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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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ORIGINÁLNE POKYNY V ANGLI�TINE 
Tento návod predstavuje dôležitú pomocnú dokumentáciu pre kvalifikovaných pracovníkov, ale jeho ú�elom nie je týchto 
pracovníkov nahradi�.

£akujeme, že ste si zakúpili tento chladiC

PRED INŠTALÁCIOU A UVEDENÍM DO PREVÁDZKY 
SI POZORNE PRE�ÍTAJTE TÚTO PRÍRU�KU.  
NESPRÁVNA INŠTALÁCIA MOŽE ZAPRÍ�INI¤
ZÁSAHY ELEKTRICKÝM PRÚDOM, SKRATY, POŽIAR 
ALEBO INÉ ŠKODY NA PRÍSTROJI A ZRANENIE 
OSOB. 
ZARIADENIE MUSÍ BYT NAINŠTALOVANÉ 
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKOM/TECHNIKOM.  
UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY MOŽU 
VYKONA¤ IBA SKÚSENÍ A OPRÁVNENÍ 
PROFESIONÁLNI PRACOVNÍCI. 
VŠETKY ÚKONY SA MUSIA VYKONÁVA¤ V SÚLADE 
S MIESTNYMI PREDPISMI A NORMAMI. 
INŠTALÁCIA ZARIADENIA A JEHO UVEDENIA DO 
PREVÁDZKY JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ V PRÍPADE, ŽE 
VŠETKY POKYNY V TEJTO PRÍRU�KE NIE SÚ 
ZROZUMITE�NÉ.
V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, PRE £ALŠIE 
INFORMÁCIE A RADY KONTAKTUJTE 
KONCESIONÁRA VÝROBCU. 

Popis
Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je vodou chladený chladiC, 
stroj navrhnutý na chladenie vody (alebo zmesi vody a glykolu) 
v rozsahu nižšie uvedených hodnôt. Prevádzka zariadenia sa 
zakladá na kompresii, kondenzácii a odparovaní pary podea 
obráteného Carnotovho cyklu. Základné komponenty sú: 
- Skrutkový kompresor na zvyšovanie tlaku chladiacej pary 

od tlaku vyparovania až po tlak kondenzácie. 
- Výparník, v ktorom dochádza k vyparovaniu kvapalného 

chladiva s nízkym tlakom a následne k ochladzovaniu 
vody. 

- Kondenzátor, v ktorom dochádza ku kondenzácii pary 
vysokého tlaku a k vypudeniu tepla z ochladzovanej vody 
do vody prostredníctvom tepelného výmenníka 
ochladzovaného vodou. 

- Expanzný ventil, ktorý umož�uje zníži� tlak 
kondenzovanej kvapaliny, prechádzajúc od tlaku 
kondenzácie k tlaku vyparovania. 

Všeobecné informácie
Všetky zariadenia sú dodávané s elektrickými 
schémami, certifikovanými výkresmi, identifika�ným 
štítkom; a DOC (Prehlásením o zhode); v tejto 
dokumentácii sú uvedené všetky technické údaje 
zakúpeného zariadenia a SÚ NEODDELITE�NOU A 
PODSTATNOU �AS�OU TEJTO PRÍRU�KY.

V prípade nezhody medzi touto príruCkou a dokumentáciou 
prístroja sú smerodajné údaje uvedené na samotnom prístroji. 
V prípade pochybností kontaktujte koncesionára výrobcu. 

Ostatné údajové informácie tejto série zariadení si pozrite 
v návode výrobku. 

ÚCelom tejto príruCky je poskytnú� pomoc kvalifikovanému 
inštalatérovi a pracovníkovi, aby bola zaistená správna 
inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba zariadenia bez 
ohrozenia osôb, zvierat a/alebo predmetov. 

Dodanie zariadenia
Po dodaní zariadenia na miesto inštalácie je potrebné ho 
skontrolova�, aby sa zistili eventuálne škody. Je potrebné 
prezrie� a skontrolova� všetky komponenty vymenované v 
dodacom liste.  
Pokiae je zariadenie poškodené, neodstra�ujte poškodený 
materiál a okamžite nahláste škodu prepravnej spoloCnosti, 
aby zariadenie preskúmala.  
Škodu okamžite nahláste koncesionárovi výrobcu, pošlite mu 
podea možnosti snímky, ktoré môžu by� užitoCné pri zis�ovaní 
zodpovednosti. 
Škoda sa nesmie odstráni�, dokiae nebola vykonaná kontrola 
zo strany predstaviteea prepravnej spoloCnosti. 
Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že model a elektrické 
napätie uvedené na štítku je správne. Výrobca nezodpovedá 
za eventuálne škody vzniknuté po prijatí zariadenia. 

Pracovné obmedzenia
Skladovanie 
Ak sa majú chladiCe pred montážou skladova�, je potrebné 
dodržiava� nasledovné varovania. 
ChladiCe skladuje vnútri pri teplote okolia nižšej ako 50 °C. 
Neodstra�ujte ochranné plastové prvky. 
Nenechávajte na zariadení žiadne prvky nezakryté.
Nenechávajte chladiCe na priamom slnku. 
ChladiCe skladujte mimo tepelných zdrojov. 
Skladovanie pri nižšej teplote, ako je minimálna teplota, môže 
poškodi� komponenty zariadenia, Zatiae Co pri vyššej teplote, 
ako je maximálna, môže spôsobi� otvorenie bezpeCnostných 
ventilov. Skladovanie v prostredí s kondenzáciou môže 
poškodi� elektrické komponenty. 

Prevádzka 
Tieto zariadenia sú naprojektované na prevádzku pri teplote 
vody vystupujúcej z výparníka od -8 °C do 20 °C a p ri teplote 
vody vstupujúcej do kondenzátora od 20 °C do 50 °C alebo od 
20 °C do 60 °C, ak je v zariadení namontovaná súpra va na 
vysokú teplotu. Minimálny teplotný rozdiel vody vstupujúcej a 
vystupujúcej z výparníka do kondenzátora však nesmie by�
nižší ako 17 °C. V prípade menšieho teplotného rozd ielu (až 
po 10 °C) budú kompresory pracova � pri CiastoCnom za�ažení. 
Prevádzka mimo hore uvedených pracovných obmedzení 
môže jednotku poškodi�. 
V prípade pochybností kontaktujte koncesionára výrobcu.
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Obrázok 1 – Popis štítkov na elektrickom paneli 

Jednookruhové zariadenie 
Identifikácia štítku 

Dvojokruhové zariadenie 
Identifikácia štítku 

1 – Údaje štítku jednotky  6 - Druh chladiacej látky  
2 – ManipulaCné pokyny  7 – Výstraha dotiahnutia vodiCa 
3 – ZnaCka nehoreavého plynu  8 – ZnaCka nebezpeCenstva úrazu elektrickým prúdom 
4 – Otvorte ventil na odluCovaCi oleja 9 – Výstraha pred nebezpeCným napätím 
5 – Logo výrobcu 10 – Núdzové zastavenie

1 – Údaje štítku jednotky 6 – ZnaCka nehoreavého plynu 
2 – ManipulaCné pokyny 7 – Druh chladiacej látky 
3 – Otvorte ventil na odluCovaCi oleja 8 – Výstraha pred nebezpeCným napätím
4 – Logo výrobcu 9 – Výstraha dotiahnutia vodiCa 
5 – ZnaCka nebezpeCenstva úrazu elektrickým prúdom 10 – Núdzové zastavenie 
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Obrázok 2 – PRACOVNÝ ROZSAH 

Bezpe�nos�
Stroj musí by� pevne pripevnený k podlahe. 
Je nevyhnutné dodržiava� nasledujúce pokyny: 
- Stroj sa musí zdvíha� iba pomocou zdvíhacích bodov. Toto 
sú jediné miesta, ktoré dokážu unies� celú hmotnos� jednotky. 
- Nedovoete, aby sa ku stroju priblížili nepovolané a/alebo 
nekvalifikované osoby. 
- Je zakázané pristupova� k elektrickým komponentom bez 
toho, aby ste otvorili hlavný vypínaC stroja a stroj riadne 
odpojili od prívodu elektrickej energie. 
- Prístup k elektrickým komponentom je zakázaný, ak sa 
nepoužije izolaCná podložka. Nepristupujte k elektrickým 
komponentom v prítomnosti vody a/alebo vlhkosti. 
- Všetky úkony na chladiacom okruhu a na komponentoch pod 
tlakom smie vykonáva� výhradne kvalifikovaný personál. 
- Výmenu kompresora alebo doplnenie mazacie oleja smie 
vykona� výhradne kvalifikovaný personál. 
- Ostré hrany môžu spôsobi� zranenia. Vyhýbajte sa priamemu 
kontaktu s nimi. 
- Vyhýbajte sa zavádzaniu tuhých predmetov do vodných 
potrubí, pokiae je stroj zapojený k systému. 
- Na vstupe vodného potrubia do výmenníka tepla musí by�
nainštalovaný mechanický filter. 
- Zariadenie sa dodáva s jednopólovým ochranným vypínaCom 
vysokého tlaku, ktorý vypína, ke� tlak prekroCí medznú 
hodnotu. Ke� sa otvorí vypínaC, vypnutím kompresora sa 
vypne ovládacie relé. Tlakový vypínaC je osadený na 
výtlaCnom mieste kompresora. 
V prípade vyradenia resetujte vypínaC stlaCením modrého 
tlaCidla a potom resetujte alarm na mikroprocesore. 
- Zariadenie je vybavené bezpeCnostnými ventilmi, ktoré sú 
namontované po stranách nízkeho a vysokého tlaku 
chladiaceho obvodu. 
- Osa�te do trasy spájajúcej výtok z bezpeCnostných ventilov 
snímaC úniku chladiva. 

Je prísne zakázané odstráni� všetky ochranné kryty 
pohyblivých �astí.

V prípade neCakaného zastavenia zariadenia postupujte podea 
pokynov uvedených v Návode na obsluhu riadiaceho 
panela, ktorý je súCas�ou dokumentácie odovzdanej 
koneCnému užívateeovi. 
OdporúCa sa vykona� úkony inštalácie a údržby spolu s inými 
osobami. V prípade náhodného poranenia alebo nevoenosti je 
potrebné: 
- zachova� rozvahu, 
- stlaCi� poplašné tlaCidlo, ak sa nachádza na mieste 

montáže, 
- presunú� poranenú osobu do tepla �alej od zariadenia 

a necha� ju v pokoji, 
- okamžite upovedomi� personál zodpovedný za 

bezpeCnos� v budove alebo pohotovostnú záchrannú 
službu, 

- poCka� na príchod záchranárov, ale pritom neopúš�a�
zranenú osobu. 

Premiest�ovanie a dvíhanie 
Vyhýbajte sa nárazom a/alebo otrasom zariadenia poCas 
nakladania/vykladania z prepravného prostriedku a poCas 
premiest�ovania. TlaCte alebo �ahajte zariadenie iba za rám 
podstavca. Umiestnite zariadenie do vnútra prepravného 
prostriedku tak, aby sa nehýbalo a nespôsobilo škody. Dbajte 
na to, aby žiadna Cas� zariadenia nespadla poCas prepravy a 
nakladania/vykladania. 
Pri manipulácii so zariadením dávajte veeký pozor, aby ste 
predišli poškodeniu riadiaceho potrubia alebo potrubia s 
chladivom. 
Zariadenie je potrebné zdvíha� vložením háku do každého 
roku, kde sú otvory na zdvíhanie (pozri Obr. 3). Pozd¥ž trasy 
spájajúcej otvory na zdvíhanie sa musia používa� rozperné 
tyCe, aby sa predišlo poškodeniu elektrického panelu a 
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svorkovnice motora. PoCas zdvíhania overte, Ci sa laná 
a/alebo zdvíhacie re�aze nedotýkajú elektrického panela 
a/alebo potrubia. Pri presúvaní stroja, ak máte sánky alebo 
prepravnú dosku, tlaCte iba na základ stroja bez dotýkania sa 
potrubí z medi, ocele, kompresorov a/alebo elektrického 
panela.

Tak zdvíhacie laná, ako aj rozperné tyCe musia by�
dostatoCne pevné, aby bezpeCne podopierali zariadenie. 
Skontrolujte prosím hmotnos� zariadenia na štítku stroja.  

Zariadenie sa musí zdvíha� s maximálnou opatrnos�ou a 
pozornos�ou podea pokynov pre zdvíhanie, uvedených na 
štítku. Zariadenie zdvíhajte pomaly a udržujte ho vo 
vodorovnej polohe. 

Umiestnenie a montáž 
Zariadenie sa montuje na základ z betónu alebo ocele, priCom 
je potrebné ho da� do vodorovnej polohy tak, aby bol na 
jednom konci stroja dostatok miesta na údržbu a aby sa dali 
odstráni� trubky z výparníka a kondenzátora. Požadovaná 
medzera sa rovná 3,2 m. Trubky kondenzátora a výparníka sa 
vo vnútri trubkovnice rozširujú, aby ich bolo možné podea 
potreby vymeni�. Priestor na druhej strane, vrátane vertikálnej 
osi, je 1,5 m. 
Zariadenie musí by� nainštalované na pevnom a perfektne 
rovnom povrchu. Je možné, že bude potrebné použi� trámy na 
rozloženie hmotnosti. 

Obrázok 3 – Zdvíhanie zariadenia s 2 kompresormi   
(Spôsob zdvíhania je v prípade zariadenia s jedným kompresorom taký istý) 
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Pokiae je zariadenie nainštalované v priestoroch eahko 
prístupných osobám alebo zvieratám, odporúCa sa 
namontova� okolo zariadenia ochranné mriežky. 
Pre zabezpeCenie lepšej výkonnosti v mieste inštalácie 
dodržujte nasledujúce opatrenia a pokyny: 
− Uistite sa, že je základ pevný a odolný, aby sa Co najviac 

znížil hluk a vibrácia. 
− Voda v systéme musí by� mimoriadne Cistá, treba 

odstráni� všetky stopy oleja alebo hrdze. Na vstupnej 
trubke zariadenia musí by� namontovaný mechanický filter 
vody. 

Ochrana proti hlu�nosti 
Pokiae si hladina zvukovej emisie vyžaduje špecifickú kontrolu, 
je potrebné venova� pozornos� zvukovej izolácii zariadenia od 
podstavca aplikovaním protivibraCných prvkov adekvátnym 
spôsobom (dodávajú sa ako voliteené prvky). Okrem toho treba 
na vodovodné prípojky namontova� pružné spojky. 

Vodné potrubia 
Potrubie musí by� navrhnuté tak, aby na �om bolo Co 
najmenej ohybov a Co najmenej vertikálnych zmien smerov. 
Týmto sa znaCne znížia montážne náklady a zvýši sa 
výkonnos� systému. 
Vodný systém musí obsahova�: 
1. AntivibraCné prvky slúžiace na zníženie prenosu vibrácií 

na konštrukcie. 
2. Uzatváracie ventily na izoláciu zariadenia od hydraulického 

systému poCas servisných úkonov. 
3. VypínaC prúdenia. 
4. Manuálne alebo automatické odvzduš�ovacie zariadenie 

umiestnené v najvyššom bode systému a výpustné 
zariadenie umiestnené v najnižšom bode systému.  

5. Vhodné zariadenie, ktoré udrží vodný systém pod tlakom 
(expanzná nádrž a pod.) 

6. Ukazovatele tlaku a teploty vody, ktoré napomáhajú 
pracovníkovi pri servisných a údržbárskych úkonoch.  

7. V prípade výmeny zariadenia sa musí celý hydraulický 
systém vyprázdni� a vyCisti� predtým, než sa namontuje 
nové zariadenie. 

8. Pred uvedením nového zariadenia do prevádzky sa 
odporúCa vykona� príslušné testy a chemické úpravy vody. 
Pokiae sa glykol pridá do hydraulického systému ako 
prostriedok proti zamrznutiu, dávajte pozor, pretože 
prívodný tlak bude nižší, výkonnos� zariadenia sa zníži a 
poklesy tlaku budú väCšie. Je potrebné opätovne nastavi�
všetky ochranné systémy zariadenia, ako zariadenie proti 
zamrznutiu a ochranné zariadenie proti nízkemu tlaku. 

9. Pred zaizolovaním vodného potrubia skontrolujte, Ci na 
�om nedochádza k únikom. 

10. Skontrolujte, Ci tlak vody neprekraCuje projektový tlak na 
vodnej strane výmenníkov tepla. OdporúCa sa osadi� na 
potrubie vody bezpeCnostný ventil. 

UPOZORNENIE 
Aby sa zabránilo poškodeniu trubiek výmenníkov tepla, 
osa�te na potrubia prívodu vody filter, ktorý je možné 

skontrolova�. 

Úprava vody 
Pred spustením zariadenia vyCistite vodný obvod. NeCistota, 
vápnik, usadeniny korózie alebo iného materiálu sa môžu 
hromadi� vo vnútri tepelného výmenníka a zníži� tak jeho 
kapacitu tepelnej výmeny. Okrem toho sa zníži tlak, Cím sa 
zníži aj prietok vody. Vhodná úprava vody môže teda zníži�
riziko korózie, erózie, formovania vápnika at�. Odpovedajúca 
najvhodnejšia úprava sa urCí priamo na mieste podea typu 
systému a vlastností vody. 
Výrobca nie je zodpovedný za škody ani za nesprávne 
fungovanie zariadenia, ktoré vznikli opomenutím úpravy vody 
alebo nesprávne upravenou vodou. 

Ochrana výparníka proti zamrznutiu 
1. Ak sa zariadenie neprevádzkuje poCas zimy, odporúCa sa 

vypusti� a vymy� výparník a vodné potrubia glykolom. 

Výparník sa dodáva s prípojkami na výtokové a vzduchové 
potrubia.  

2. OdporúCa sa prida� do vodného okruhu isté množstvo 
glykolu. Bod mrznutia roztoku glykolu a vody by mal by�
minimálne 6 °C pod o Cakávanou minimálnou teplotou 
okolia.  

3. Potrubia izolujte, hlavne tie, ktoré sa týkajú chladenej 
vody, aby ste predišli javu vlhkosti.  

Na škody spôsobené zamrznutím sa nevz�ahuje záruka. 

Montáž vypína�a toku 
Na zabezpeCenie dostatoCného prietoku vody cez výparník je 
nevyhnutné, aby bol do vodného okruhu namontovaný  
vypínaC prietoku. VypínaC prietoku sa dá namontova� na 
prívodné alebo na výstupné potrubie vody. Úlohou vypínaCa 
toku je zastavi� zariadenie v prípade prerušenia toku vody a 
chráni� tak výparník pred zamrznutím. 
Výrobca ponúka ako voliteený prvok príslušne zvolený vypínaC
toku. 
Tento lopatkovitý vypínaC toku je vhodný pre výkonné 
vonkajšie aplikácie (IP67) pre potrubia s priemerom od 1” 
do 8”. 
VypínaC toku je vybavený Cistým kontaktom, ktorý musí by�
elektricky pripojený ku koncovkám, ako je znázornené na 
elektrickej schéme. 
VypínaC toku musí by� nastavený tak, aby mohol zasiahnu�, 
ke� tok vody výparníka klesne pod 50% menovitého prietoku. 

Elektrické zariadenie
Všeobecné špecifikácie 

Všetky elektrické zapojenia k zariadeniu musia by� v 
súlade s platnými predpismi a normami. 
Všetky úkony pri inštalácii, obsluhe a údržbe smú 
vykonáva� výhradne kvalifikovaní pracovníci. 
Pozrite si konkrétnu elektrickú schému odpovedajúcu 
zakúpenému zariadeniu. Pokiae sa elektrická schéma na 
zariadení nenachádza, alebo ste ju stratili, kontaktujte 
vášho koncesionára výrobcu, ktorý vám zašle kópiu. 
V prípade nezrovnalostí medzi elektrickou schémou 
a elektrickým panelom/káblami kontaktujte koncesionára 
výrobcu. 

Používajte iba medené vodiCe. Použitie vodiCov z iného 
materiálu ako me� by mohlo spôsobi� prehriatie alebo koróziu 
miest spojenia a mohlo by spôsobi� poškodenie jednotky. 
Aby ste predišli interferencii, všetky ovládacie káble sa musia 
nainštalova� oddelene od elektrických káblov. Na tento úCel 
použite samostatné vedenia elektrických vodiCov. 
Pred akýmkoevek zásahom na zariadení otvorte hlavný 
odpojovací vypínaC na hlavnom napájaní zariadenia. 
Ke� je zariadenie vypnuté, ale sa vypínaC nachádza v 
zatvorenej pozícii, nepoužívané okruhy zostanú jednako 
aktívne. 
Nikdy neotvárajte svorkovnicu kompresorov, ak ste predtým 
nevyradili hlavné napájanie otvorením hlavného spínaCa.  

Súbežnos� jednofázových a trojfázových zá�aží a nerovnováha 
medzi fázami by mohla spôsobi� únik elektrického prúdu do 
zeme, a to poCas normálnej prevádzky jednotiek tohto radu. 
Ak jednotka obsahuje zariadenia, ktoré vyvolávajú horné 
harmonické (ako VFD a prerušenie fázy), môže únik 
elektrického prúdu do zeme narás� na oveea vyššie hodnoty 
(asi 2 ampére). 
Ochranné zariadenia pre systém napájania treba navrhnú� v 
súlade s hore uvedenými hodnotami. 

Prevádzka
Povinnosti obsluhujúceho pracovníka 
Je dôležité, aby bol pracovník príslušne vyškolený a oboznámil 
sa so systémom pred použitím zariadenia. Okrem toho, že si 
obsluhujúci pracovník preCíta tento návod, musí si preštudova�
aj návod na obsluhu mikroprocesora a schému zapojenia, aby 
pochopil sekvenciu štartovania, prevádzku, sekvenciu 
odstavovania a prevádzku všetkých bezpeCnostných prvkov. 
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PoCas fázy prvého spustenia zariadenia technik, poverený 
výrobcom, je k dispozícii odpoveda� na akúkoevek otázku a 
poskytnú� inštrukcie pre vykonanie správnych procedúr. 
Pracovník si musí zaznamenáva� operaCné údaje pre každé 
nainštalované zariadenie. Druhý záznam by sa mal uchováva�
o všetkých pravidelných údržbách a opravách stroja.
Ak obsluhujúci pracovník zaznamená nezvyCajné alebo 
mimoriadne pracovné podmienky, odporúCa sa mu konzultova�
tieto s technikom povereným výrobcom. 

Otvorenie uzatváracích ventilov a/alebo zachytenie 
Pred spustením kompresora sa uistite, že sú všetky 
uzatváracie ventily kompletne otvorené a zaistené, a že je 
driek ventilu poriadne priškrtený. 

UPOZORNENIE 
Pred spustením kompresorov je dôležité, aby bol výtla�ný 
uzatvárací ventil za odlu�ova�mi oleja kompletne otvorený 
a zaistený, a aby bol driek ventilu poriadne priškrtený.

Ventily sú otvorené: 
1.   Uzatváracie ventily osadené nad odluCovaCmi oleja. Tieto 
ventily musia by� kompletne otvorené až na doraz; CapiCky 
musia by� osadené.     
2.   Uzatváracie ventily vratného potrubia oleja (vstrekovacieho 
Cerpadla). Tieto ventily sa nachádzajú pod telesom výparníka 
vedea vstrekovacieho Cerpadla.  
3.   Uzatváracie ventily vyrovnávania olejových trás. Tieto 
ventily sú osadené na nádobe odluCovaCov oleja. 
4.   Vypustite trasu kvapaliny osadenú v kondenzátore.  
5.   Ventily osadené na olejovej trase, ktoré plnia mazací 
systém kompresora. Táto trasa prichádza zo spodnej Casti 
odluCovaCa oleja. 
6.  Sacie ventily osadené nepovinne v blízkosti nasávania 
kompresora nad výparníkom.  

UPOZORNENIE 
Pred naplnením okruhu vody uzavrite prosím ventily vody 
na �elných plochách výmenníkov tepla. 

Bežná údržba 
Úkony minimálnej bežnej údržby sú vymenované v Tabueke 1. 

Servis a obmedzenia záruky
ZÁRUKA NEPLATÍ, AK SA NEVYKONÁVAJÚ �INNOSTI 
BEŽNEJ ÚDRŽBY.  

 Tieto zariadenia boli naprojektované a konštruované s 
oheadom na najvyšší kvalitatívny štandard a zabezpeCujú roky 
bezporuchového fungovania. Jednako je dôležité postara� sa o 
príslušnú a pravidelnú údržbu v súladu so všetkými postupmi, 
uvedenými v tejto príruCke, ako i v súlade s dobrými praktikami 
vz�ahujúcimi sa na údržbu strojov.  
OdporúCa sa uzatvori� zmluvu o údržbe so servisom, ktorého 
výrobca na to oprávnil, aby sa zaistila efektívnos�
a bezproblémový servis, a to v�aka odbornosti a skúsenosti 
nášho personálu. 
Okrem toho musíte bra� ohead na to, že jednotka si poCas 
záruCnej doby vyžaduje údržbu podea Tabueky 1.�
Majte na vedomí, že nesprávne použitie zariadenia, napríklad 
mimo svojich operaCných limitov alebo chýbajúca údržba 
podea pokynov uvedených v tejto príruCke, majú za následok 
zrušenie záruky. 
Na udržanie si záruky dodržiavajte predovšetkým nasledujúce 
body: 
1. Zariadenie nemôže fungova� mimo operaCných limitov.  
2. Hodnoty elektrického napájania musia spada� do limitov 

urCeného napätia a napä�ových harmonických alebo 
náhodných zmien. 

3. Nerovnováha medzi jednotlivými fázami trojfázového 
napájania nesmie prekroCi� 3 %. Zariadenie musí zosta�
vypnuté, pokiae elektrický problém nebude vyriešený. 

4. Nikdy sa nesmie odpoji� alebo vyradi� žiadne 
bezpeCnostné zariadenie, mechanické, elektrické ani 
elektronické. 

5. Voda používaná na naplnenie vodného okruhu musí by�
Cistá a vhodne upravená. Na miesto najbližšie ku vstupu 
do výparníka a kondenzátora treba nainštalova�
mechanický filter. 

6. Pokiae existuje v dobe objednávania istá konkrétna 
dohoda, nesmie by� prietokový objem vody výparníka 
nikdy väCší ako 120 % alebo nižší ako 80 % menovitého 
prietoku. 

Pravidelné povinné kontroly a spustenie zariadení 
pod tlakom  
Jednotky sú zaradené v kategórii IV klasifikácie uvedenej 
v Európskej smernici PED 97/23/ES.  
V prípade chladiCov patriacich do tejto kategórie je potrebné 
podea vnútroštátnej legislatívy vykona� pravidelnú kontrolu. 
Túto vykoná autorizovaný servis. Preverte si prosím svoje 
miestne požiadavky. 

Tabu�ka 1 – Program bežnej údržby 

Zoznam �inností Mesa�ne Štvr�ro�ne Polro�ne Ro�ne 
Ako 

vyžaduje 
výkon 

I. Kompresor      
     A. Vyhodnotenie výkonu (záznamník a analýza)* O
     B. Motor  
          • Vinutia          X   
          • Ampérové váhy (do 10%)         X    
          • Kontrola koncoviek (tesné pripojenia, porcelánová 
Cistota) 

          X  

     C. Mazací systém 
          • Teploty v olejových trasách O     
          • Rozbor oleja           X  
          • Vzhead oleja (jasná farba, objem) O     
          • Výmena olejového filtra            X 
         • Výmena oleja, ak to preukáže rozbor oleja            X 
     D. Prevádzka bez zá�aže 
          • Zá�aže kompresora:      
             Zaznamenajte ampére motora        X
          • Bez zá�aže kompresora:      
             Zaznamenajte ampére motora        X
     E. Interná kontrola kompresora        X
II. Ovláda�e
     A. Prevádzkové ovládaCe 
          • Kontrola nastavenia a Cinnosti         X   
          • Kontrola nastavenia a Cinnosti bez zá�aže         X   
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          • Overenie Cinnosti s vyrovnávacím za�ažením         X   
     B. Ochranné ovládaCe 
          • Skúšobná prevádzka:      
             relé poplachu        X
             blokovania Cerpadla        X
             vysokotlakové a nízkotlakové vypnutia        X
             vypnutie na základe vysokej výstupnej teploty        X
             vypnutie na základe tlakového rozdielu v olejovom 
Cerpadle 

        X    

III. Kondenzátor
     A. Vyhodnotenie výkonu O
     B. Skúška kvality vody        X
     C. OCistenie kondenzaCných trubiek        X
     E. Sezónna ochrana        X
IV. Výparník
     A. Vyhodnotenie výkonu (záznamník a analýza) O
     B. Skúška kvality vody        X
     C. OCistenie trubiek výparníka (podea potreby)        X
     E. Sezónna ochrana        X

          V. Expanzné ventily
     A. Vyhodnotenie výkonu 

         VI. Kompresor - jednotka
     A. Vyhodnotenie výkonu (záznamník a analýza)* O
     B. Skúška tesnosti: 
          • Nátrubky a svorky kompresora         X    
          • Potrubné nátrubky  X    
          • Olejové spoje a nátrubky         X    
          • OdeahCovacie ventily nádoby         X    
     C. VibraCná skúška oddelenia        X
     D. Celkový vzhead: 
          • Náteru    X  
          • Izolácie           X  
VII. Štartér 
     A. Kontrola stýkaCov (zariadenia a Cinnos�)        X
     B. Overenie nastavenia a vypnutia pri pre�ažení        X
     C. Skúška elektrických pripojení        X
VIII. Volite�né ovláda�e
     B. OvládaCe vstrekovaní kvapaliny (overi� prevádzku)        X

KeúC:   O = vykoná personál firmy X = vykoná servisný pracovník  

Niektoré kompresory používajú kompenzátory ú�inníka. Kompenzátory sa musia odpoji� od okruhu, aby bolo možné získa� z 
mera�a izola�ného odporu správne údaje.  Ak tak neurobíte, dostanete nízke hodnoty. Pri manipulácii s elektrickými 
komponentmi musia vykonáva� servis iba kvalifikovaní pracovníci. 

Dôležité informácie o použitej chladiacej látke  
Tento výrobok obsahuje fluorované skleníkové plyny, ktorých 
sa týka Kjótsky protokol. Nevypúš�ajte tieto plyny voene do 
atmosféry. 
Druh chladiacej látky: R134a 
Hodnota GWP(1):  1300 
(1)GWP =  Potenciál celosvetového 

otepeovania 

Množstvo chladiva, potrebné pre štandardné fungovanie 
zariadenia, je uvedené na identifikaCnom štítku zariadenia. 
SkutoCné množstvo chladiva, nachádzajúce sa v zariadení, je 
signalizované striebornou tyCinkou vo vnútri elektrického 
panelu. 
Pravidelné kontroly únikov chladiacej látky je možné 
požadova� v závislosti od Európskej alebo vnútroštátnej 
legislatívy. 
Podrobnejšie informácie si vypýtajte u miestneho predajcu. 

Likvidácia 
Zariadenie je vyhotovené z kovových, plastových a 
elektronických komponentov.  Všetky tieto Casti treba 
likvidova� v súlade s vnútroštátnymi predpismi o likvidácii 
odpadov. 
Olovené batérie sa musia zbiera� a zasla� do špeciálneho 
zberného strediska.  
Olej sa musí zbiera� a zasla� do špeciálneho zberného 
strediska.  

Táto príruCka slúži ako technická pomôcka a nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku. Obsah nie je možné považova� za výhradne alebo 
implicitne garantujúci jeho kompletnos�, presnos� a spoeahlivos�. Všetky údaje a špecifikácie tu uvedené je možné meni� bez 
predchádzajúceho upozornenia. Údaje uvedené v okamihu objednávky je potrebné považova� za záväzné. 
Výrobca sa zbavuje akejkoevek zodpovednosti za eventuálne priame alebo nepriame škody, a to v najširšom zmysle slova, súvisiace 
alebo spojené s použitím a/alebo interpretáciou tejto príruCky. 

Vyhradzujeme si právo vykona� kedykoevek zmeny dizajnu alebo konštrukcie bez predbežného upozornenia a bez úprav obrázkov na 
obálke. 
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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. 


