 
Todas as actividades de instalação, gestão e 
manutenção devem ser efectuadas por pessoas 
qualificadas. 
Consultar o esquema elétrico específico para a unidade 
adquirida. Se o esquema eléctrico não estiver na 
unidade ou se tiver sido perdido, contactar o 
representante do fabricante, que lhe enviará uma cópia. 
Em caso de discrepância entre o esquema eléctrico e o 
painel/cabos eléctricos, contactar o representante do 
fabricante. 

Utilizar apenas condutores de cobre. Caso contrário, pode 
ocorrer sobreaquecimento ou corrosão nos pontos de ligação, 
com o consequente risco de danos para a unidade. 
Para evitar interferências, todos os cabos de comando devem 
ser ligados separadamente dos cabos eléctricos. Para isto, 
utilizar condutas de passagem de cabos eléctricos diferentes. 
Antes reparar a unidade, abrir o seccionador geral na fonte de 
alimentação principal da unidade. 
Quando a unidade estiver desligada mas o seccionador estiver 
na posição fechada, os circuitos não utilizados estarão 
também sob tensão. 
Nunca abrir a placa de terminais dos compressores antes de 
abrir o seccionador geral da unidade.  

A existência simultânea de cargas monofásica e trifásica e o 
desequilíbrio entre as fases podem causar fugas à terra, 
durante o normal funcionamento da unidade da série.
Se a unidade possuir dispositivos que provoquem harmónicas 
superiores (como VFD e corte de fase), as fugas à terra 
podem aumentar para valores muito superiores (cerca 2 
Amperes). 
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As protecções para o sistema de alimentação eléctrica devem 
ser projectadas de acordo com os valores acima 
mencionados. 

Funcionamento
Responsabilidades do operador 
É essencial que o operador receba formação adequada e se 
familiarize com o sistema antes de utilizar a unidade. Além de 
ler o presente manual, o operador deve estudar o manual de 
instruções do microprocessador e o esquema eléctrico para 
entender a sequência de inicialização, funcionamento, 
sequência de paragem e o funcionamento de todos os 
dispositivos de segurança. 
Durante a fase de activação inicial da unidade, um técnico 
autorizado do fabricante está disponível para responder a 
todas as perguntas e dar instruções sobre os procedimentos 
correctos de funcionamento. 
O operador deve manter um registo dos dados de 
funcionamento para cada unidade instalada. Deve ser mantido 
também um outro registo para todas as actividades periódicas 
de manutenção e reparação. 
Se o operador detectar condições de funcionamento anómalas 
ou invulgares, deve consultar o serviço técnico autorizado do 
fabricante. 

Abrir as válvulas de isolamento e/ou intercepção 
Antes de activar o compressor, certifique-se que todas as 
válvulas de isolamento estão totalmente abertas e assentes e 
que o eixo da válvula está bem fechado. 

ATENÇÃO 
Antes de ativar os compressores, é imperativo que a 
válvula de corte de descarga após os separadores de óleo 
esteja totalmente aberta e assente, e que o eixo da válvula 
esteja bem fechado.

As torneiras estão abertas: 
1.   Válvulas de isolamento instaladas acima dos separadores 
      de óleo. Estas válvulas devem estar abertas até à 
      paragem e as tampas de segurança reposicionadas.     
2.   Válvulas de corte do tubo de retorno de óleo (bomba 
      injetora). Estas válvulas estão localizadas sob a estrutura 
     do evaporador junto à bomba injetora. 
3.   Válvulas de corte de equilíbrio das linhas de óleo. Estas 
      válvulas estão instaladas no reservatório dos separadores 
      de óleo. 
4.   Torneira da linha de líquido instalada no condensador. 
5.   Torneiras instaladas na linha de óleo que alimenta o 
      sistema de lubrificação do compressor. Esta linha provém 
      da parte inferior do separador de óleo. 
6.  Válvulas de admissão instaladas, opcionalmente, nas 
      proximidades da entrada do compressor, acima do 
      evaporador. 

ATENÇÃO 
Antes de encher o circuito hidráulico, feche as válvulas de 
água, na parte superior dos permutadores de calor. 

Manutenção de rotina 
As actividades de manutenção mínimas são descritas na 
Tabela 1. 

Assistência e garantia limitada
A GARANTIA É ANULADA EM CASO DE INEXISTÊNCIA 
DE ROTINA DE MANUTENÇÃO. 
 Estas unidades foram construídas e desenvolvidas 
respeitando os padrões de qualidade mais elevados e 
garantem anos de funcionamento sem avarias. Porém, é 
importante garantir a manutenção adequada e periódica em 
conformidade com todos os procedimentos descritos no 
presente manual e com as boas regras de manutenção das 
máquinas.  
Aconselha-se vivamente estipular um contrato de manutenção 
com o serviço autorizado do fabricante para garantir uma 
assistência eficiente e sem problemas, graças à experiência e 
competência do nosso pessoal. 
Além disso, deve ser considerado que a unidade requer 
manutenção também durante o período de garantia, como 
exemplificado na Tabela 1 a seguir.�
Considerar também que a utilização inadequada da unidade 
como, por exemplo, trabalhar além de seus limites de 
funcionamento ou sem uma adequada manutenção, segundo 
o que foi descrito neste manual, anula a garantia. 
Observar, especialmente, os seguintes pontos, de modo a 
respeitar os limites da garantia: 
1. A unidade não pode funcionar além dos limites 

especificados;  
2. A alimentação elétrica deve estar dentro dos limites de 

tensão e não haver harmónicas ou mudanças imprevistas 
de tensão; 

3. A fonte de alimentação trifásica não deve ter um 
desequilíbrio entre fases superior a 3%; A unidade deve 
permanecer desligada até que o problema eléctrico tenha 
sido resolvido; 

4. Não desactivar ou anular nenhum dispositivo de 
segurança, seja ele mecânico, eléctrico ou eletrónico; 

5. A água utilizada para encher o circuito hidráulico deve ser 
limpa e tratada adequadamente; Deve ser instalado um 
filtro mecânico no ponto mais próximo da entrada do 
evaporador e condensador; 

6. Excepto se acordado especificadamente no momento da 
encomenda, a capacidade do fluxo de água do evaporador 
nunca deve ser superior a 120% e inferior a 80% da 
capacidade nominal. 

Controlos obrigatórios periódicos e inicialização de 
aparelhos sob pressão 
As unidades estão incluídas na categoria IV da classificação 
estabelecida pela Directiva Europeia PED 97/23/EC. 
Para os chillers pertencentes a esta categoria, algumas 
normativas locais requerem uma inspeção periódica realizada 
por uma agência autorizada. Verificar os requisitos em vigor 
no local de instalação. 

Tabela 1 - Programa de manutenção de rotina 

Lista de atividades Mensal Trimestral Semestral Anual
De acordo 

com o 
desempenho

I. Compressor      
     A. Avaliação de desempenho (Registo e Análise) * O
     B. Motor 
          • Verificação das bobinas com um megaohmímetro          X   
          • Equilíbrio de amperes (dentro de 10%)         X    
          • Verificação do terminal (ajuste das ligações, 
porcelana limpa) 

          X

     C. Sistema de lubrificação 
          • Temperaturas das linhas de óleo O     
          • Análise do óleo           X
          • Aspecto do óleo (cor limpa, quantidade) O     
          • Mudança de filtro do óleo            X
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         • Mudança do óleo se indicado na análise do óleo            X
     D. Operação de descarga 
          • Cargas do compressor:      
             Registar amperagem do motor        X
          • Descargas do compressor:      
             Registar amperagem do motor        X
     E. Verificação interna do compressor        X
II. Controlos
     A. Controlos de funcionamento 
          • Verificação de configurações e funcionamento         X   
          • Verificação de configurações e funcionamento das 
descargas 

        X   

          • Verificação de funcionamento do equilíbrio da carga         X   
     B. Controlos de proteção 
          • Testar funcionamento de:      
             Relé de alarme        X
             Interbloqueios da bomba        X
             Pressóstato corte de alta e baixa pressão         X
             Termóstato de descarga elevada        X
             Diferencial de pressão da bomba de óleo        X
III. Condensador
     A. Avaliação de desempenho O
     B. Testar qualidade da água        X
     C. Limpar tubos do condensador        X
     E. Proteção sazonal        X
IV. Evaporador
     A. Avaliação de desempenho (registar condições e 
análise) 

O     

     B. Testar qualidade da água        X
     C. Limpar os tubos do evaporador (conforme necessário)        X
     E. Proteção sazonal        X

          V. Válvulas de expansão
     A. Avaliação de desempenho 

         VI. Compressor - Unidade
     A. Avaliação de desempenho (Registo e Análise) * O
     B. Teste a fugas: 
          • Terminal e acessórios do compressor         X    
          • Acessórios da tubagem  X    
          • Acessórios e juntas de óleo         X    
          • Válvulas de libertação do reservatório         X    
     C. Teste de isolamento da vibração        X
     D. Aspeto geral: 
          • Pintura    X
          • Isolamento           X
VII. Motor de arranque
     A. Examinar contactores (hardware e funcionamento)        X
     B. Verificação do disparo e configuração de sobrecarga        X
     C. Testar ligações elétricas        X
VIII. Controlos opcionais
     B. Controlos de injecção de líquido (verificar 
funcionamento) 

        X    

Legenda:   O = Efetuado por pessoal interno X = Efectuado por pessoal do serviço de assistência 

Alguns compressores utilizam condensadores de correcção de potência. Os condensadores devem ser desligados do circuito 
para obter uma leitura útil no megaohmímetro. Caso contrário, este produzirá uma leitura baixa. Ao manusear componentes 
eléctricos, apenas técnicos totalmente qualificados devem efectuar reparações. 

Informações importantes relativas ao refrigerante 
utilizado 
Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa 
abrangidos pelo Protocolo de Quito. Não eliminar os gases na 
atmosfera. 
Tipo de refrigerante:  R134a 
Valor GWP (1):  1300 
(1) GWP =  potencial de aquecimento global 

A quantidade de refrigerante necessária para o funcionamento 
padrão é indicada na placa de identificação da unidade. 
A quantidade de refrigerante real carregada na unidade é 
mostrada numa etiqueta prateada situada no interior do painel 
elétrico. 
De acordo com o que foi disposto pela legislação europeia ou 
local, podem ser necessárias inspecções periódicas para 
verificar eventuais fugas de refrigerante. 
Contactar o revendedor local para mais informações.
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Eliminação 
A unidade é fabricada com componentes metálicos, plásticos 
e electrónicos. Todos estes componentes devem ser 
eliminados em conformidade com as normativas locais em 
vigor sobre o assunto. 
As baterias de chumbo devem ser recolhidas e enviadas para 
centros específicos de recolha de resíduos.  
O óleo deve ser recolhido e enviado para centros específicos 
de recolha de resíduos.  

O presente manual é um suporte técnico e não representa uma oferta vinculante. O conteúdo não pode ser garantido explícita ou 
implicitamente como completo, exacto ou fiável. Todos os dados e especificações aqui contidas podem ser modificadas sem aviso 
prévio. Os dados comunicados no momento da encomenda serão considerados definitivos. 
O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos directos ou indirectos, no sentido mais amplo da palavra, decorrentes 
ou relacionados com a utilização e/ou interpretação do presente manual. 

O fabricante reserva o direito de efectuar modificações na concepção e estrutura em qualquer momento e sem prévio aviso, pelo que a 
imagem na capa não é vinculatória. 
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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. 


