INSTALLERINGS- OG DRIFTSHÅNDBOK
Kompakte vannkjølte vannkjølere

EWWD440AAYNNO**
EWWD600AAYNNO**
EWWD850AAYNNO**

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

06 * delineato nel File Tecnico di Costruzione <A> e giudicato
positivamente da <B> secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
Certificato <G>.
07 * ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <A> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>)
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <G>.
08 * tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <A> e
com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e
com o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo
com o Certificado <G>.
09 * как указано в Досье технического толкования <A> и в
соответствии с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в
соответствии с положительным решением <E> (Прикладной
модуль <F>) согласно Свидетельству <G>.
10 * som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <A> og positivt vurderet
af <B> i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet
af <E> (Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

01 * as set out in the Technical Construction File <A> and judged
positively by <B> according to the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
Certificate <G>.
02 * wie in der Technischen Konstruktionsakte <A> aufgeführt und von
<B> positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von
<E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
Zertifikat <G>.
03 * tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <A> et
jugé positivement par <B> conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
Certificat <G>.
04 * zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <A> en in orde
bevonden door <B> overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
Certificaat <G>.
05 * tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <A> y
juzgado positivamente por <B> según el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y
juzgado positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
Certificado <G>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , -, 0, 1, 2, 3, ..., 9

Jiro Tomita
Director Quality Assurance
Ostend, 3rd of October 2005

11 * utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska
Konstruktionsfilen <A> som positivt intygas av <B> vilket också
framgår av Certifikat <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
Certifikat <G>.
12 * som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <A> og
gjennom positiv bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
Sertifikat <G>.
13 * jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
14 * jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <A> a pozitivně
zjištěno <B> v souladu s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
15 * kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <A> i pozitivno
ocijenjeno od strane <B> prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>.
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 * както е заложено в Акта за техническа конструкция <A> и
оценено положително от <B> съгласно Сертификат <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>.
22 * kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <A> ir patvirtinta <B>
pagal pažymėjimą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
23 * kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <A>, atbilstoši <B>
pozitīvajam lēmumam ko apliecina sertifikāts <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E>
pozitīvajam lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina
sertifikāts <G>.
24 * ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <A> a kladne
posúdené <B> podľa Certifikátu <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
25 * <A> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <C> sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmişti.

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 * a(z) <A> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <B>
igazolta a megfelelést a(z) <C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G>
tanúsítvány szerint.
17 * zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze
Świadectwem <G>.
18 * conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <A> şi
apreciate pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi
apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu
Certificatul <G>.
19 * kot je določeno v tehnični mapi <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
20 * nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.

Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC
Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *
Pressure Equipment 97/23/EEC **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

19
20
21
22
23
24
25

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declar ation relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclar ation:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

EWWD440AAYNNO**, EWWD600AAYNNO**, EWWD850AAYNNO**,

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3PW24367-7C

EWWD440AAYNNO**
EWWD600AAYNNO**
EWWD850AAYNNO**
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Kompakte vannkjølte vannkjølere
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Installerings- og driftshåndbok

Takk for at du kjøpte dette luftkondisjoneringsanlegget fra Daikin.

Sikkerhetshensyn .............................................................................. 1
LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET
STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA
DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Forholdsregler ved installering ................................................................... 1
Forholdsregler ved bruk ............................................................................. 2
Forholdsregler ved flytting eller reparasjon av anlegget ............................ 3

Flytte og montere............................................................................... 3

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER
TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN
DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING,
LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
UTSTYRET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT
TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID
MONTERES AV FAGMANN.

Inspisere anlegget...................................................................................... 3
Løfte anlegget ............................................................................................ 3
Trekke anlegget horisontalt ........................................................................ 4

Beskrivelse ........................................................................................ 4
Slik fungerer hovedkomponentene ............................................................ 5

Installering ......................................................................................... 6
Velge installeringssted og fundamentarbeid .............................................. 6
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Slik endrer du innstillingene for "DATE" og "TIME" .................................. 15
Slik endrer du innstillinger på pekepanelet .............................................. 15

NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER BISTÅR MED RÅD
OG VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM
MONTERING ELLER BRUK AV ANLEGGET.

SIKKERHETSHENSYN
Vær til enhver tid oppmerksom på følgende forholdsregler for din
egen og andres sikkerhet.
Det finnes to typer forholdsregler:

Før prøvekjøring............................................................................... 17

ADVARSEL: Når feilaktig håndtering eller drift kan føre til tap
av menneskeliv eller alvorlig personskade.

Kontrollere strømkretsen (kontroller følgende før oppstart)...................... 17
Kontrollere broledninger........................................................................... 17
Først kontrollere omlegging til elektrisk drift............................................. 17
Kontrollere vannsystemet......................................................................... 18
Kontrollere karosseriet til anlegget........................................................... 18
Kontrollere innstillingene på kontrollenheten ........................................... 18

FARE:

Instruksjoner før drift........................................................................ 19
Første gang anlegget er i drift (svært viktig) ............................................ 19
Lokal drift på anlegget "LOCAL" .............................................................. 19
Fjernstyrt drift "REMOTE" ........................................................................ 20
Bekrefte PÅ/AV ........................................................................................ 20
Se på driftsdata........................................................................................ 21

Når feilaktig håndtering eller drift kan føre til
personskade eller skade på utstyret. Avhengig
av omstendighetene, kan det få alvorlige følger
hvis dette ikke overholdes.

Begge deler er svært viktige for å opprettholde sikkerheten, og må til
enhver tid følges.

Forholdsregler ved installering

Funksjoner på denne modellen ....................................................... 21
Automatisk regulering av vanntemperatur ............................................... 21
Stans ved lav belastning (termostat av) ................................................... 21
Funksjon for tidsbegrensning for PÅ-AV .................................................. 22
Funksjon for strømbegrensning................................................................ 23
Funksjon for strømbehov.......................................................................... 23
Termostat for anleggsstyring.................................................................... 24
Funksjon for rotasjon av startrekkefølgen til kompressorer...................... 24
Funksjon for 2 temperaturinnstillinger (tilleggsutstyr) .............................. 24
Drift mellom strømbrudd og gjenoppretting av strøm ............................... 25
Gjennomstrømning ved start av anlegg ................................................... 26
Gjennomstrømning ved stans av anlegg.................................................. 28
I/O-tidsinnstilling for ulike kontakter ......................................................... 29

Vedlikehold og inspeksjon ............................................................... 30
Periodisk inspeksjon av sikkerhetsanordninger ....................................... 30
Før inspeksjon.......................................................................................... 31
Periodisk inspeksjon ................................................................................ 31
Kjølemedium og smøreolje....................................................................... 31
Daglig inspeksjon..................................................................................... 32
Krav ved avhending ................................................................................. 32

Forholdsregler ved driftsstans over lengre perioder ........................ 32

ADVARSEL
■

Sørg for at forhandleren utfører installeringsarbeidet.
Feil installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■

Sørg for at installeringsarbeidet utføres i henhold til
instruksjonene.
Feil installering kan medføre lekkasje, elektrisk støt
eller brann.

■

Sørg for å installere anlegget i vater på et sted som kan
bære vekten av det, og fest anlegget skikkelig med
bolter.
Feilaktig installering eller installering på et sted som ikke kan
bære vekten av anlegget, kan føre til lekkasje eller at anlegget
velter eller faller ned.

■

Ta de nødvendige tiltak for å hindre kjølemedielekkasje.
Hvis anlegget installeres i for eksempel maskinrom, må
det iverksettes mottiltak mot å overstige en bestemt
konsentrasjon av kjølemedium som lekker. Hvis konsentrasjonsgrensen overstiges, kan det føre til oksygenmangel.

■

Sørg for å bruke en egen krets til det elektriske
arbeidet. Elektrisk arbeid bør utføres av en kvalifisert
elektriker.
Utfør arbeidet i henhold til tekniske standarder for elektrisk utstyr
og forskrifter om innendørs ledningsopplegg.
Utilstrekkelig kretskapasitet for strømtilførselen eller feilaktig
utført elektrisk arbeid kan medføre elektrisk støt eller brann.

Feilsøking ........................................................................................ 33
Sikkerhetsanordninger ............................................................................. 34

Driftsområde .................................................................................... 35
Driftsgrense.............................................................................................. 35
Gjennomstrømning av vann ..................................................................... 35
Minimumsmengde med vann i systemet.................................................. 36
Bruksspesifikasjoner ................................................................................ 36

Videre arbeider ................................................................................ 36
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■

Bruk angitt kabel til ledningsopplegget, og kontroller at
tilkoblingene er sikret.
Sørg for at kablene festes skikkelig til kontaktene slik at
utvendig trykk på kablene ikke innvirker på kontakttilkoblingene.
Ufullstendig tilkobling eller festing kan føre til varmegang eller
brann.

FARE
■

Anlegget må ikke installeres der det kan utsettes for
lekkasje av brannfarlige gasser.
Hvis det lekker ut gass som samler seg rundt anlegget,
kan gassen antennes av anlegget.

■

Sørg for å installere bryter for lekkasjestrøm.
Lekkasjestrømbryteren bør være i samsvar med
tekniske standarder for elektrisk utstyr og forskrifter om
innendørs ledningsopplegg. Det kan medføre elektrisk støt hvis
lekkasjestrømbryter ikke installeres.

■

Sørg for skikkelig drenering.
Ufullstendig drenering kan føre til innvendig vannlekkasje og påføre fuktighet på annet utstyr, inventar
osv.

Forholdsregler ved bruk
ADVARSEL
■

Hvis det oppstår en funksjonsfeil (brent lukt osv.), slår
du av strømmen og kontakter forhandleren.
Hvis anlegget fortsatt brukes med funksjonsfeil, kan
dette føre til skade på utstyret, elektrisk støt eller brann.

■

Bruk ikke annet enn vann til oppvarming av avkjølt
(varmt) vann og kondensatorvann.
Dette kan medføre brann eller eksplosjon.

■

Slå ikke anlegget PÅ eller AV med strømbryteren e.l.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■

Iverksett mottiltak mot kjølemedielekkasje.
Iverksett relevante mottiltak for å avverge at kjølemedielekkasjer overstiger konsentrasjonsgrensen.
Hvis konsentrasjonsgrensen overstiges, kan det føre til
oksygenmangel.

FARE
■

Anlegget må ikke brukes til andre formål enn det som
er tilsiktet.
Anlegget bør ikke brukes til for eksempel preservering
av mat, planter eller dyr, høyteknologisk utstyr, kunstgjenstander
osv.
Hvis anlegget brukes til slike formål, kan dette forringe kvaliteten
til disse artiklene.

Forsøk ikke å kjøre kompressoren ved å trykke på den
magnetiske kontaktoren med fingeren.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■

Bruk ikke andre typer sikringer enn dem som er angitt.
Hvis det brukes metalltråd e.l. i stedet for en sikring,
kan dette medføre skade på utstyret eller brann.

■

Ta ikke feil av de ulike typene kjølemedium og
smøreolje.
Dette kan medføre brann eller eksplosjon.

■

Forsøk ikke å kjøre kompressoren ved å trykke på den
magnetiske kontaktoren med fingeren.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■

Anlegget må jordes skikkelig.
Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør,
lynavledere eller telefonjordledninger.
Feil jordingsforbindelse kan gi elektrisk støt.

■

Anlegget må ikke betjenes mens kabinettet eller
dekselet på bryterboksen er åpent.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■

■

Kontroller at det finnes en egen strømbryter for hvert
enkelt anlegg.
Hvis det benyttes én strømbryter for flere anlegg, kan
dette medføre elektrisk støt eller brann.

Betjen ikke anlegget med våte hender.
Dette kan medføre elektrisk støt.

■

Plasser ikke brannfarlige sprayer i nærheten. Spray
ikke slike over anlegget.
Dette kan medføre brann.

■

Det må ikke gå strømledninger mellom anleggene.
Dette kan medføre brann.

■

■

Utsett ikke anlegget for fuktige omgivelser.
Anlegget bør ikke installeres nær varmtvannskilder, ved
strandlinjen, eller på steder der det kan finnes olje eller
etsende gasser i luften, for eksempel ammoniakk.
Korrosjon forårsaket under slike forhold, kan medføre elektrisk
støt eller brann.

Forsøk ikke å tvangsbetjene anlegget ved å kortslutte
sikkerhetsanordninger.
Dette kan medføre brann.

■

Ta hensyn til angitt strømtilførsel.
Hvis du bruker en annen strømtilførsel enn den som er
angitt på maskinens merkeplate, kan dette medføre
brann eller elektrisk støt.

■

Endre ikke innstillinger for sikkerhetsanordninger.
Dette kan medføre brann o.l.

■

Maskinbehandling må ikke utføres på hoveddelen til
anlegget, og monter heller ikke med sveising.
Dette kan medføre dårlig lufttetthet, og kan i sistnevnte
tilfelle føre til oksygenmangel.

Plasser ikke blomstervaser eller annet som inneholder
vann, på anlegget.
Hvis det blir søl med væsken, kan den renne inn i
anlegget og føre til at isoleringen på det elektriske opplegget
brytes ned og dermed forårsake elektrisk støt.

■

Sørg for at det er tilstrekkelig serviceplass.
Utilstrekkelig plass kan medføre personskade fordi
vedlikeholdet ikke utføres på en trygg måte.

Sørg for å stanse anlegget og slå av strømtilførselen før
rengjøring.
Hvis ikke, kan dette medføre personskade.

■

Bruk ikke avkjølt (varmt) vann eller kondensatorvann til
drikke eller varmtvannsforsyning.
Dette kan være helseskadelig.

■

Ta ikke feil av de ulike typene kjølemedium og
smøreolje.
Dette kan medføre brann eller eksplosjon.

■

Impregner gulvoverflaten der anlegget skal monteres.
Dårlig impregnering kan føre til at andre anlegg/
apparater blir våte.

■

Bruk avkjølt (varmt) vann og kondensatorvann som
overholder spesifikasjonene for vannkvalitet.
Dårlig vannkvalitet kan føre til vannlekkasje.

■

■

■

■

Sørg for å kaste rengjøringsmidler i henhold til
lovverket.
Lovstridig avhending er ikke bare ulovlig, men kan
dessuten være skadelig for helse og miljø.

Installerings- og driftshåndbok
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■

■

La det ikke ligge vann i vannrørene over lange perioder
med driftsstans.
Ved langvarig stillstand bør du fylle vannrørene med
frostvæske eller drenere vekk alt vannet fra rørene. Hvis ikke,
kan dette medføre lekkasje.
Man må ikke klatre eller plassere gjenstander oppe på
anlegget.
Fall eller velting kan medføre personskade.

Løfte anlegget
1
2 (1)

2 (3)

2 (2)

2 (4)

Kontroller at anleggssokkelen ikke er skadet etter
langvarig bruk.
Hvis eventuelle skader ikke repareres, kan anlegget
falle ned og forårsake personskade.

■

Vask ikke anlegget med vann.
Dette kan medføre elektrisk støt.

■

Bruk avkjølt (varmt) vann og kondensatorvann som
overholder spesifikasjonene for vannkvalitet.
Dårlig vannkvalitet kan føre til vannlekkasje.

■

Berør aldri deler som pleier å bli varme, for eksempel
kompressorer og kjølemedierør.
Dette kan gi brannskade på huden.

7
6
8
3

ADVARSEL
Sørg for at forhandleren utfører reparasjonene.
Feilaktig reparasjon kan medføre elektrisk støt eller
brann.

■

Endre ikke anlegget på noen som helst måte.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

■

Kontakt forhandleren for flytting av anlegget.
Feilaktig montering kan medføre elektrisk støt eller
brann.

FARE
■

Sørg for god ventilasjon når reparasjonen utføres
innendørs.
Hvis det lekker ut kjølemedium og rommet ikke er
tilstrekkelig ventilert, kan det forårsake ulykker som følge av
oksygenmangel.

FLYTTE

OG MONTERE

Inspisere anlegget
Anlegget bør kontrolleres ved levering. Alle skader bør umiddelbart
meldes til transportørens klagebehandler.

2 (3)
2 (4)

2 (2)

5

Forholdsregler ved flytting eller reparasjon av anlegget

■

2 (1)

>5 m

■

4

1

Løftebjelke

2

Metalltau (L>5 m)

3

Oppsamler under kondensator

4

Løftehull Ø50

5

Beskyttelsespledd

6

Vibrasjonsdempende metallstøtte (6 stykker leveres med
anlegget)

7

Vibrasjonsisolerende pute (6 stykker leveres med anlegget)

8

Fundament

■

Se diagrammet ovenfor. Sørg for å ha klargjort løftebjelken (1)
og 4 metalltau (2). Sørg for at metalltauene er lenger enn 5 m.
Pass på at anlegget løftes i vater horisontalt.

■

Anlegget leveres på transportstøtter. Disse må fjernes før
installering.
Vær spesielt oppmerksom slik at den nedre oppsamleren (3)
under kondensatoren ikke skades når transportstøttene fjernes.

■

Kondensatoren og fordamperen har løftehull (Ø50) på begge
sider. Bruk disse hullene ved løfting (4).

■

Løft anlegget varsomt uten brå bevegelser.
Anlegget sendes fra fabrikken med påfylt kjølemedium. Brå
bevegelser kan føre til at produktet ikke fungerer som normalt på
grunn av treghet ved det flytende kjølemediet.

■

Velg løfteutstyr, inkludert løftebjelken (1), som er trygt å bruke.
Ta hensyn til at det kan oppstå motvekt når produktet skråner
ved løfting.

■

Vi anbefaler bruk av beskyttelsespledd (5) for å avverge
utvendige skader på produktet.

■

Sørg for først å plassere de 6 vibrasjonsdempende metallstøttene (6) og de 6 vibrasjonsisolerende gummiputene (7) på
fundamentet (8) før anlegget plasseres der det skal stå. Se
"Isolere mot lyder og vibrasjon" på side 7.

Anlegget leveres med 6 vibrasjonsisolerende gummiputer og
6 vibrasjonsdempende metallstøtter.

■

Metalltauene må ikke festes på røropplegget.
Dette kan medføre skade på røropplegget og at
anlegget faller ned.
Det kan oppstå ulykker med oksygenmangel eller
frostskader på grunn av kjølemedielekkasje.

Tabell 1
Modell

Maskinvekt (kg)

Arbeidsvekt (kg)

EWWD440

4200

4430

EWWD600

4650

4900

EWWD850

6100

6450

Kontroller løftevekten som står oppført i leveringsspesifikasjonene,
på nytt før løfting.
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Trekke anlegget horisontalt
■

Pass på så du ikke bøyer kjølerens anleggssokkel.

■

Det er kobberrør nederst på anlegget. Bunnen av anlegget må
ikke ripes opp. Bevegelse ved helningen eller ujevne flater
krever ekstra hensyn.

BESKRIVELSE
EWWD850

Figur - Hovedkomponenter
1

Kompressor

16

Temperaturføler for utløpsvann fra fordamper

2

Fordamper

17

Temperaturføler for inntaksvann til kondensator

3

Kondensator

18

Lufteventil for fordamper

4

Bryterboks

19

Drenering for fordamper

5

Luftrensing for kondensator

20

Nødstopp

6

Drenering av vann fra kondensator

21

Inntak for strømtilførsel og feltkabling

7

Påfyllingsventil

22

Temperaturføler for utløpsvann fra kondensator

8

Sikkerhetsventil

23

Utløp for tilbakeslagsventil

9

Høytrykksbrytere

24

Digital kontrollenhet

10

Tørker

25

Avstengingsventil for innsugning

11

Inntak for avkjølt vann

26

Temperaturføler for inntaksvann til fordamper

12

Utløp for avkjølt vann

27

Avstengingsventil for væske

13

Vanninntak til kondensator

28

Høytrykksmåler

14

Vannutløp fra kondensator

29

Lavtrykksmåler

15

Strømningsbryter
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Slik fungerer hovedkomponentene
5

5

6

6
4

4

1

1
M1C

M2C

8

8

10
2

9

3

3

2
9

9

12
21
13

14

14

S.HP

14 13

7

HPS

14

13
20

A

23

2

2

23

S.LP

B

11

2

24
2
13

17
4

25

22
6
9
13
16
18

13

9

13
13

13

19
15

15

16
16

B
Figur - Funksjonsdiagram
1

Kompressor

15

Avstengingsventil

2

Serviceventil

16

Serviceventil

3

Hannkontakt

17

Avstengingsventil for innsugning

4

Avstengingsventil

18

Avstengingsventil

5

Magnetventil

19

Filter/tørker

6

Filter

20

Lavtrykkssender

7

Høytrykksbryter

21

Høytrykkssender

8

Hannkontakt

22

Hannkontakt

9

Magnetventil

23

Énveisventil

10

Utdriver

24

Kondensator

11

Lavtrykksmåler

25

Fordamper

12

Høytrykksmåler

13

Låseventil

A

Kun for EWWD600+850

14

Sikkerhetsventil

B

Kun for EWWD850
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Når kjølemediet sirkulerer gjennom anlegget, oppstår det endringer i
kjølemediets tilstand. Disse endringene er forårsaket av følgende
viktige komponenter:
■

■

Kompressor
Kompressoren (M*C) virker som en pumpe, og sirkulerer kjølemediet i kjølekretsen. Den komprimerer kjølemediedampen som
kommer fra fordamperen, og komprimeringen skjer med et trykk
som gjør at den lett blir til væske i kondensatoren.

■

Kondensator
Kondensatorens funksjon er å endre tilstanden på kjølemediet
fra gass til væske i kjølekretsen. Dampen fra gassen i fordamperen siver ut via kondensatoren til vannet, og dampen går
over i væskeform.

■

Filter/tørker
Filteret som er montert bak kondensatoren, fjerner små partikler
fra kjølemediet, slik at rørene ikke blir tilstoppet.
Tørkeren fjerner vann fra systemet.

■

Ekspansjonsventil
Det flytende kjølemediet som kommer fra kondensatoren, går
inn
i
fordamperen
via
en
ekspansjonsventil.
Ekspansjonsventilen sørger for å gi kjølemediet et trykk som gjør
at det lett fordamper i fordamperen.

■

Fordamper
Fordamperens hovedfunksjon er å hente varme fra vannet som
strømmer gjennom den. Dette skjer ved at det flytende kjølemediet som kommer fra kondensatoren, omdannes til gass.

■

Tilkobling for vanninntak/-utløp
Med tilkoblingen for vanninntak og vannutløp er det enkelt å
koble anlegget til vannkretsen til luftbehandlingsanlegget eller
industriutstyret.

FARE
Dette produktet må ikke installeres der det er fare
for lekkasje av brannfarlige gasser.
Ansamling av brannfarlige gasser rundt anlegget som
skyldes lekkasje av brannfarlige gasser, kan føre til
antennelse.
■

Unngå å installere dette produktet på steder med høy eller lav
temperatur, og der det er høy luftfuktighet.
Unngå å installere dette produktet der temperaturen overstiger
35°C, eller der temperaturen bare når 0°C eller lavere.
Unngå å installere dette produktet der den relative luftfuktigheten er 90% eller høyere.
Dette produktet bør heller ikke monteres på steder der
temperatursvingningene overstiger 8°C eller mer i timen.
Hvis dette produktet skal brukes der det er kaldt, må du ikke
bare ta hensyn til selve anlegget, men også til at det kan oppstå
isdannelse i utstyr med avkjølt vann og kjølevann.

■

Dette produktet må ikke installeres nær åpen flamme
Generelt sett bør dette produktet installeres i et eget rom langt
unna utstyr med åpen flamme, blant annet varmtvannsbeholder
o.l.
Når du installerer dette produktet i samme rom som en varmtvannsbeholder, kan det være begrensninger ved installasjonsforholdene. Forhør deg derfor med de ansvarlige ved
rettmessige offentlige organer før du gjør dette.

■

Særskilte luftlag er ikke tillatt
Anlegget må ikke installeres i luft som angriper metall, elektriske
deler osv.
Sørg for at kjøletårnet plasseres slik at kjølevannet ikke blir
svært etsende.
Hvis det installeres i nærheten av forurensede elver, kysten,
plateanlegg og kjemiske anlegg eller langs hovedveien, må du
sørge for å beskytte kjøletårnet slik at det ikke suger inn
skadelige gasser direkte, samtidig som vannkvaliteten må
undersøkes oftere enn ellers.
Dette produktet må ikke installeres nær ammoniakkanlegg,
utsugningsventiler fra toaletter eller utsugningsventiler fra
operasjonssaler på sykehus, kloakkrenseanlegg osv.
Dette kan medføre ulykker med gasslekkasje som følge av
korroderte rør på varmeveksleren til kondensatoren.

INSTALLERING
Velge installeringssted og fundamentarbeid
■

Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan
dette produktet forårsake radiointerferens slik at brukeren må ta
nødvendige forholdsregler.

■

Installering innendørs: Denne modellen må bare installeres
innendørs
Dette produktet må ikke installeres på værutsatte steder eller
der det forekommer vannsprut.
Dette produktet må ikke installereres der det utsettes for direkte
sollys.

Det er ikke tillatt med brannfarlige gasser i luften.
Ettesom dette produktet ikke er eksplosjonssikkert, må det ikke
installeres på steder med brannfarlige gasser i luften eller der
det er fare for lekkasje av brannfarlige gasser.

FARE
ADVARSEL

Anlegget må ikke installeres i særskilte luftlag

Installer dette produktet innendørs

Dette produktet må ikke installeres nær varme kilder,
ved kysten, på steder med mye olje eller i luft med
etsende gasser, blant annet ammoniakk. Dette kan
medføre elektrisk støt eller brann på grunn av
korrosjon.

Dette produktet må ikke installeres der det kan
utsettes for vannsøl eller vannsprut.
Det kan medføre strømtap eller elektrisk støt.
■

Installeringssteder med god ventilasjon
Monter et ventilasjonsanlegg slik at kjølemedielekkasje ikke
fører til oksygenmangel.
Selv der kapasiteten til maskinrommet er tilstrekkelig stor til å
unngå farlige konsentrasjonsmengder i tilfelle kjølemedielekkasje, kan tettheten til kjølemediegassen på enkelte steder
med høy konsentrasjon forårsake oksygenmangel.

■

Unngå å installere dette produktet der lyd eller vibrasjon kan
utgjøre et problem.
Velg et sted der driftslyder eller vibrasjon ikke utgjør noe
problem.
Ved slike forhold skal det velges passende tiltak for å isolere mot
vibrasjon og lyder.
Vibrasjonen kan forplante seg fra installasjonen og produsere
lyder fra gulv eller vegger.
Innenfor boarealer skal det tas ekstra hensyn når anlegget
installeres i de øverste etasjene i en bygning.

■

Fest anlegget med bolter på et jevnt sted som fint tåler vekten av
anlegget.
Plasser anlegget på et solid og plant fundament (nivået bør
være ≤2 mm/1000 m).

FARE
Ta forholdsregler mot kjølemedielekkasje
■

Ta de nødvendige forholdregler slik at et farlig
konsentrasjonsnivå
ikke
overstiges
ved
kjølemedielekkasje.

■

Overstigning av farlig konsentrasjonsnivå som
skyldes kjølemedielekkasje, kan forårsake
ulykker med oksygenmangel.
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Isolere mot lyder og vibrasjon
ADVARSEL
Fest produktet på riktig måte med forankringsbolter på et flatt fundament som tåler vekten av
anlegget.
Hvis fundamentet ikke er sterkt nok eller hvis anlegget
ikke festes godt nok, kan dette medføre vannlekkasje
eller ulykker på grunn av velting.
■

■

Vær oppmerksom på lyder som forplanter seg
Lyder i maskinrommet kan forsterkes som følge av at lyden
forplanter seg og ved interferens med driftslyder fra annet utstyr,
etc. Ta hensiktsmessige tiltak for å dempe og isolere lyder.

■

Avverge at vibrasjon forplanter seg via rør
Vibrasjon fra anlegget kan forplante seg via rør for avkjølt vann,
kjølevannsrør og utløpsrør med avlastningsventil. Det kan
oppstå problemer med lyder/vibrasjon på uventede steder.
Isoler mot vibrasjon ved hjelp av ekspansjonsskjøter rett ved
anlegget.

■

Utfør isoleringen mot vibrasjon i forhold til installeringsstedet.
Denne maskinen leveres som standard med vibrasjonsisolerende puter og vibrasjonsdempende metallstøtter. Ved å
plassere vibrasjonsisolerende puter og vibrasjonsdempende
metallstøtter som vist på fundamenttegningen, oppnås det
tilstrekkelig isolering mot vibrasjon. Når vibrasjonen er kritisk, for
eksempel i de midterste etasjene i bygningen, skal det imidlertid
tas hensiktsmessige tiltak for å isolere mot vibrasjon ved hjelp
av en fjærmekanisme som isolerer vibrasjonen.
Denne maskinen leveres med 6 vibrasjonsisolerende puter og
6 vibrasjonsdempende metallstøtter. Plasser dem nær forankringsboltene og nær midten av anleggssokkelen. (Se figuren
nedenfor.)

Sørg for at det er tilstrekkelig serviceplass.

E

1

A

D

2
B

1

Anlegg

2

Forside – siden med bryterboks

A

Fra lengst til venstre på utstyret

B

Fra lengst til høyre på utstyret

C

Fra helt forrest på utstyret

D

Fra helt bakerst på utstyret

E

Fra øverst på utstyret

C

A

A

Mål for serviceplass

A

≥3000

Nødvendig i lengderetningen eller fra side til side
(plass for å trekke ut rør)

B

≥500

Nødvendig både i lengderetningen og fra side til
side

C

≥1200

Nødvendig på forsiden

D
E

≥500

1 2 4
+3

Vedlikeholdsområde på baksiden
Nødvendig for vedlikehold av kompressor

5

A-A
1

FARE
Sørg for at det er tilstrekkelig serviceplass.

4

Utilstrekkelig plass sikrer ikke trygt vedlikehold og kan
forårsake personskade.
■

■

■

2
3

Vær oppmerksom på dreneringen
Lag fundamentet til anlegget høyere enn omgivelsene.
Gulvet bør impregneres for vedlikehold av maskinen. Det bør
lages en dreneringsrenne rundt fundamentet. Dreneringsrennen
bør utstyres med dreneringsrør. Unngå å installere anlegget der
det er fare for mye vann i høyden eller oversvømmelse ved flom.
Vær oppmerksom på belysning
Sørg for god belysning rundt anlegget slik at vedlikehold kan
utføres daglig.
Forsiden av anlegget (siden med bryterboks): ≥100 lux.
Rundt anlegget bortsett fra ovennevnte: ≥80 lux.
For mer informasjon om fundamentmål, se fundamenttegningen
for å utføre arbeidet riktig.
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1

Anleggssokkel

2

Vibrasjonsisolerende pute

3

Vibrasjonsdempende metallstøtte

4

Forankringsbolt

5

Fundament
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Spesifikasjoner for vannkvalitet
Kvaliteten på avkjølt (varmt) vann påvirker i stor grad ytelsen og
levetiden til dette anlegget. Det er derfor svært viktig å kontrollere
vannkvaliteten før vannet brukes, og fortsette å overvåke kvaliteten
på vannet etter at anlegget er installert.
Vannets standardverdier når det gjelder vannkvalitet skal samsvare
med tabellen.
Kondensatorvann

Fordampervann
Éngangssystem

Sirkulasjonssystem
Sirkulerende
vann

Kontrollpunkt
pH
Elektrisk ledeevne

ved 25°C
[mS/m] ved 25°C

6,5~8,2
<80

Tilførselsvann Éngangsvann

6,0~8,0
<30

6,8~8,0
<40

Sirkulerende
vann
[<20°C]

Tilførselsvann

6,8~8,0
<40

6,8~8,0
<30

Oppvarmet vann
Lav temperatur
Sirkulerende
vann
[20°C~60°C] Tilførselsvann Feilsymptom

7,0~8,0
<30

7,0~8,0
<30

(C)
(C)

Klorid-ion

[mg Cl–/l]

<200

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(A)

Sulfat-ion

[mg SO42 –/l

<200

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(A)

M-alkalitet (pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<100

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(B)

Total hardhet

[mg CaCO3/l]

<200

<70

<70

<70

<70

<70

<70

(B)

Kalsiumhardhet

[mg CaCO3/l]

<150

<50

<50

<50

<50

<50

<50

(B)

[mg SiO2/l]

<50

<30

<30

<30

<30

<30

<30

(B)

Referer til
Jern
Kobber

[mg Fe/l]
[mg Cu/l]

<1,0
<0,3

<0,3
<0,1

<1,0
<1,0

<1,0
<1,0

<0,3
<0,1

<1,0
<1,0

<0,3
<0,1

(C)
(A)

Sulfid-ion

[mg S2–/l]

Silisiumoksid-ion

Gjenværende klorid
Fritt karbid

Ikke påviselig

Ikke påviselig

Ikke påviselig

[mg N4+/l]

<1,0

[mg Cl/l]
[mg CO2/l]

<0,3

<0,3

<0,3

<4,0

<4,0

<4,0

—

Ammonium-ion

Stabilitetsindeks
(A) Korrosjon

(B)

6,0~7,0
Avskalling

<0,1

(C)

<1,0

<1,0

—
—
Korrosjon + avskalling

2.

FARE

<0,3

<0,3

<0,25

<0,3

(A)

<4,0

<4,0

<0,4

<4,0

(A)

—

—

—

(C)

■

Det må installeres pumpesperrer i vannutløpsrøret slik at anlegget ikke arbeider med en vanntilstrømning som er for lav. I bryterboksen finnes
det 3 kontakter for elektrisk tilkobling av
pumpesperren.

■

Feilaktig montering av pumpesperren kan føre til
alvorlig skade på utstyret.

■

Det må installeres en sil av metallduk ved inntaket til varmeveksleren for å beskytte varmeveksleren mot fremmedlegemer. Avstanden
mellom inntaket til varmeveksleren og metallduksilen må være <0,5 m.

■

Hvis det gjøres feil ved montering av silen av
metallduk, vil dette medføre alvorlig skade på
utstyret.

Rørarbeid
Alt røropplegg må monteres av en godkjent kjølemontør,
og må tilfredsstille kravene i både lokale og nasjonale
bestemmelser.

■

Fordamperen og kondensatoren er utstyrt med flenser for
vanninntaket og -utløpet (se oversiktsdiagrammet). Tilkobling av
fordamperens og kondensatorens vannrør må gjøres slik det er
vist i oversiktsdiagrammet, med hensyn til vanninntak og
vannutløp.
Det kan oppstå problemer hvis det kommer inn luft, fuktighet
eller støv i vannkretsen. Ta derfor alltid hensyn til følgende når
vannkretsen tilkobles:
1. Bruk bare rene rør.
2. Vend enden på røret nedover når skarpe kanter skal fjernes.
3. Dekk til enden av røret når det føres gjennom en vegg slik at det
ikke kommer inn skitt eller støv.

Kontroller punktene nedenfor før du fortsetter med installeringen av
anlegget:
1.

Tiltak mot vibrasjon

■ Monter ekspansjonsskjøten nær anlegget slik at driftsvibrasjon fra anlegget ikke forplanter seg videre til utstyret.

(A)

Sørge for riktig strømning til anlegget

Dårlig vannkvalitet kan føre til vannlekkasje o.l.

Anleggene er utstyrt med et vanninntak og et vannutløp for
tilkobling til en kjølevannskrets. Denne kretsen må legges opp
av en godkjent montør, og må være i samsvar med alle
relevante europeiske og nasjonale forskrifter.

<0,1

(A)

<0,3

Det må installeres en sirkulasjonspumpe slik at vannet ledes
direkte inn i fordamperen.

Bruk avkjølt/varmt vann og kondensatorvann som
overholder spesifikasjonene for vannkvalitet.

■

Ikke påviselig

<0,1

3.

Fjerne fremmedelementer

■ Det er nødvendig med jevnlig rengjøring av avskallingen som
er festet til innsiden av anlegget.
Vannrørene bør utstyres med avstengingsventiler på både
inntaks- og utløpssiden for å gjøre rengjøringen enklere. Vi
anbefaler dessuten å bruke korte rør med flenser på både
vannrørsiden og anleggssiden slik at det er enkelt å åpne
vannkammeret til kondensatoren og fordamperen.
■ For jevnlig rengjøring og vedlikehold skal det finnes ventiler
for utslipp til atmosfæren, dreneringsventiler og ventiler for
kjemisk rengjøring mellom avstengingsventiler som finnes i
vannrørsystemet og selve anlegget.
La dreneringsrørene med dreneringsventilene føre til
dreneringsrennen.

■ Utstyr røropplegget med støtter der det er hensiktsmessig.

Installerings- og driftshåndbok
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4.

■ Unngå å plassere røropplegget slik at det kan oppstå trekk
inne i kondensatoren eller fordamperen mens anlegget går
eller stanser.

Avverge at det kommer inn luft i systemet

■ Installer lufteventilene hensiktsmessig slik at hele utstyret
kan luftrenses.
Drift av anlegg der det er kommet inn luft kan føre til redusert
ytelse, aktiverte beskyttelsesanordninger eller skade på
varmevekslerrør.

■ Ved semihermetisk system med avkjølt vann og med en
termisk lagringstank skal det utføres periodisk utskifting av
vannet samt rengjøring og inspeksjon av bunnen av den
termiske lagringstanken (la det gå 1 til 2 år mellom hver
gang).
En ny termisk lagringstank av betong vil avgi ioner, og det er
ikke uvanlig at pH-verdien på vannet i en termisk lagringstank overstiger pH 10. Hvis pH-verdien overstiger normalen,
vil kobberet korrodere raskere. Vannet må skiftes før pHverdien når et slikt nivå.
Hvis en termisk lagringstank brukes over lengre tid, kan det
føre til at det drypper eller lekker ut vann på grunn av
sprekker i den termiske lagringstanken. Vannlekkasje utgjør
ikke noe alvorlig problem for vannkvaliteten, men hvis det
dukker opp sjøvann eller skittent grunnvann, kan det
forårsake et utbrudd av mikroorganismer i vannet i den
termiske lagringstanken og dermed føre til at det dannes slim
i systemet. Det kan dessuten føre til at det fester seg
kalsiumkarbonat.

■ Vær oppmerksom på strømningshastigheten inne i vannsystemet,
plasseringen
av
ekspansjonstanken
og
plasseringen av luftrensingen i rørene slik at det ikke oppstår
hulrom.
■ Denne maskinen er beregnet for bruk med sirkulerende
vann. Bruk av éngangsvann kan forårsake skade på varmevekslerrørene som følge av oppløst oksygen eller fritt
karbonat i systemer med avkjølt vann (varmt vann).
■ Når anlegget brukes til varmegjenvinning, må det tas ekstra
hensyn slik at hastigheten på vanngjennomstrømningen ikke
blir for høy. Det må dessuten installeres avgassingsutstyr.
■ Det må ikke foretas lufttilsetning i kjølevannssystemet, som
vist på diagrammet nedenfor.
Kullsyreholding vann fører til økt oppløst oksygen, og
forurensende stoffer i luften som er kondensert i vannet, gjør
at vannet blir etsende.
1

■ Sørg for å inspisere vannkvaliteten periodisk, spesielt når det
gjelder vannkvaliteten på kjølevannet. Dårlig vannkvalitet kan
ikke bare føre til redusert ytelse av anlegget, men også til
skade på varmevekslerrørene.

1

FARE

1

Utløpsrør

2

Inntaksrør

Bruk avkjølt (varmt) vann/kjølevann som overholder standarden for vannkvalitet, som angitt i
kapitlet "Spesifikasjoner for vannkvalitet" på
side 8.

2

2

Redusert vannkvalitet kan føre til vannlekkasje og
skade på varmevekslerrørene.
7.

5.

Observere driftsområdet til anlegget

Frysevern

■ Hele vannkretsen, inkludert alle rør, må isoleres for å unngå
kondens og nedsatt kjølekapasitet.

■ Observer det maksimale driftsvanntrykket til anlegget.
■ Kontroller at inntakstemperaturen på kjølevannet når 25°C
eller mer.
Når du bruker anlegget utenom sesongen og på vinteren,
kontrollerer du temperaturen på kjølevannet ved hjelp av en
termostat på kjølevannsinntaket og en 3-veis blandeventil.

■ Vannrørene må beskyttes mot frostskader på vinteren (f.eks.
ved å benytte frostvæskeoppløsning eller varmetape).
FARE
Ta ikke feil av tilkoblingen til utløpet og inntaket
til vannrørene.

■ Maskinens reduseringstid (tiden det tar å avkjøle fra vanlig
temperatur til anbefalt driftsområde) er innenfor 1 time under
forhold uten belastning.
Sørg for at vanngjennomstrømningen ikke blir for stor.
■ Det er nødvendig med en minimumsmengde med vann i
systemet for å sikre en pålitelig drift av anlegget, og
gjennomstrømningen av vann gjennom fordamperen må
være innenfor driftsområdet, som angitt i Tabell 2.

■

Ta ikke feil av inntaket og utløpet til det
avkjølte vannet og tilkoblingsposisjon for
kondensatorvannet.

■

Normal drift kan bli umulig.

■

Det kan føre til havari, blant annet ved at
varmevekslerrørene revner som følge av
frostskade.

Tabell 2: Minimumsmengde med vann
8.
Minimumsmengde
med vann (l)

Vannmengde
i fordamperen (l)

EWWD440

2660

105

EWWD600

3710

110

EWWD850

5020

157

Modell

■

Hvis det ikke er mulig å opprettholde minimumsmengden med
vann, er det nødvendig å øke differensialverdien til termostaten.
Se "Settings-skjermbilde" på side 14 og "Skjermbilde for ønsket
temperatur og liknende innstillinger for stans ved lav belastning"
på side 22 for å få vite hvordan du endrer differensialverdien.

6.

Avverge korrosjon i vannrørene og innsiden av anlegget

Forhindre overdreven temperaturøkning på avkjølt vann og
kondensatorvann

Vanntrykket bør ikke overstige maksimalt arbeidstrykk
på 10 bar.

NB

Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsen
slik at vanntrykket aldri overstiger maksimalt tillatt
arbeidstrykk.

■ Jordingen for elektrisk utstyr må ikke installeres til vannrørene. Dette kan føre til korrosjon som følge av elektrisk
korrosjon.
■ Hvis rørene skal legges under bakkenivå, må det tas ekstra
hensyn for å unngå støv.
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Strømtilførsel

H6P.................* ..... Indikatorlampe: start/stopp av kondensatorvannpumpe

All utvendig kabling og alle utvendige komponenter må
installeres av en autorisert elektriker, og må være i
henhold til europeiske og nasjonale bestemmelser.
Utvendig kabling må utføres i samsvar med koblingsskjemaet som følger med anlegget, og instruksjonene
nedenfor.
Sørg for at utstyret kobles til en egen strømkrets. Bruk aldri
en strømkrets som deles med andre apparater.

H7P.................* ..... Indikatorlampe: start/stopp av pumpe for avkjølt
vann
HF1-2..................... Sikring for primær tilførsel til TR1
HF3.1, 3.2.............. Sikring for motfasevern
KP1, KP2 ............... Føler for plassering av sleideventil i kompressor
for krets 1, krets 2
M1C, M2C ............. Kompressormotorer for krets 1, krets 2
MCCB1 .................. Automatsikring for sekundær tilførsel til TR1
NF1........................ EMC-filter for strømtilførsel til kretskort

Internkabling – Tabell for deler

NF2~NF4 ............... Ferritt

Se internt koblingsskjema som følger med anlegget. Forkortelsene er
angitt nedenfor:
20R3, 20R4 ............Magnetventil for oljeretur for krets 1, krets 2

ÖL.......................... Indikatorlampe: feil
PBS ....................... Fellesfeil ved trykknapp for tilbakestilling
PE.......................... Hovedjordkontakt

20R8.......................Magnetventil for tørkerledning
20R1, 20R2 ............Tvangsstengt magnetventil for krets 1, krets 2

R2-1, R2-2 ............. Hjelperelé: feil ved faserekkefølge og overbelastet kompressormotor

20R5, 20R6 ............Magnetventil for fordeling av oljenivå for krets 1,
krets 2

RL1 ........................ Indikatorlampe: anlegg i drift

20R7.......................Magnetventil for gassrensing fra flottørkammer

RL2, RL3 ............... Indikatorlampe: kompressor i drift for krets 1,
krets 2

20R9.......................Magnetventil for utdriver

RL4 ........................ Indikatorlampe: fjernstyrt drift

26WE .....................Føler for overkjøling av avkjølt vann

RPP.1, RPP.2 ......... Motfasevern for krets 1, krets 2

2-88X......................Hjelperelé for overvåking av start/stopp

S5E........................ Nødstopp

42-1, 42-2...............Trekantkontaktor for krets 1, krets 2

S6S.................* ..... Bryter: fjernstyrt start/stopp

49C1, 49C2 ............Varmevern for kompressormotor for krets 1,
krets 2

S10S...............* ..... Bryter: behovsregulering PÅ/AV

51C1, 51C2 ............Overstrømsrelé for krets 1, krets 2

S12S, S14S ....* ..... Trykknapp: fjernstyrt start, fjernstyrt stans
S13S...............# .... Hovedskillebryter

52-1, 52-2...............Ledningskontaktor for krets 1, krets 2

Sen H..................... Føler for utløpstrykk

52X-1, 52X-2 ..........Hjelperelé for krets 1, krets 2

Sen L ..................... Føler for innsugningstrykk

5X-1, 5X-2 ..............Feilrelé for kompressorkrets for krets 1, krets 2

T2 .......................... Tidsrelé, tidsforsinkelse / 0,5 s

5X-3........................Felles feilrelé
6-1, 6-2...................Stjernekontaktor for krets 1, krets 2

Th1, Th2 ................ Temperatur på utløpsgass fra kompressor for
krets 1, krets 2

63CH-1~4...............Føler for høyt utløpstrykk

Th3 ........................ Temperaturføler for utløpsgass

63WEL ...................Føler for avbrudd av avkjølt vann

Th4 ........................ Temperaturføler for inntak av avkjølt vann

88CH ......................Relé for høyt utløpstrykk

Th5 ........................ Temperaturføler for utløp av avkjølt vann

88CHX....................Hjelperelé for høyt utløpstrykk

Th6 ........................ Temperaturføler for inntak av kondensatorvann

88WCX...................Relé for start/stopp av kondensatorvannpumpe

Th7 ........................ Temperaturføler for utløp av kondensatorvann

88WE .....................Relé for overkjøling av avkjølt vann

TR1........................ Transformator for styrekrets

88WEX ...................Relé for start/stopp av pumpe for avkjølt vann

WL ......................... Indikatorlampe: Strømtilførsel

AXP1, AXP2... # .....Pumpesperre

Leveres ikke med standardanlegg

BS ..........................Styringsenhet for kretskort

Ikke mulig som tilleggsutstyr

BS1 ........................Trykknapp for lokal stans
BS2 ........................Trykknapp for lokal drift

Obligatorisk

#

Ikke obligatorisk

*

CH1, CH2...............Oljevarmer for krets 1, krets 2
CT1, CT2................Strømtransformator
CT-T1, CT-T2..........Transduser for strøm 5 A/5 V, 24 V likestrøm
F11U~F13U.... # .....Hovedsikringer
F21U~F23U.... # .....Hovedsikringer
F10S, F11S ............Strømbrytere med sikringer for krets 1, krets 2
GL1 ........................Indikatorlampe: stans av anlegget
GP ..........................Skjerm
H1P, H2P ........ *......Indikatorlampe: visning av fjernstyrt start/stopp
H3P ................ *......Indikatorlampe:
fjernkontroll

fellesfeil

på

skjerm

til

H4P, H5P ........ *......Indikatorlampe: kompressorfeil 1, 2 skjerm til
fjernkontroll
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Krav for strømkrets og kabler
1

Strømtilførselen bør installeres slik at den kan slås på og av,
uavhengig av strømtilførselen til andre maskiner eller øvrig
utstyr.

2

Det må brukes en egen strømkrets ved tilkobling av anlegget.
Denne kretsen må beskyttes med nødvendig sikkerhetsutstyr,
dvs. en strømbryter, en treg sikring per fase og en jordfeilbryter.
Anbefalte sikringer omtales i koblingsskjemaet som følger med
anlegget.

Slå av hovedskillebryteren før det foretas noen tilkoblinger
(slå av strømbryteren, og ta ut eller slå av sikringene).

Tilkobling av
vannkjøleren

strømtilførselen

for

den

vannkjølte

1

Bruk riktig kabeltype, og koble strømkretsen til kontaktene L1,
L2 og L3 på anlegget.

2

Koble jordlederen (gul/grønn) til jordkontakten PE.

Sammenkoblingskabler
■

I tillegg til strømtilførselskabelen må det legges
en kabel for tilkobling av pumpesperren.
Sørg for å sperre slik at kompressoren ikke
arbeider uten at vannpumpen er i gang. Til dette
formålet er det satt av 3 ekstra kontakter i bryterboksen. Se koblingsskjemaet som følger med
anlegget.

■

Feilaktig montering av denne sperremekanismen
kan forårsake alvorlig skade på utstyret.

■

Spenningsfrie kontakter
Kontrollenheten er utstyrt med spenningsfrie kontakter for å vise
anleggets status. Disse spenningsfrie kontaktene kan kobles slik
det er beskrevet på koblingsskjemaet. Maksimal tillatt strømstyrke er 3 A.

■

Fjernkontroll
Ved siden av de spenningsfrie kontaktene er det også mulig å
installere fjernkontrollfunksjoner. De kan installeres som angitt
på koblingsskjemaet.

EWWD440~850AAYNNO**
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BETJENE

DEN GRAFISKE SKJERMEN

Dette kapitlet forklarer den grafiske skjermen og hvordan du endrer ulike innstillinger.
■

Oppbygning av skjermbildene
Menuskjermbilde
(meny)

Operationskjermbilde
(drift)
Bakgrunnslys slukkes (hvis skjermen
ikke har vært i bruk på 30 minutter)

Measurementskjermbilde
(mål) 2/2

Measurementskjermbilde
(mål) 1/2

Settingsskjermbilde
(innstillinger)
1/2

Openingskjermbilde
(start)

Fra alle
skjermbilder

Settingsskjermbilde
(innstillinger)
2/2

Bakgrunnslys
deaktiveres +
skjermbilde slås av
automatisk

Til skjermbildet før
bakgrunnslys ble
deaktivert

I tilfelle feil

Historyskjermbilde
(historikk)

Forutsigende
vedlikeholdshistorikk

Alarmskjermbilde

Alarmhistorikk

Fra alle
skjermbilder

Alarm-skjermbilde

Oppstart

I/O-overvåking
1/6

Menu-skjermbilde
(meny)

Historikk over
driftsdata i tilfelle feil
på anlegg 1/2

Historikk over driftsdata
for de siste 6 minutter per
minutt 1/2

Historikk over
driftsdata i tilfelle feil
på anlegg 2/2

Historikk over driftsdata
for de siste 6 minutter per
minutt 2/2

I/O-overvåking
2/6

I/O-overvåking
6/6

Til skjermbilde for reparatør

Direkte knappestyring ved å peke på knappene Menu ,

og

.

Når du peker på panelet, vises skjermbildet for tilbakestilling etter at pekepanelet ble slått av, slik at du kan gå tilbake til det siste skjermbildet før
bakgrunnslyset ble deaktivert.
Avbrutt visning (etter alarm)

Installerings- og driftshåndbok
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Forklaring for de ulike skjermbildene
NB

Knapper og angivelser som vises øverst/nederst på
skjermbildet

Den grafiske skjermen slås av automatisk hvis den
ikke har vært i bruk på 30 minutter for slik å redusere
oppdateringsfrekvensen til den grafiske skjermen.
Når du peker på skjermbildet mens den grafiske
skjermen er slått av, endres skjermbildet til det høyre
skjermbildet som er vist i "Startskjermbilde og
tilbakestilt skjermbilde etter at pekepanelet er blitt slått
av" på side 13.
Levetiden til bakgrunnslyset (tiden det tar før styrken til
bakgrunnslyset er redusert til det halve) varierer,
avhengig av omkringliggende forhold, men er omtrent
30 000 timer.

■

Når du peker på
skjermbildet.

■

Når du peker på

■

Når du peker på

, skifter skjermbildet til forrige skjermbilde.

■

Når du peker på

, skifter skjermbildet til neste skjermbilde.

■

Når du peker på

, skifter skjermbildet til History menu.

■

vises når anlegget stanser ved lav belastning
(termostat AV).

■

vises når Nr. 1 (venstre) kompressor er under PÅ-AVbegrensning.

■

vises når Nr. 2 (høyre) kompressor er under PÅ-AVbegrensning.

FARE

, skifter skjermbildet til Operation-

Du må ikke peke hardt på den grafiske skjermen eller
berøre den med harde gjenstander.

, vises Menu-skjermbildet på nytt.

Dette kan medføre skade hvis skjermen knuses.

Menu-skjermbilde
De respektive skjermbildene på den grafiske skjermen inneholder
knapper som gjør at skjermbildet kan skifte direkte til de respektive
skjermbildene.
Startskjermbildet skifter til dette skjermbildet når styrekretsen er
startet opp.

Angi valg for hver enkelt knapp
1

I feltet der valgene ble innstilt (pekt på), vises bokstaver i negativt
bilde.

2
3
4
5

Startskjermbilde og tilbakestilt skjermbilde etter at
pekepanelet er blitt slått av
7

Skjermbilde som vises med én
gang styrekretsen er startet opp.

NB

Når du peker på skjermbildet mens
pekepanelet er slått av, vises dette
skjermbildet.
Når du peker på "LIGHT OUT SC",
går skjermbildet tilbake til skjermbildet før skjermbildet ble slått av.

I løpet av 30 sekunder rett etter at styrekretsen er
startet opp, kontrolleres tilkoblingen av kommunikasjon
mellom PLS (Programmerbar Logisk Styring) og den
grafiske skjermen.

6

1

På dette skjermbildet kan du velge fjernstyrt drift / lokal drift for å
kjøre og stanse anlegget.
På modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger kan du
dessuten velge driftsmodus mens anlegget er i drift.

2

Skjermbildet "MEASUREMENT" angir ulike driftsdata for
anlegget.
Det angis om anlegget går eller er stanset.

3

Via dette Settings-skjermbildet kan du foreta ulike innstillinger,
blant annet stille inn ønsket utløpstemperatur på det avkjølte
vannet.

4

Via denne menyen kan du se på alarmhistorikken og forutsigende
vedlikeholdshistorikk.
Det finnes historikk over detaljer på "MEASUREMENT"skjermbildet for de siste 6 minuttene (per minutt).

5

Alarm-skjermbildet angir detaljene knyttet til feil i tilfelle unormal
driftsstans.
Du tilbakestiller forhold ved unormal driftsstans ved hjelp av dette
skjermbildet.

6

Ved hjelp av dette skjermbildet kan du gjøre viktige innstillinger for
driften av anlegget, blant annet innstillinger for
beskyttelsesfunksjoner, konfigurasjon av fabrikkinnstillinger osv.
Det er bare servicepersonell som skal endre innstillinger (passord
er obligatorisk).

7

Dette skjermbildet angir I/O-forhold til PLS-en og avlesninger av
ulike analoge data (kun for servicepersonell).

Handlinger som utføres på den grafiske skjermen i
denne perioden, inkludert endring av skjermbilde eller
endring av driftsparametere, godtas derfor ikke.

FARE
Du må ikke forsøke å endre innstillingene i "SVC SET"
på egen hånd.
Serviceinnstillinger
innstillingspunkter.

inneholder

svært

viktige

Feilaktige innstillinger kan føre til skade på utstyret.
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"MEASUREMENT"-skjermbilde (2/2)

Operation-skjermbilde
På dette skjermbildet kan du velge fjernstyrt drift/lokal drift for å kjøre
og stanse anlegget. På modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger kan du dessuten velge driftsmodus mens anlegget er i
drift.

Driftstid for kompressor og PÅ-AV-teller for
kompressoren angis individuelt for Nr. 1 (venstre)
og Nr. 2 (høyre).

Standardmodell
1

NB

2
3

■

Punktene i tegningen med "1" på slutten av
venstre kolonne er data for den venstre
kompressoren.

■

Punktene i tegningen med "2" på slutten av
venstre kolonne er data for den høyre
kompressoren.

Settings-skjermbilde
1

Når du trykker på denne knappen, skifter du til Menu-skjermbildet.

2

Når du vil slå anlegget PÅ-AV ved hjelp av et eksternt signal,
velger du først denne knappen.

På dette skjermbildet kan du foreta ulike innstillinger, blant annet
stille inn ønsket utløpstemperatur på det avkjølte vannet.

3

Når du vil slå anlegget PÅ-AV ved hjelp av drifts-/stoppknapper på
døren til bryterboksen, velger du denne knappen.

Standardmodell med "SETTING"-skjermbilde (1/2)

Modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger
1
2
3
4

1
1

NB

1

Når "LOCAL" er valgt, velger du driftsmodus med disse knappene.
(Knappene er deaktivert når "REMOTE" er valgt.)

1

Angi ønsket verdi for utløpstemperaturen på avkjølt vann.

2

Foreta innstillinger i forhold til stans ved lav belastning.

3

Still inn gjenværende driftstid for pumpen.
Innstillingsverdien skal være 360 sekunder eller mer.

4

Still inn funksjonen for strømbehov.

For både standardmodellen og modellene med
2 temperaturinnstillinger
Hvis du stanser anlegget med stoppknappen på døren
til bryterboksen under start/stopp avanlegget ved hjelp
av et eksternt signal, skifter driftsmodus automatisk fra
"REMOTE" til "LOCAL". Hvis du vil fortsette start/stopp
ved hjelp av et eksternt signal, må du velge "REMOTE"
på nytt på dette skjermbildet.

Measurement-skjermbilde
Dette skjermbildet angir ulike driftsdata for anlegget.
Det angis om anlegget går eller er stanset.
"MEASUREMENT"-skjermbilde (1/2)
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NB

Når du peker på noen av punktene, vises det en kort
forklaring.
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"SETTING"-skjermbilde (1/2) for modeller med mulighet for
2 temperaturinnstillinger

1
1
2
2

6

Pek på "BACK"-knappen for å avslutte skjermbildet med
innstillinger for dato og klokkeslett.

Slik endrer du innstillinger på pekepanelet
2

3
4
1
"SETTING"-skjermbilde (2/2)

3

4

5

1
2

Eksempel: Du vil angi ønsket temperatur til 7,0°C.
1

Pek på ønsket innstilling i "SET TEMPERATURE" → tastaturet
vises.

2

Pek på "CLR"-knappen for å slette gjeldende innstillingsverdi
(angivelsen for innstillingsverdi endres til 0,0).

1

Dette er en innstilling for antall kompressorer i drift ved full
belastning.
Velg normalt "2UNITS".

3

Skriv inn f.eks. "7.0". Hvis du skriver inn feil verdi, fjerner du ett
og ett tall med "DEL"-knappen før du angir riktig verdi.

2

I dette feltet skal du angi kompressoren som starter først etter
oppstart av anlegget.
"1" er kompressoren på venstre side sett fra foran på
bryterboksen.
"2" er kompressoren på høyre side sett fra foran på bryterboksen.
Hvis "UNITS TO CONTROL" er stilt inn på "1UNIT", er det bare
kompressoren som er valgt i denne innstillingen, som er i drift.

4

Pek på "ENT"-knappen for å bekrefte riktig verdi.
(*) Når du peker på "ENT"-knappen, bekreftes samtidig
endringen av innstillingen. Kontroller at verdien er korrekt før du
peker på "ENT"-knappen.

5

Pek på "CLOSE"-knappen for å lukke tastaturet.

Gjenta trinn 1~5 hvis du vil endre andre innstillinger.
NB

History-skjermbilde
På dette skjermbildet kan du følge med på alarmhistorikken og
forutsigende vedlikeholdshistorikk.
Det finnes historikk over detaljer på "MEASUREMENT"-skjermbildet
for de siste 6 minuttene (per minutt).
History menu-skjermbilde

1
2
Når du peker på noen av punktene, vises det en kort
forklaring.

3

Slik endrer du innstillingene for "DATE" og "TIME"
1

Pek på innstillingen for klokkeslett. Skjermbildet nedenfor vises.

2

Bla gjennom feltene i negativt bilde ved hjelp av piltastene.

3

Pek på "CLR"-knappen for å slette gjeldende innstilling. Angi
riktig verdi ved hjelp av tastaturet.

4

Pek på "ENT"-knappen for å bekrefte endelig at riktig verdi er
angitt.

5

Pek på "CHANGE"-knappen for å lagre endringene.
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1

Se på historikken over forutsigende vedlikehold.

2

Se på alarmhistorikken.

3

Dette skjermbildet inneholder driftsdatahistorikken i tilfelle avvik.

■

Forutsigende vedlikeholdshistorikk ("WARNINGS")
Hvis det inntreffer skadelige driftsforhold, vises informasjon om
slike forhold i forutsigende vedlikeholdshistorikk, som kommer
frem på skjermbildet.
Indikasjoner på forutsigende vedlikehold fører ikke til at anlegget
stanser, men må følges opp nøye.

■

Alarmhistorikk ("FAULTS")
Hvis anlegget stanser som følge av unormale forhold, vises
alarmhistorikken.
Både feil på anlegget og feil som kun gjelder kompressoren,
vises i historikken.

■

Feil på anlegg
Feil på anlegg indikerer en alvorlig funksjonsfeil, for eksempel
høytrykksfeil ved utløp eller feil ved overkjøling av avkjølt vann,
som berører hele anlegget. Begge kompressorene stanser.

Installerings- og driftshåndbok
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■

Feil på enkeltstående kompressor
Feil på enkeltstående kompressor indikerer at det er feil på en
enkeltstående kompressor, for eksempel overbelastning av
motoren.
Alarmen utløses og kompressoren med feil stanser. Kompressoren på siden der feilen ikke er oppstått, fortsetter å kjøre.
NB

■

Hvis det er feil på anlegget, lagres det en
historikk over driftsdata for de siste
6 minuttene per minutt i "OPE DATA WHEN
ERROR OCCURED". Disse detaljene forblir
lagret inntil feilen er tilbakestilt.
Registrerer alle detaljer om de siste
6 minuttene før feilen tilbakestilles.

■

Hvis det er feil på en enkeltstående kompressor, registreres ikke driftsdata siden
anlegget fortsetter å kjøres.

■

Det er alltid mulig å se på de siste
6 minuttene med driftsdata per minutt under
normal drift via dette skjermbildet.

"FAULTS"-skjermbilde
skjermbildet)
1

(identisk

2

med

Fremgangsmåte for å tilbakestille feil
I dette kapitlet blir det forklart hvordan du tilbakestiller feil hvis
anlegget ble stanset.
Hvordan du tilbakestiller handlinger blir vist på den grafiske skjermen,
og du kan tilbakestille feilen ved å følge angivelsen.
Vi anbefaler imidlertid å utføre tilbakestillingen nøyaktig som
beskrevet nedenfor, for å sikre en grundig gjennomgang av årsaken
til feilen.
1

Finn årsaken til feilen.
(Hvis løsningen ikke følges slik den skal, kan det være umulig
med "RESET".)

2

Hvis det er feil på anlegget, trykker du på knappen for å
tilbakestille feil på anlegg, som finnes på døren til bryterboksen.
4~9

"WARNINGS"-

2

2
3+10
3
3
4
4
5

1

Denne knappen bruker du til å hoppe til History menu.

2

Bruk disse knappene når du vil vise tidligere data som ikke vises
på skjermbildet, eller når du sletter data.

3

Bruk disse knappene når du sletter data.

4

Bruk disse knappene til å bla gjennom data.

5

Angivelse av dato og klokkeslett for når feilen oppstod samt
detaljer om feilen. Det lagres en historikk over 128 hendelser
oppført etter forekomst.
(*) Permanent utkobling over lange perioder kan føre til at minnet
slettes. (Nye modeller: 60 dager, når levetiden til batteriet i den
grafiske skjermen utløper: 6 dager.)

3

Pek på "RESET"-knappen én gang på den grafiske skjermen.
Alarmsignalet stanser.

4

Velg "HISTORY"-skjermbildet fra "MENU"-skjermbildet.

5

Velg "OPE DATA WHEN ERROR OCCURRED" fra "HISTORY"skjermbildet.

6

Registrer dataene over 6 minutter.

7

Gå tilbake til "MENU"-skjermbildet.

8

Velg "ALARM"-skjermbildet fra "MENU"-skjermbildet.

9

Gå tilbake til skjermbildet med feilen ovenfor.

10

Pek på "RESET"-knappen én gang på nytt for å tilbakestille
feilen.

Justere kontrasten og lysstyrken til skjermbildet
Du kan justere kontrasten og lysstyrken til skjermbildet slik.
■

Justere kontrasten

Slik sletter du alt
1

Pek på "ST"-knappen.
Det vises en ramme slik at den omslutter den øverste
meldingen.

2

Pek på "ALL CLR"-knappen for å slette alle hendelser.

3

Pek på "END"-knappen.

Pek på venstre hjørne nederst på
skjermbildet [2] samtidig som du
peker på venstre hjørne øverst [1]
på skjermbildet for å aktivere
justeringsmodusen for kontrast.
Velg kontrasten du vil ha, og pek
på et annet sted på skjermbildet
for å avslutte denne modusen.

Slik sletter du enkeltstående hendelser
1

Pek på "ST"-knappen.
Det vises en ramme slik at den omslutter den øverste
meldingen.

2

Flytt rammen til ønsket melding ved hjelp av knappene "↑" og
"↓".

3

Pek på "CLR"-knappen for å slette valgt hendelse.

4

Pek på "END"-knappen.
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■

Justere lysstyrken

Pek på høyre hjørne nederst på
skjermbildet [2] samtidig som du
peker på høyre hjørne øverst [1]
på skjermbildet for å aktivere
justeringsmodusen for lysstyrke.
Velg lysstyrken du vil ha, og pek
på et annet sted på skjermbildet
for å avslutte denne modusen.
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ADVARSEL

FARE

Pekepanelet må ikke demonteres eller endres.

Anlegget må jordes skikkelig.

Det kan medføre elektrisk støt eller brann.

Jordledningen må ikke kobles til gassrør, vannrør,
lynavledere, telefonjordledninger osv.

Det innebygde litiumbatteriet må ikke skiftes på egen
hånd.
Hvis det skiftes på feil måte, kan dette føre til at batteriet
eksploderer.

Feilaktig jording kan gi elektrisk støt.
■

FARE

FARE

Den grafiske skjermen må ikke utsettes for direkte
sollys.

La det ikke ligge unødvendige gjenstander inne
i bryterboksen.

Flytende krystaller inne i den grafiske skjermen svekkes av
ultrafiolette stråler i sollyset.

Fjern ledningsstumper, sponbiter, verktøy o.l. før du
slår på anlegget. Dette kan forårsake elektrisk støt
eller brann.

Den grafiske skjermen må ikke utsettes for høy/lav
temperatur.
Ved temperaturer ≤–20°C kan skjermen sprekke som følge
av at de flytende krystallene koagulerer.
Temperaturer ≥60°C kan føre til at de flytende krystallene
ikke returnerer til opprinnelig isotropisk væskeform.

Kontrollere broledninger
■

Den grafiske skjermen må ikke tørkes av med tynner
eller organisk løsningsmiddel.

Det må ikke utføres tvungen drift ved å kortslutte
beskyttelsesanordningene.
Anlegget må ikke kjøres når sperrekretsen til pumpen
er kortsluttet. Det kan medføre eksplosjon eller skade
på utstyret.

PRØVEKJØRING

Kontroller følgende før prøvekjøring for å sikre levetiden til anlegget
og av sikkerhetsmessige årsaker.

■

Riktig kontaktspesifikasjon
Kontroller at spenningskretsen er tilkoblet den spenningsfrie
start/stopp-kretsen.
Kontroller på nytt at kontaktkapasiteten er riktig.

■

Tilkoble broledninger
Kontroller at det ikke finnes krysskoblinger eller manglende
tilkoblinger o.l.

■

Ingen løse kontakttilkoblinger
Kontroller at det ikke finnes løse kontakttilkoblinger.
Løse tilkoblinger kan forårsake problemer med utveksling av I/Osignaler og senere føre til brann.

Se også "Sikkerhetshensyn" på side 1.
Hvis det oppdages defekter under denne kontrollen, skal du ikke
utføre prøvekjøringen, men ta kontakt med forhandleren.

Kontrollere strømkretsen (kontroller følgende før
oppstart)
■

Tilstrekkelig isolasjonsmotstand for kretsen
Før oppstart skal du kontrollere isolasjonsmotstanden mellom
jord og hver enkelt fase samt mellom de respektive fasene.
Bruk et 500 V likestrøms prøveapparat for isolasjonsmotstand.
Referanseverdi er ≥10 MΩ.

■

Riktig tilkobling av strømtilførsel
Kontroller at det ikke er motfase eller fasebrudd.
Kontroller at det ikke er løse tilkoblinger i strømdelen
(rekkeklemmen).

Først kontrollere omlegging til elektrisk drift
■

ADVARSEL
Bruk angitte kabler til ledningsopplegget, og
kontroller at tilkoblingene er sikret.

Riktig spesifisering av strømtilførsel
Kontroller at spenningen er innenfor ±10% av verdien som er
angitt på maskinens etikett.
Kontroller at frekvensen er innenfor ±2% av verdien som er
angitt på maskinens etikett.
Nivået på spenningsubalanse mellom 3 faser må være innenfor
±2% av merkespenningen.

Fest ledningsopplegget på riktig måte.

FARE

Utvendig trykk på kablene skal ikke kunne innvirke på
kontakttilkoblingene.

Ta hensyn til angitt strømkilde.
Hvis du bruker en annen strømtilførsel enn den som er
angitt på maskinens merkeplate, kan dette medføre
brann eller elektrisk støt.

Ufullstendig tilkobling eller festing kan føre til
varmegang eller brann.
■

Sperrekretsen til pumpen er tilkoblet
Kontroller at sperresignalet til pumpen er tilkoblet.
Denne kontakten utgjør én av beskyttelsesanordningene til
anlegget, og er svært viktig.
FARE

Dette kan skade produktet.

FØR

Rengjøre inne i bryterboksen
Fjern ledningsstumper, sponbiter o.l. fra installeringsarbeidet og
arbeidet med strømtilførselen før anlegget slås på.

Jordingsarbeid
Kontroller at jordingen er utført i henhold til koblingsskjemaet
som leveres med anlegget.

EWWD440~850AAYNNO**
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■

Veivhusvarmeren må slås på minst 6 timer før kompressoren
blir startet for å unngå skade på kompressoren.
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Kontrollere vannsystemet

Kontrollere karosseriet til anlegget

■

■

■

■

■

■

■

Pumpen fylles med vann
Fyll vannrørene, og ta hensyn til minste vannmengde som
anlegget krever. Se "Tabell 2: Minimumsmengde med vann" på
side 9.
Utfør samtidig en luftrensing. Luftrensning kan gjøres ved å
åpne lufteventilene øverst på kondensatoren og fordamperen.
Drift med utilstrekkelig luftrensning kan føre til at ytelsen
reduseres.

Følgende avstengingsventiler er installert.
Installeringssted

Type avstengingsventil

Merknad

Innsugningsrør

Avstengingsventil
for innsugning

Viktig

Væskerør (nederst)

Avstengingsventil
for kobberrør

Viktig
EWWD440/600: 1 punkt
EWWD850:
2 punkter

Kondensator øverst
(høyre og venstre)

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

2 punkter, høyre og venstre

Kondensator øverst
(midten)

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

—

Kobberrør fra kondensator
til kompressor

Pakningsløs ventil (3/8")

2 punkter,
høyre og venstre

Kammer for
kompressorutløp
(ventil for oljeutløp)

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

2 punkter, høyre og venstre
Brukes vanligvis stengt.

Øverst i flottørkammer

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

—

Flottørkammer

Pakningsløs ventil (5/8")

—

Fordamper nederst

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

3 punkter,
høyre og venstre

Væskerør
(påfyllingsventil for
kjølemedium)

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

EWWD440/600: 1 punkt
EWWD850:
2 punkter
Brukes vanligvis stengt.

Kobberrør fra fordamper til
innsugningsrør

Avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

—

Ventil for trykkmåler

3-veis avstengingsventil
for kobberrør (3/8")

2 punkter,
må brukes halvveis åpnet

Vanntrykket er lavere enn angitt verdi
Kontroller vanntrykket på siden med avkjølt vann og siden med
kondensatorvann.
Vanntrykket skal kontrolleres både ved normal gjennomstrømning og når pumpen startes.
Hvis vanntrykket overstiger maksimalt driftsvanntrykk, kan det
skade maskinen.
På standardmodeller er maksimalt driftsvanntrykk 1,0 MPa både
på siden med avkjølt vann og siden med kondensatorvann.
Ingen vannlekkasje
Kontroller at det ikke er vannlekkasje fra flenser eller
skallkonstruksjonen.
Ikke blandet med luft
Det høres ut som "gobo, gobo" ved gjennomstrømning av vann,
trykkmålere festet til utstyret svinger, eller merkestrømmen til
pumpen er ustabil, og dette betyr at det er kommet inn luft i
vannsystemet.
Utfør luftrensing på nytt.
Blanding med luft fører ikke bare til at anleggets ytelse reduseres, men forårsaker dessuten skade på varmevekslerrørene
inne i kondensatoren og fordamperen.
Gjennomstrømningen er blitt justert
Juster gjennomstrømningen til riktig hastighet ved hjelp av en
strømningsmåler, og juster hastigheten etter tabellen med
pumpeegenskaper.
Hvis gjennomstrømningen går for sakte, reduseres ikke bare
anleggets ytelse, men det forårsaker dessuten skade fordi det
fester seg mer skitt og fremmedelementer til varmevekslerrørene.
For rask gjennomstrømning kan forårsake skade som følge av
korrosjon i varmevekslerrørene.
Justere vannavbrudd-releet (beskyttelsesanordning)
Sørg for å utføre denne justeringen. Det er nødvendig med lokal
justering av skruehodet.

•
•

•

3
4
1

Justeringsskrue

2

Metalldelkontakt

3

Når vannet strømmer gjennom

4

Ved sviktende vanngjennomstrømning

Fjern dekselet på vannavbrudd-releet for å observere bevegelsen til den innvendige metalldelkontakten. Kontroller at metalldelkontakten beveger seg oppover når vann strømmer
gjennom og nedover ved sviktende vanngjennomstrømning. Hvis kontakten allerede har beveget seg oppover
ved sviktende vanngjennomstrømning, dreier du justeringsskruen med klokken ved hjelp av en skrutrekker slik at kontakten
beveger seg som angitt på tegningen. Hvis kontakten ikke
beveger seg oppover når vannet strømmer gjennom, justerer du
den ved å dreie justeringsskruen mot klokken.

Påfyllingsventil for olje og påfyllingsventil for kjølemedium brukes
vanligvis stengt.
Ventilen for trykkmåler (utløpstrykk/innsugningstrykk) er utformet
som en 3-veis ventil for vedlikehold av trykkfølerne. Disse
ventilene må ikke åpnes helt, bare halvveis.
Andre ventiler enn dem som er beskrevet i de 2 punktene
ovenfor, brukes vanligvis åpne.

Kontrollere innstillingene på kontrollenheten
■

Før anlegget settes i drift, må du endre innstillingene for den
grafiske skjermen slik at de samsvarer med konfigurasjonen.
Se "Betjene den grafiske skjermen" på side 12 og "Funksjoner
på denne modellen" på side 21.

■

Skjermbildet "SETTING (1/2)" nedenfor finnes på modellen med
mulighet for 2 temperaturinnstillinger. På standardmodellen
vises ønsket temperatur som skal angis, på "SET
TEMPERATURE".

1

2

Åpne alle avstengingsventiler der det står skrevet følgende på
en rød merkelapp: "ÅPNE DENNE VENTILEN FØR DRIFT".
Alle avstengingsventiler, bortsett fra dem som brukes til
påfylling av kjølemedium eller olje, må åpnes før anlegget
startes. Kontroller at de forblir åpne.

1
1
2
2
3
4
1
2
3

4
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Angi ønsket verdi for utløpstemperaturen på avkjølt vann.
På standardmodellen kan kun utløpstemperaturen reguleres.
Foreta innstillinger for funksjonen for stans ved lav
belastning.
Angi gjenværende driftstid for pumpen.
På modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger
bruker også kjølevannspumpen denne innstillingen.
Innstillingsverdien skal være 360 sekunder eller mer.
Still inn funksjonen for strømbehov.

EWWD440~850AAYNNO**
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3

La kompressoren kjøre svært langsomt ved å starte anlegget og
deretter stanse det etter 2 til 3 sekunder.
Kontroller følgende: Rotasjonsretningen til kompressoren

1
2

1

3
4
1

Dette er en innstilling for antall kompressorer i drift ved full
belastning.
Velg normalt "2UNITS".

2

I dette feltet skal du angi kompressoren som starter først
etter oppstart av anlegget.
"1" er kompressoren på venstre side sett fra foran på
bryterboksen.
"2" er kompressoren på høyre side sett fra foran på
bryterboksen.
Hvis "UNITS TO CONTROL" er stilt inn på "1UNIT", er det
bare kompressoren som er valgt i denne innstillingen, som er
i drift.

2

4 3
1

Trykkmåler for utløp

2

Trykkmåler for innsugning

3

Startknapp (grønn)

3

Angi år, måned, dag og klokkeslett.

4

Stoppknapp (rød)

4

Angi skjermspråk.
(Engelsk, kinesisk og japansk er tilgjengelig.)

5

Nødstoppknapp (rød)

INSTRUKSJONER

Vurdering: Trykket som angis av trykkmåleren for utløp,
skal overstige trykket som angis av trykkmåleren for
innsugning.
Hvis utløpstrykket stiger som følge av at kompressoren kjører,
roterer kompressoren i riktig retning.

FØR DRIFT

Første gang anlegget er i drift (svært viktig)
Før anlegget tas i bruk for fullt og første gang det brukes etter lengre
perioder med driftsstans (6 måneder), må du sørge for å følge og
kontrollere punktene nedenfor mens du overværer den første driften.

Du bruker den grafiske skjermen til å angi fjernstyrt drift
("REMOTE") eller lokal drift ("LOCAL") for anlegget når det
skal kjøre eller stanse.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

Veivhusvarmeren må slås på minst 6 timer før kompressoren blir
startet for å unngå skade på kompressoren.

2

Velg "LOCAL"

5

■

Dette skal kontrolleres på begge kompressorene.

■

Det anbefales først å lese avsnittet ""SETTING"skjermbilde (2/2)" på side 15 og å angi
startrekkefølge for kompressorene du skal
overvåke driften av, for å kunne kontrollere dette
skikkelig.

Lokal drift på anlegget "LOCAL"
Du bruker den grafiske skjermen til å angi fjernstyrt drift
("REMOTE") eller lokal drift ("LOCAL") for anlegget når det
skal kjøre eller stanse.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

Velg "LOCAL"

Dette skjermbildet finnes på modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger.

NB

På skjermbildet for standardmodeller vises ikke
feltet for valg av kjølemodus.
■

Første gang anlegget kjøres, må du aldri starte
eller stanse det med et eksternt signal.

■

Det er nødvendig å overvære driften av anlegget
første gang det kjøres, slik at det kan stanses
omgående i nødstilfelle.
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NB

■

Dette skjermbildet finnes på modeller med
mulighet for 2 temperaturinnstillinger.
På skjermbildet for standardmodeller vises
ikke feltet for valg av kjølemodus.

■

Du må velge mens anlegget er stanset.
Hvis du skifter mellom "REMOTE" og
"LOCAL" mens anlegget går (selv om
termostaten er AV), fører dette til at anlegget
stanser.
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2

Angi start/stopp med eksternt signal
Stopp

Normal spenningsfri
(standard)

501

50
Start

2 1

Øyeblikkelig
kontaktspesifikasjon
(tilleggsutstyr)

71

1

Trykk på startknappen (grønn)
Hvis "REMOTE" er valgt på pekepanelet, er denne knappen
deaktivert.

2

Trykk på stoppknappen (rød)
Denne knappen fungerer alltid, uavhengig av om det er
"LOCAL" eller "REMOTE" som er angitt på skjermen.

FARE

Stoppknappen på bryterboksen fungerer alltid,
uavhengig av om det er "LOCAL" eller "REMOTE"
som er angitt på skjermen. Hvis du stanser anlegget
med stoppknappen når "REMOTE" er valgt, skifter
"REMOTE"-innstillingen automatisk til "LOCAL".

Det kan føre til skade på PLS-en.

72

Det må ikke benyttes spenning ved spenningsfri
konfigurasjon.

Fjernstyrt drift "REMOTE"
Du bruker den grafiske skjermen til å angi fjernstyrt drift
("REMOTE") eller lokal drift ("LOCAL") for anlegget når det
skal kjøre eller stanse.
["MENU" ➞ "OPERATION"]
1

502

Velg "REMOTE" på forhånd

■

Se koblingsskjemaet som leveres med anlegget.

■

Ved øyeblikkelig kontaktspesifikasjon kreves en
pulsbredde på 200 ms eller mer.

■

Stoppknappen på bryterboksen fungerer alltid,
uavhengig av om det er "LOCAL" eller
"REMOTE" som er angitt på skjermen. Hvis du
stanser anlegget med stoppknappen når
"REMOTE" er valgt, skifter "REMOTE"innstillingen automatisk til "LOCAL".

■

Hvis du vil fortsette å fjernstyre driften av
anlegget, må du velge "REMOTE"-innstillingen
på nytt på den grafiske skjermen før drift.

Bekrefte PÅ/AV
På anlegget
En rekke driftsforhold kan avleses via tilstanden til lampene på døren
til bryterboksen til anlegget.

NB

■

Dette skjermbildet finnes på modeller med
mulighet for 2 temperaturinnstillinger.
På skjermbildet for standardmodeller vises
ikke feltet for valg av kjølemodus.

■

Du må velge mens anlegget er stanset.
Hvis du skifter mellom "REMOTE" og
"LOCAL" mens anlegget går (selv om
termostaten er AV), fører dette til at anlegget
stanser.
Strøm PÅ/AV

Kjøler PÅ

Feil

Fjernstyrt
drift

Kompressor 1 Kompressor 2
PÅ
PÅ

Kjøler AV
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Navn på lampe

Farge

Tennes i følgende situasjoner

Strøm PÅ/AV

Hvit

Når anlegget slås på

Feil

Rød

I tilfelle feil

Kjøler PÅ

Grønn

Når anlegget godtar
driftsforespørselen

Kompressor 1
PÅ

Grønn

Når venstre kompressor sett
fra forsiden, er i drift

Kompressor 2
PÅ

Grønn

Når høyre kompressor sett fra
forsiden, er i drift

Rød

Når anlegget stanser (bortsett
fra når termostaten er AV)

Kjøler AV
Fjernstyrt drift

Grønn

Merknader

FUNKSJONER

PÅ DENNE MODELLEN

Automatisk regulering av vanntemperatur
Dette anlegget har en funksjon for automatisk regulering, og tilpasser
dermed det avkjølte vannet til ønsket temperatur.
Standard

Når fjernstyrt drift av start/
stopp er valgt

Kapasitetskontrollen inne i kompressoren (sleideventil) stabiliserer
utløpstemperaturen på det avkjølte vannet etter variasjoner i
kjølebelastningen.

Angi ønsket temperatur på den grafiske skjermen.
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]
Se "Skjermbilde for ønsket temperatur og liknende innstillinger for
stans ved lav belastning" på side 22.

Ved eksternt signal
En rekke driftsforhold kan overvåkes eksternt hvis broledningene er
riktig tilkoblet.
Anlegg går eller er stanset

■

Signal for feil på anlegg og feil på enkeltstående kompressor

■

Valgt driftsmodus (bare for modeller med mulighet for
2 temperaturinnstillinger)
■

Kontaktspesifikasjon ut for spenningsfrie kontakter er
alle normalt åpne kontakter.

■

Kontaktkapasitet skal være 10 mA til 3 A per kontakt.

Se på driftsdata
Du kan se på ulike driftsdata for anlegget på den grafiske
skjermen.
["MENU" ➞ "MEASUREMENT"]
1

Velg "MEASUREMENT" fra "MENU"-skjermbildet.

2
3

(0.5°C)

4

(0.5°C)

Ønsket temperatur (1)

Bruk av kompressorens
kapasitetskontroll

■

Åpne-kommando
Stopp
Steng-kommando

Figur: Oversikt over utløpstemperatur på avkjølt vann ved
belastningsvariasjon.
1

Ønsket temperatur (stilles inn på pekepanelet)

2

Utløpstemperatur på avkjølt vann

3

Positiv side av dødsone

4

Negativ side av dødsone

Stans ved lav belastning (termostat av)
Når kjølebelastningen reduseres til under kapasitetskontrollområdet
til anlegget, fortsetter utløpstemperaturen på det avkjølte vannet å
synke gradvis etter ønsket temperatur.
NB

■

Det neste skjermbildet gjelder standardmodeller med spesifikasjon for avkjølt vann.

■

For modeller med spesifikasjon for varmegjenvinning vises temperaturen på varmtvann (inntak/utløp).

■

Punktene i tegningen med "1" på slutten av
venstre kolonne er data for den venstre
kompressoren.

■

Punktene i tegningen med "2" på slutten av
venstre kolonne er data for den høyre
kompressoren.

EWWD440~850AAYNNO**
Kompakte vannkjølte vannkjølere
4PW25558-1B

Dette anlegget har en funksjon som gjør at kompressoren kan slå av
driften automatisk når utløpstemperaturen på det avkjølte vannet er
lavere enn en bestemt verdigrense. Når temperaturen på det avkjølte
vannet stiger, starter kompressoren på nytt. (Ny start er ikke
tilgjengelig når kompressorens tidsbegrensning for PÅ-AV er
aktivert.)

Installerings- og driftshåndbok

21

Angi termostatens AV-temperatur og differensialtemperatur
på den grafiske skjermen.
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]

NB

Se "Skjermbilde for ønsket temperatur og liknende innstillinger for
stans ved lav belastning" på side 22.
Termostatens AV-temperatur og differensialtemperaturen
på modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger
berører flere driftsmodi.
1 Inntak

1.

4
3
2.

Anlegg i drift

■

Når du peker på noen av punktene, vises det en
kort forklaring (unntatt for ønsket temperatur).

Kjølebelastningen er lavere enn kapasitetskontrollområdet til
anlegger.

Kapasitetskontrollområdet er inntil 25% av full belastningskapasitet, som angitt i katalogen.
Det betyr ikke at kapasitetskontrollen til kompressoren først
starter på 25%. Men i noen tilfeller er minimum kapasitetskontrollområdet stilt inn på 25% eller mer, avhengig av
serviceforholdene til kunden.
Se leveringsspesifikasjonene for mer informasjon.

Temperatur for
tilbakestilling av
termostat

Termostat AVtemperatur

Dette skjermbildet finnes på modeller med mulighet for 2 temperaturinnstillinger. For standardmodeller vises ønsket temperatur kun med én
linje.

Kontroller først følgende hvis anlegget ofte stanser ved lav
belastning

2 Utløp

Ønsket temperatur

■

Vannmengden er riktig.

Hvis termostatens differensialinnstilling for vannmengden er
svært lav, kan dette føre til at PÅ-AV gjentas ofte.
Dett kan løses ved å øke termostatens innstilte differensialverdi
på den grafiske skjermen på skjermbildet "SETTING (1/2)".
Hvis vannmengden er svært liten, er det uunngåelig av anlegget
slås PÅ-AV ofte selv om innstillingene er justert. Dette kan i stor
grad påvirke luftkondisjoneringen eller kjølesystemet.
Kontroller minimumsmengden med vann for dette anlegget, og
sørg for at marginene er store nok for systemet.
Hvis systemet er utstyrt med en forbikoblingskrets, må du sørge
for å legge til mengden i forbikoblingskretsen til minimumsmengden med vann for anlegget. Se Tabell 2: Minimumsmengde med vann på side 9 for minimumsmengde med vann.

Anlegg er stanset
(5)
Kompressor
i drift
Kompressor er
stanset

7
Pumpe i drift (6)
Pumpe er stanset

Figur: Drift av anlegg mellom termostat AV og tilbakestilling av
termostat.

Funksjon for tidsbegrensning for PÅ-AV
1

Inntakstemperatur på avkjølt vann

2

Utløpstemperatur på avkjølt vann

3

Termostat AV-temperatur (standardinnstilling = 1,0°C)

4

Differensialtemperatur for termostat (standardinnstilling = 3,0°C)

5

Anlegg stanser [OPERATE/STOP-overvåking 2-88X]

6

Pumpe i drift
[Driftskommando 88WEX for pumpe for avkjølt vann
Driftskommando 88WCX for pumpe for avkjølt vann]

7

Driften starter på nytt etter angivelse fra tidsuret hvis
tidsbegrensning for PÅ-AV er aktivert

Kompressormotoren avkjøles med innsugningskjølemediegass.

Skjermbilde for ønsket temperatur og liknende innstillinger for
stans ved lav belastning
Se "Slik endrer du innstillinger på pekepanelet" på side 15 hvis du vil
endre innstillingene.

1
1
2
3

Hvis start/stopp gjentas ofte på kompressoren, reduseres imidlertid
kjøleeffekten til innsugningskjølemediegassen og temperaturen til
kompressormotoren kan stige voldsomt.
Denne funksjonen skal avverge overdrevent stigning av motortemperaturen som følge av hyppige start/stopp av kompressoren.
Ved tidsbegrensning for PÅ-AV starter ikke kompressoren. Hvis
kompressoren blir bedt om å starte i denne perioden, starter
kompressoren kun etter nedtelling styrt av tidsbegrensning for PÅAV.
Tidsbegrensning for PÅ-AV reguleres atskilt for hver enkelt
kompressor.
Kompressordrift
Kompressorstans
Tidspunkt
Driftstid for kompressor
før stans=C

Tidsbegrensning
for PÅ-AV=D

Maksimal tidsbegrensning for PÅ-AV: 600 sekunder=A
Minimal tidsbegrensning for PÅ-AV: 180 sekunder=B

1

Angi ønsket utløpstemperatur for avkjølt vann.

2

Angi Termostat AV-temperatur (standardinnstilling=1,0°C).

Figur: Slik fastsettes tidsbegrensning for PÅ-AV

3

Angi termostatens differensialtemperatur (standard=3,0°C).

Forholdet mellom A, B, C og D
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■

Hvis A–C≥B ⇒ D=A–C

■

Hvis A–C<B ⇒ D=B
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Figur: Funksjon for strømbegrensning / funksjon for strømbehov

Altså følgende
1.

Hvis driftstiden til kompressoren rett før stans er 420 sekunder eller
mer: tidsbegrensning for PÅ-AV er 180 sekunder.

2.

Hvis driftstiden til kompressoren rett før stans er mindre enn
420 sekunder: tidsbegrensning for PÅ-AV blir [600 – driftstiden til
kompressoren rett før stans] sekunder.

■

Tidsbegrensning for PÅ-AV rett etter at styrekretsen til anlegget
er slått på, blir 180 sekunder.

■

Forsøk ikke å forkorte tidsbegrensningen for PÅ-AV ved å slå PÅ
og AV strømbryteren til styrekretsen når anlegget har stanset.

1

3

2

B(%)

FARE
0(A)

Forsøk ikke å forkorte tidsbegrensningen for PÅ-AV
ved å slå PÅ og AV strømbryteren til styrekretsen.
Det kan føre til unormal driftsstans som følge av overoppheting av motoren.

Funksjon for strømbegrensning

1

Område for tvungen belastning (for å stabilisere motorkjølingen)

2

Referanseverdi for strøm A1

3

Behov for strøm A2=A1xB (innstillingsverdi for strømbehov B (%))

4

Merkestrøm
Område for automatisk kapasitetskontroll når funksjon for
strømbehov er PÅ

Når temperaturen på kondensatorvannet er høy eller det har festet
seg mye skitt innvendig i varmevekslerrørene til kondensatoren, øker
merkestrømmen til anlegget.

Område for automatisk kapasitetskontroll når funksjon for
strømbehov er AV
Funksjon for strømbegrensning er aktivert

Denne funksjonen skal optimalisere kjølekapasiteten for å beskytte
elektriske komponenter, for eksempel kompressormotoren, selv
under forhold med høye strømverdier.
Hvis merkestrømmen til den enkelte kompressor overstiger strømstyrken ved maksimal belastning, utfører denne funksjonen med
tvang kapasitetskontrollen til kompressoren inntil merkestrømmen
når strømstyrken ved maksimal belastning eller lavere.

5

Hvis bare én av 2 kompressorer overstiger strømstyrken ved
maksimal belastning, utføres kapasitetskontrollen bare på den
kompressoren som overstiger strømstyrken ved maksimal belastning.
Ettersom anlegget skifter til drift med delvis belastning fordi denne
funksjonen iverksettes, reduseres kjølekapasiteten. Det oppstår
imidlertid ingen unormale driftsstans som følge av aktivering av
sikkerhetsanordninger som overstrømsreleer, og fortsatt drift av
anlegget er mulig. Se "Figur: Funksjon for strømbegrensning /
funksjon for strømbehov" på side 23.

Funksjon for strømbehov
På steder der du vil utnytte kapasiteten til et helt system (altså med
flere anlegg), er det mulig å begrense og kontrollere merkestrømmen
til hvert enkelt anlegg atskilt.
Vil du ha automatisk kapasitetskontroll over hele systemet, gjør
denne funksjonen det mulig å angi en øvre grenseverdi for
kompressorens merkestrøm til en forutbestemt strømverdi, fremfor å
bruke strømstyrken ved maksimal belastning for kompressorene.

Angi behovsverdien (i % i forhold til referanseverdien for
strøm) på den grafiske skjermen.
["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (1/2)"]
Denne funksjonen virker bare når det eksterne signalet for
strømbehov forblir PÅ. Se "Figur: Funksjon for strømbegrensning /
funksjon for strømbehov" på side 23.
Tabell 3
Referanseverdi for strøm
per kompressor (A)
Modell

Hz

EWWD440

50

91

EWWD600

50

128

EWWD850

50

173

NB

Standard

■

Standard spenning for denne modellen er 400 V.

■

Ettersom denne modellen har 2 kompressorer, er
den reelle maksimale merkestrømmen til anlegget
verdien x2 i tabellen ovenfor.
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4

6

8

7

9

5

Merkestrømmen til kompressoren øker (før aktivering av
funksjonen for strømbegrensning eller funksjonen for strømbehov)

6

Merkestrømmen til kompressoren øker (etter aktivering av
funksjonen for strømbegrensning eller funksjonen for strømbehov)

7

Referanseverdi for strøm A1 eller Behov for strøm A2 (=A1xB)

8

Referanserverdi for strøm A1x0,95 eller Behov for strøm A2x0,95

9

Merkestrøm per kompressor
Automatisk kapasitetskontroll (opp/ned/stans)
Belastning ikke tillatt
Tvungen avlastning

NB

■

I funksjonen for strømbehov kan verdien stilles inn
på mellom 0 og 100%.

■

Kapasitetskontrollen starter bare når en angitt
merkestrøm for kompressorer er nådd, for å
oppnå motorkjøling (etter tvungen belastning).

■

Det er derfor mulig at ved for lav innstillingsverdi
for strømbehov B, så synker ikke den faktiske
strømverdien til nivået for beregnet strømbehov,
men forblir over A2.
Vær oppmerksom på at, avhengig av driftsforholdene, så må minimumsverdien for merkestrøm være 30-40% av strømmen ved drift med
full belastning.
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Demand setting-skjermbilde (behovsinnstilling)
1

["MENU" ➞ "SETTING" ➞ "SETTING (2/2)"]
Når "UNITS TO CONTROL" er angitt til "1UNIT", fungerer ikke
denne styringen. Standardinnstillingen er "2UNITS".

Du kan ikke endre denne innstillingen når
anlegget er i drift.

NB

2

1

1

Angi strømbehovet i prosent (i forhold til referanseverdien for
strøm). Standardinnstilling=100 %.
Hvis du vil angi øvre grense for merkestrøm til verdi C, C=2xA1xB
A1=referanseverdi for strøm per kompressor, som angitt i Tabell 3
på side 23
B=innstillingsverdien for strømbehov (%)
Se "Slik fastsetter du innstillingsverdien for strømbehov" på
side 24.

NB

■

■

Dette skjermbildet finnes på modeller med mulighet
for 2 temperaturinnstillinger. For standardmodeller
vises ønsket temperatur kun med én linje.
Når du peker på noen av punktene, vises det en
kort forklaring (unntatt for ønsket temperatur).

Slik fastsetter du innstillingsverdien for strømbehov
1.

Fastsett den øvre grenseverdien for merkestrøm du vil ha=C.

2.

Beregn den øvre grenseverdien for merkestrøm per kompressor D.
D=C/2.

3.

Beregn innstillingsverdien for strømbehov B. B=D/A1x100 der A1 er
referanseverdien for strøm per kompressor, som angitt i Tabell 3 på
side 23.

4.

Angi strømbehovet i prosent på pekepanelet på skjermbildet
"SETTING (1/2)".

Ved første oppstart etter at anlegget er slått på, starter
kompressoren som er angitt i feltet lengst til venstre.
Kompressor "1" betyr kompressoren til venstre sett fra døren til
bryterboksen, og "2" betyr kompressoren til høyre.

Du kan ikke endre denne innstillingen når
anlegget er i drift.

NB

NB

Når du peker på noen av punktene, vises det en kort
forklaring.

Når "UNITS TO CONTROL" er angitt til "1UNIT"
I dette tilfellet er det bare kompressoren som er valgt i "MOTOR FOR
1 UNIT", som er i drift.
Denne funksjonen er nyttig for energisparende drift når kjølebelastningen er lav, for eksempel utenom sesongen eller ved nøddrift
hvis én av kompressorene er ute av drift.

Funksjon for 2 temperaturinnstillinger (tilleggsutstyr)
På denne modellen kan du stille inn 2 ønskede temperaturer,
forutsatt at det er mulig å bytte ønsket temperatur på anlegget.
Vi skiller mellom ønsket temperatur for modus for termisk lagring og
for kjølemodus.
Anlegget utfører automatisk en kapasitetskontroll for ønsket
temperatur på angitt modus.
Skjermbilde for 2 temperaturinnstillinger

Termostat for anleggsstyring
Denne funksjonen skal forhindre ineffektiv drift som følge av lav
delvis belastning. Én av kompressorene vil bli automatisk stanset
hvis belastningen reduseres til et bestemt nivå. (Termostat for
anleggsstyring AV)

1
2

Når kjølebelastningen stiger på nytt, returneres antallet kompressorer
i drift automatisk tilbake til 2 anlegg. (Termostat for anleggsstyring
PÅ)

Funksjon for rotasjon av startrekkefølgen til
kompressorer
Dette anlegget har en funksjon for å skifte startrekkefølgen til
kompressorer for slik å planlegge belastningsfordelingen av de
2 kompressorene. Hvis termostaten for anleggsstyring slås AV slik at
den ene kompressoren må stanse, vil denne funksjonen automatisk
stanse kompressoren som startet først.

2
1

Når "REMOTE" er valgt fra "MENU" ➞ "OPERATION".
Kjølemodus

501

Settings-skjermbilde for anleggsstyring og rotasjon av startrekkefølgen til kompressorer

NB

1
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54

Driften skjer i modusen
som angis av det eksterne
signalet mellom
kontaktene 501 til 54.

Modus for termisk lagring

Se "Slik endrer du innstillinger på pekepanelet" på side 15 hvis du vil
endre innstillingene.

2

2

2

Modusknappen på den grafiske skjermen
virker ikke.

Når "LOCAL" er valgt fra "MENU" ➞ "OPERATION", kjøres
anlegget i den modusen som samsvarer med modusknappevalget
på pekepanelet.
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Tabell 4: Tiden fra strømbrudd til gjenoppretting av strøm
Kompressortilstand fra strømbrudd
til gjenoppretting av strøm

1
2

Tidsbegrensning for PÅ-AV for kompressoren (ved gjenoppretting av strøm)
Ved PÅ-AV på anlegget
1

Når kjølemodus er valgt, er innstillingsverdien i "SET TEMP. IN
NORMAL COOLING" ønsket temperatur for avkjølt vann.

2

Når modus for termisk lagring er valgt, er innstillingsverdien i "SET
TEMP. IN HEAT STORAGE COOLING" ønsket temperatur for
avkjølt vann.

NB

■

Du kan ikke endre modus når anlegget er i drift
(og heller ikke ved drift med termostat AV).

■

Det tar maksimalt 1 sekund fra anlegget godtar
driftsmodusen og til modusen er bekreftet. Angi
driftssignalet og modussignalet med en
tidsforskjell.

Det brukes en
normalt åpen
kontakt for
kontakt PÅ
ved gjenoppretting av
strøm

Automatisk
start av
kompressor
etter gjen- Ved fjernstyrt Det brukes en
normalt åpen
oppretting PÅ-AV
kontakt for
av strøm
kontakt AV
ved gjenoppretting
av strøm
Pulskontakt
brukes

NB

Når du peker på noen av punktene, vises det en kort
forklaring.

Drift mellom strømbrudd og gjenoppretting av strøm
[A]
Strøm til anlegg

[B]

[C]

[B]

[C]

OFF

[C]

Stanser

Stanser
ikke

Nei

Ja

Ja

—

Ja

Nei

—

Ja

Ja

—

Ja

Nei

—

Ja

Nei

Tabell 4 viser standardspesifikasjonen.

■

Det er en mindre tidsforskjell mellom magnetbryter og PLS.

■

Ved "Stanser ikke" i kolonnen "Automatisk start av kompressor
etter gjenoppretting av strøm" skal du angi driftskommandoen
for anlegget.

■

Tidsbegrensning for PÅ-AV når tiden fra strømbrudd til
gjenoppretting av strøm er [B], avhenger av normalt begrenset
gjennomstrømning for PÅ-AV.

■

Tidsbegrensning for PÅ-AV når tiden fra strømbrudd til
gjenoppretting av strøm er [C], blir minimumsverdien for PÅ-AV
(180 sekunder).

■

Når inngangen til pumpesperren ved gjenoppretting av strøm
forblir AV, kan anlegget oppleve unormal driftsstans.

ON

Kompressor
(magnetbryter)

[B]

■

ON
OFF [A]

[A]

Utfører ikke
samenhengende
drift

ON

PLS

OFF
±30-100 msec
±500 msec
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Gjennomstrømning ved start av anlegg
Når "REMOTE" er valgt på den grafiske skjermen på "OPERATION"-skjermbildet, kan anlegget startes med det eksterne signalet.
Når "LOCAL" er valgt, kan anlegget startes med <Kjøler PÅ>-knappen på døren til bryterboksen.
Driftsforespørsel

Driftskommando PÅ for anleggets
vannpumpe

88WEX
JA

Ved stans som følge
av lav belastning

NEI
Denne innstillingen
gjøres i kontrollpanelet

"UNITS TO
CONTROL" er angitt til
"2UNITS"
JA

Valgt motor
ved begrenset
PÅ-AV

JA

NEI

NEI

1

JA

Kompressor som starter
først, er under bregrenset
PÅ-AV
NEI

NEI

1
Valgt
kompressor åpnes ved
=0%

Åpning 1 +
åpning 2 = 0%
JA

JA

88WCX

NEI

Driftskommando PÅ for pumpe for
Driftskommando PÅ for pumpe for
avkjølt vann (driftskommando PÅ 88WCX avkjølt vann (driftskommando PÅ
for varmtvannspumpe)
for varmtvannspumpe)

Pumpesperre PÅ

JA

3

JA

2 NEI

2

Valgt kompressor
i drift PÅ

Pumpesperre PÅ

JA

3

Kompressor som starter først,
i drift PÅ
Kompressor som
starter først, åpnes bare
til begrenset åpning

Valgt kompressor åpnes til
begrenset åpning

NEI

Termostat for
anleggsstyring PÅ
JA

Reservemodell er
under begrenset PÅ-AV

JA

NEI
NEI

Reservemodellåpning 0%
JA

3
Reservemodell i drift PÅ

Reservemodell bare til
begrenset åpning
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"UNITS TO CONTROL" er angitt til "1UNIT"
1.

NB

2.

3.

Hvis belastningen på kompressor ikke er 0% ved
start, sendes steng-kommandoen til kapasitetskontrollmotoren i maksimalt 160 sekunder. Hvis den
ikke er 0% etter 160 sekunder, bekrefter potensiometeret til ønsket kompressor (1 eller 2) at det er
oppstått en feil med fullstendig stans (feil på
enkeltstående kompressor).

1

4
ON

Hvis sperrekontakten ikke slås PÅ innen
180 sekunder etter at driftskommandoen for pumpe
er sendt fra anlegget (88WEX, 88WCX), bekreftes feil
ved pumpesperre (feil på anlegg).

ON
OFF
3

Belastningen på kompressoren stiger under tvang til
45% for å sikre et tidlig differensialtrykk og dermed
oppnå stabil kjøling av kompressormotoren og
oljetilførsel til de respektive delene i kompressoren.

15 sec

Diagram over starttid for kompressoren
"UNITS TO CONTROL" er angitt til "2UNITS"

Kompressor som starter først

1

Reservekompressor

OFF

2

3 sec

1

Kompressor PÅ

2

Avlastning av kompressor

3

Belastning av kompressor

4

Avlastning uten bruk av tidsur (tvungen avlastning)
Tvungen belastning til åpningsgrensen uten bruk av tidsur
Start av automatisk kapasitetskontroll

4
ON
OFF

2

Regulering av vanntemperatur rett etter oppstart av anlegg

OFF

Anlegget foretar en trinnvis avlesning av ønsket temperatur for slik å
avverge at anlegget starter og stanser hyppig i løpet av de første
10 minuttene etter at anlegget er startet (liten vannmengde eller lav
belastning).

1

Først etter disse 10 minuttene skifter driften til automatisk kapasitetskontroll for angitt ønsket temperatur.

ON
3

2
4
ON
2

1

OFF

OFF
ON
OFF

4

3
15 sec

15 sec

3 sec

3

1

Kompressor PÅ

2

Avlastning av kompressor

3

Belastning av kompressor

4

Avlastning uten bruk av tidsur (tvungen avlastning)

1

Anlegg stanser

Tvungen belastning til åpningsgrensen uten bruk av tidsur

2

Anlegg i drift

Start av automatisk kapasitetskontroll

3

Ønsket temperatur som angitt i kontrollpanelet

4

Ønsket temperatur +2°C
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10 min
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Gjennomstrømning ved stans av anlegg
(bortsett fra for stans ved lav belastning)
Forespørsel om stans

Forespørsel om normal stans
Unormal stans

NEI

Stans ved lav
belastning

JA

Driftskommando for
pumpe for kjølevann/
varmtvann: AV
JA

Gjenværende angitt tid
(360 sekunder) er gått

Driftskommando for
pumpe for avkjølt vann:
AV

Stans som følge av forespørsel
om normal stans

NEI

JA
Starte gjennomstrømning ved ny
driftsforespørsel
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Starte gjennomstrømning ved ny
driftsforespørsel etter
tilbakestilling av feil
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I/O-tidsinnstilling for ulike kontakter
NB

1.

■

Når start/stopp av anlegget skjer eksternt ved
øyeblikkelig kontaktspesifikasjon, skal pulsbredden til anlegget angis til 200 ms eller mer.
Det kan hende at anlegget ikke gjenkjenner en
smal signalbredde.

■

Handlinger på den grafiske skjermen eller
signaler som sendes til anlegget innen
30 sekunder rett etter at det er slått på, godtas
ikke.
I løpet av 30 sekunder rett etter at styrekretsen er
startet opp, kontrolleres tilkoblingen av kommunikasjon mellom PLS og den grafiske skjermen.

Anlegget startes

1
Kun for
driftsmoduskommando
(termisk lagring
eller kjøling)
(overvåking
88MD –
tilleggsutstyr)

Driftskommando
(lokal/fjernstyrt)

2

3

ON

OFF

2.

Termostat for lav
belastning

ON

4
Driftskommando for
pumpe for
avkjølt vann
(88WEX)

Stans ved lav belastning

1
3

OFF
Kompressordrift

2

ON
Driftskommando for
pumpe for
avkjølt vann
(88WCX)

5
OFF

Driftskommando for
pumpe for avkjølt
vann (88WEX)

4+5

Driftskommando for
pumpe for avkjølt
vann (88WCX)

4+5

ON
Pumpesperre
(AXP1, AXP2)

OFF

6+7

ON
Overvåking
av drift/stans
(2-88X)
Start av kompressor som
starter først

Overvåking av
drift/stans (2-88X)

OFF
ON
OFF

1

Signalet for å skifte driftsmodus må mottas minst 1 sekund før
driftskommando (PÅ ➞ AV, AV ➞ PÅ)

2

PÅ: Modus for termisk lagring
AV: Kjølemodus

3

Anlegget godtar driftskommandoen

4

Signalet overføres rett etter at anlegget godtar driftskommandoen.
(Det kan imidlertid være en tidsforsinkelse på maksimalt
1 sekund.)

5

Signalet overføres rett etter stans ved lav belastning eller når
tidsbegrensning for PÅ-AV opphører. (Identisk med 88WEX hvis
stans ved lav belastning eller hvis tidsbegrensning for PÅ-AV ikke
iverksettes.)

6

Retur av alle sperresignaler for pumpen slik at sperrekretsen
stenges innen 180 sekunder.

7

Hvis sperresignalet ikke returnerer innen 180 sekunder, bekreftes
feil på anlegg (signal 5X-3), og driftskommandoen opphører. Hvis
kontakter frakobles i 5 sekunder i strekk ved normal drift,
bekreftes samme feil på anlegg.
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3.

4

1

Stans ved lav belastning

2

Stopp

3

Starter på nytt etter angivelse fra tidsur hvis tidsberegning for PÅAV er aktivert.

4

Vanligvis PÅ

5

Når sperrekontakten for pumpe frakobles i 5 sekunder i strekk
under stans ved lav belastning, bekreftes feil på anlegg (signal
5X-3) og anlegget får en unormal driftsstans.

Stans forårsaket av feil på enkeltstående kompressor

Når "2UNITS" er valgt i "UNITS TO CONTROL" på "SETTING"skjermbildet på den grafiske skjermen, fortsetter den andre
kompressoren driften.
Det finnes ingen funksjon for å starte den andre kompressoren
automatisk hvis "1UNIT" er valgt i "UNITS TO CONTROL" på
"SETTING"-skjermbildet på den grafiske skjermen når valgt
kompressor får unormal driftsstans.
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Kompressor
med enkeltstående feil

2
1

4

Restdrift i 6 minutter

5

Kjøler er AV og utfører ingen restdrift

6

Bruk av kommandoen for tilbakestilling av feil fører til drift basert
på diagrammet over startgjennomstrømning og starttid.

Når den eksterne PÅ-AV-kretsen er opprettet ved bruk
av normalt åpne kontakter, må du kontrollere at PÅ-AVsignalet er slått AV med tvang for kontakt 5X-3 i tilfelle
feil på anlegg.

NB

3

Signal for
enkeltstående
feil (5X-1 eller
5X-2)
Signal for
enkeltstående
feil på annen
kompressor
(5X-1 eller 5X-2)

Hvis PÅ-AV-signalet forblir PÅ etter at det er oppstått
feil på anlegget, kan anlegget start på nytt samtidig
med signalet fra kommandoen for tilbakestilling av feil,
og dette kan føre til uventede uhell.

4

4

Signal for feil på
anlegg (5X-3)

VEDLIKEHOLD

Overvåking
av drift/stans
(2-88X)

5
Før vedlikehold eller reparasjonsarbeid påbegynnes på
anlegget, må strømbryteren på tilførselspanelet alltid slås
av, sikringene tas ut eller verneanordningene åpnes.

1

Unormal driftsstans

2

Tilbakestilling av feil

3

Hvis tidsberegning for PÅ-AV er nedtelt, er det mulig å starte
kompressoren med enkeltstående feil på nytt.

4

Vanligvis AV

5

Vanligvis PÅ

4.

Bruk aldri vann under trykk ved rengjøring av anlegget.

Periodisk inspeksjon av sikkerhetsanordninger
Det er nødvendig å foreta periodiske inspeksjoner, og rapportere
resultatet av disse inspeksjonene i henhold til gjeldende lover og
bestemmelser.

Ved normal stans og ved feil på anlegg

1
Drift av alle
kompressorer

Kontakt forhandleren for å kontrollere at sikkerhetsanordningene
fungerer.

2

ON
ADVARSEL
OFF

Signal for feil på
anlegg (5X-3)
når drift ved
normal stans

Driftskommando for
pumpe for
avkjølt vann
(88WEX)

Driftskommando for
pumpe for
avkjølt vann
(88WCX)

OFF

■

Sørg for at forhandleren utfører reparasjonene.
Feilaktig reparasjon kan medføre elektrisk støt eller
brann.

■

Slå ikke anlegget på eller av med strømbryteren e.l.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

OFF

FARE

3
■

Sørg for å stanse driften og slå av strømtilførselen før
rengjøring.
Hvis ikke, kan dette medføre personskade.

■

Kontroller at anleggssokkelen ikke er skadet etter
langvarig bruk.
Hvis eventuelle skader ikke repareres, kan anlegget
falle ned og forårsake personskade.

■

Man må ikke klatre eller plassere gjenstander på
toppen av anlegget.
Fall eller velting kan medføre personskade.

■

Anlegget må ikke vaskes.
Dette kan medføre elektrisk støt.

■

Betjen ikke anlegget med våte hender.
Dette kan medføre elektrisk støt.

■

Sørg for å kaste rengjøringsmidler i henhold til
lovverket.
Lovstridig avhending er ikke bare ulovlig, men kan
dessuten være skadelig for helse og miljø.

■

Berør aldri deler som pleier å bli varme, for eksempel
kompressorer og kjølemedierør.
Dette kan gi brannskade på huden.

ON
OFF

ON
4
OFF

ON

1

Det oppstår feil på anlegg

2

Tilbakestilling av feil

3

Vanligvis AV
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Hvis det oppstår en funksjonsfeil (brent lukt osv.), slår
du av strømmen og kontakter forhandleren.
Hvis anlegget fortsatt brukes med funksjonsfeil, kan
dette føre til skade på utstyret, elektrisk støt eller brann.

6

Signal for enkeltstående feil for
kompressor på
normal side
(5X-1 eller 5X-2)
Overvåking
av drift/stans
(2-88X)

■

3

ON
Signal for feil på
anlegg (5X-3)
når drift ved
unormal stans

OG INSPEKSJON

5

OFF
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■

■

■

Forsøk ikke å kjøre kompressoren ved å trykke på den
magnetiske kontaktoren med fingeren.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
Bruk kun sikringer med riktig kapasitet.
Bruk av metalltråder fremfor sikringer kan medføre
skade på utstyret eller brann.
Kontroller samtlige ventiler før bruk om de er åpne eller
stengt.
Kontroller ventilene i henhold til instruksjonene i driftshåndboken og på merkeplaten. Hvis ventiler er åpne eller stengt
når de ikke skal være det, kan det oppstå vannlekkasje, og i
verste tilfelle kan utstyret ta fyr eller eksplodere.

Kjølemedium og smøreolje
■

Følgende kjølemedium og smøreolje skal brukes for dette
anlegget:
Navn

Angitt mengde

Kjølemedium

R-134a

Kjølemaskinolje

FVC68D

Angitt på etikett fra
produsent

FARE
Bruk ikke feil kjølemedium eller smøreolje.
Det kan medføre brann eller eksplosjon.

Før inspeksjon
■

Informer alltid andre personer om når vedlikeholdet starter.

■

Kontroller alle punkter i kapitlet "Sikkerhetshensyn" på side 1 på
nytt.

■

Når anlegget betjenes med fjernkontroll, velger du "LOCAL" på
den grafiske skjermen på "OPERATION"-skjermbildet.
Kontroller at anlegget ikke starter. Se spesielt etter mulige
eksterne signaler.

■

Plasser et skilt med "SERVICE UTFØRES NÅ" foran på
anlegget og på den sentrale fjernkontrollen, slik at det er tydelig
at det utføres vedlikehold.

Det er forbudt å slippe ut kjølemedium i atmosfæren.
Det er lovpålagt å samle opp, frakte og kassere kjølemediet i henhold til bestemmelser om oppsamling og
tilintetgjøring av freon.

Periodisk inspeksjon
■

Kontroller vannet.
La det renne litt vann fra vanndreneringspluggen.
Hvis vannet er skittent, skifter du ut alt vannet i systemet.
FARE
Bruk avkjølt (varmt) vann og kondensatorvann
som overholder kravene til vannkvalitet.
Dårlig vannkvalitet kan føre til vannlekkasje.

■

Undersøk vannrørsystemet for å se om det er kommet inn luft.
Selv om systemet ble luftrenset i starten, hender det likevel at
det kommer inn vann i systemet. Sørg for å utføre luftrensing
jevnlig.

■

Rengjør kondensatoren og fordamperen innvendig etter behov.
Avhengig av driftsforholdene, så er det slik at i tilfeller der
forskjellen mellom utløpstemperaturen på avkjølt vann og
metningstemperaturen tilsvarende innsugningstrykket og forskjellen mellom utløpstemperaturen på kondensatorvannet og
metningstemperaturen tilsvarende utløpstrykket overstiger 5 til
6°C, så må den periodiske rengjøringen av innsiden av varmevekslerrørene i kondensatoren eller fordamperen utføres oftere.
Kontakt forhandleren for nærmere opplysninger.

■

Kontroller det elektriske opplegget.
Kontroller at det ikke finnes løse tilkoblinger i kontakter samt
skadede/misfargede ledninger i det elektriske opplegget.
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Daglig inspeksjon
For vedvarende normal drift av anlegget bør du periodisk foreta
inspeksjonene som er angitt nedenfor, og føre oversikt over
inspeksjonene.
Følgende kriterier angir verdien innenfor normalt driftsområdet for
dette anlegget. Det betyr ikke nødvendigvis at det er unormal drift av
anlegget hvis de målte verdiene avviker fra referanseverdiene.

Tidspunkt for inspeksjon

Daglig inspeksjon

Inspeksjon av punkt

Utløpstrykk
Innsugningstrykk
Spenning på strømtilførsel

Fremgangsmåte for inspeksjon

0,7-1,3 MPa

Kontroller med trykkmåler

Standardmodell 0,22-0,35 MPa
Merkespenning (angitt på etikett fra
produsent) ±10%

Kontroller med voltmeter

Utløpstemperatur på avkjølt vann
Kontroller med termometer

Vibrasjon og driftslyder

Føle/lytte

Det skal være ingen unormale
lyder eller vibrasjoner

Kjølemedienivå

Kontroller med nivåmåler for
fordamper

Væskenivå vises

Kontroller med oljenivåmåler

Oljenivå vises

Oljenivå i kompressor Nr. 2
Daglig inspeksjon ved
indikasjon på pekepanel

MPa
V

5-10°C

Inntakstemperatur på
kondensatorvann

Oljenivå i kompressor Nr. 1

Resultat av
inspeksjon

Kriterier

Motor 1 strøm

°C

25-40°C

—

Motor 2 strøm

A

Utløpstrykk

0,7-1,3 MPa

Innsugningstrykk

Standardmodell 0,22-0,35 MPa

Belastning 1
Belastning 2

MPa

%

—

Inntakstemperatur på avkjølt vann
Utløpstemperatur på avkjølt vann

5-10°C

Inntakstemperatur på kondensatorvann

25-45°C

Utløpstemperatur på kondensatorvann

30-50°C

Utløpstemperatur

40-90°C

Overopphetet utløpstemperatur

8-30°C

Temperatur 1 på utløpsgass

°C

40-90°C

Temperatur 2 på utløpsgass
Driftstid 1

Timer

Driftstid 2

—

Antall PÅ-AV 1

Antall ganger

Antall PÅ-AV 2

■

Krav ved avhending
Anlegget må demonteres og kjølemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende stedlige og
nasjonale forskrifter.

FORHOLDSREGLER

VED DRIFTSSTANS OVER

LENGRE PERIODER
■

Slå AV strømmen

■

Tøm for væske
Etter uttømming skal du, i tillegg til å rengjøre anlegget for å
forhindre korrosjon, tørke anlegget tilstrekkelig eller fylle det med
rent vann (frostvæske der det er kaldt eller i områder der
utetemperaturen synker til 0°C eller lavere om natten).
Hvis du bruker frostvæske, må du velge en type som ikke er
skadelig for stål, kobber og neoprengummi.

Oppstart av drift etter langvarig driftsstans
Kontroller følgende punkter før driften startes opp etter langvarig
stillstand:
1. Mål isolasjonsmotstanden for kretsen (bruk et 500 V likestrøms
prøveapparat for isolasjonsmotstand).

Kontroller at isolasjonsmotstanden for strømkretsen er
10 MΩ eller mer og 3 MΩ eller mer for styrekretsen.
2. Gi strøm til anlegget i minst 6 timer før drift.

La dessuten kompressorene kjøre svært langsomt før anlegget
tas i bruk for fullt. (Se "Første gang anlegget er i drift (svært
viktig)" på side 19.)
Når omgivelsestemperaturen er lav og forberedende elektrifiseringstid til anlegget er kort, kan det forekomme unormale lyder
første gang kompressorene startes.
Hvis de unormale lydene varer i 5 sekunder eller mer etter at
kompressorene er startet, eller hvis lyden ikke forsvinner ved
oppstart, stanser du driften av anlegget og kontakter
forhandleren.

FARE
Når du stanser anlegget for en lengre periode, må
vannrørene tømmes for vann
Fyll vannrørene med frostvæske, eller tøm dem for vann.
Hvis vannrørene er fylt med vann, kan dette føre til
vannlekkasje eller skade på varmevekslerrørene.
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FEILSØKING

Symptom 3: Pumpen starter, men ikke kompressoren

Dette avsnittet inneholder nyttig informasjon om hvordan du påviser
og retter opp visse feil som kan oppstå i anlegget.

MULIGE ÅRSAKER

Tidsbegrensning for PÅ-AV

Kompressor starter etter at
tidsbegrensning for PÅ-AV opphører.
(Se "Funksjon for tidsbegrensning
for PÅ-AV" på side 22.)

Termostat i stans

Kompressor starter hvis termostat
tilbakestilles. (Se "Stans ved lav
belastning (termostat av)" på
side 21.)

MULIGE ÅRSAKER

Kompressoren er varm når den er
stanset
(strøm til kjøler).

Dette er ikke unormalt siden det går
strøm til oljevarmeren for å varme
opp kompressoren slik at anlegget
skal starte uten problemer.

Når anlegget kjører ved lav
belastning, kan man høre lyden av
kjølemedium som passerer gjennom
væskerørene.

Dette skyldes at en ubetydelig
mengde kjølemediegass strømmer
fra kondensatoren til fordamperen
ved drift med delvis belastning. Dette
er ikke unormalt.

Symptom 4: Utløpstemperatur på vann er ekstremt lav eller høy
MULIGE ÅRSAKER

Før du starter feilsøkingen, bør du foreta en grundig visuell
inspeksjon av anlegget for å se etter åpenbare mangler, for eksempel
løse tilkoblinger eller defekt kabling.
Dette kapitlet bør leses nøye før du kontakter nærmeste forhandler.
Dermed kan du spare både tid og penger.
Kontroller alltid at strømbryteren til anlegget er slått av før
du inspiserer tilførselspanelet eller bryterboksen til
anlegget.
Når en sikkerhetsanordning er blitt utløst, må du stanse anlegget og
finne ut hvorfor anordningen ble utløst før du tilbakestiller den. Det
må ikke under noen omstendigheter slås bro over sikkerhetsanordningen, og den må heller aldri endres til en annen verdi enn
den som er stilt inn fra fabrikken. Kontakt nærmeste forhandler hvis
du ikke finner årsaken til problemet.
Symptom 1: Pumpe og kompressor starter ikke i det hele tatt
MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Strømbrudd

Slå AV strømbryteren med én gang
av sikkerhetsmessige årsaker.

Strømbryter AV

Slå PÅ strømbryter.
Skift elektrisk sikring.

Defekte broledninger mellom anlegg
og pumpe

Kontroller respektive broledninger for
driftskommando for pumpe og
sperresignal for manglende tilkobling
og defekt kontakt.

Defekt inngang for driftskommando

Kontroller broledninger for
kommando for fjernstyrt drift for
manglende eller defekt tilkobling.
Når det brukes øyeblikkelig signal,
skal pulsbredden være 200 ms eller
mer.

"LOCAL"/"REMOTE" for start/stans
av anlegg har skiftet

Velg "LOCAL" eller "REMOTE" på
"OPERATION"-skjermbildet på den
grafiske skjermen.
Vær spesielt oppmerksom på at hvis
du stanser anlegget med "STOP"knappen i bryterboksen under
fjernstyrt drift, så skifter valget på
kontrollpanelet fra "REMOTE" til
"LOCAL" automatisk.

Symptom 2: Pumpen starter, men vannet sirkulerer ikke
KORRIGERENDE

TILTAK

Ikke tilstrekkelig tilsetningsvann

Fyll på nok tilsetningsvann. (Pumpen
går ikke hvis ikke pumpen og
innsugningsrøret er fylt med vann.)

Pumpen roterer i motsatt retning

Korriger rotasjonsretningen til
pumpen. (Retningen skal være med
klokken sett fra motorsiden.)

Ventil i røropplegg åpnes ikke nok

Åpne ventil i røropplegg tilstrekkelig.
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KORRIGERENDE

TILTAK

Reguleringsventil for vannmengde er
ikke blitt åpnet

Åpne ventil for vannmengde
moderat.

Feil innstilling av ønsket temperatur

Angi korrekt ønsket temperatur
(se "Stans ved lav belastning
(termostat av)" på side 21).

Feil angivelse av driftsmodus
(bare for modeller med mulighet for
2 temperaturinnstillinger)

Stans anlegget umiddelbart, og angi
korrekt driftsmodus (se "Operationskjermbilde" på side 14).
Det tar maksimalt 1 sekund fra
anlegget godtar driftsmodussignalet
til modusen er bekreftet. Driftssignal
og modussignal skal angis med en
tidsforskjell.

Symptom 5: Kompressor stanser under drift, og starter ikke automatisk
MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Reguleringsventil for vannmengde er
ikke blitt åpnet

Åpne reguleringsventil for
vannmengde moderat.

Betydelig forskjell på innstillingsverdien for termostatstans og
tilbakestilling av termostat

Reduser differensiell innstillingsverdi
(se "Stans ved lav belastning
(termostat av)" på side 21).

Det er oppstått enkeltstående feil
på kompressor (kun relevant
kompressor stanser)

Se informasjon om indikasjon på feil
på den grafiske skjermen, og kontakt
deretter forhandleren.

Symptom 6: Fjernstyrt drift ikke tilgjengelig

Elektrisk sikring er gått

MULIGE ÅRSAKER

TILTAK

Sørg for at sperresignalet returnerer
til anlegget innen 180 sekunder etter
at driftssignalet er mottatt av
anlegget.

Følgende tilfeller representerer ikke noe unormalt
SYMPTOM

KORRIGERENDE

Defekt sperresignal

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Defekt inngang for driftskommando

Kontroller broledninger for
kommando for fjernstyrt drift for
manglende tilkobling og defekt
kontakt.
Ved bruk av øyeblikkelig signal
kreves det en pulsbredde på 200 ms
eller mer.

"LOCAL"/"REMOTE" for start/stans
av anlegg har skiftet

Velg "LOCAL" eller "REMOTE" på
"OPERATION"-skjermbildet på den
grafiske skjermen.
Vær spesielt oppmerksom på at hvis
du stanser anlegget med "STOP"knappen i bryterboksen under
fjernstyrt drift, så skifter valget på
kontrollpanelet fra "REMOTE" til
"LOCAL" automatisk.

Symptom 7: Selv om temperaturen på avkjølt vann er høy, starter bare
kompressoren på den ene siden
MULIGE ÅRSAKER
Innstillingen "UNITS TO CONTROL"
på den grafiske skjermen er angitt til
"1UNIT".

KORRIGERENDE

TILTAK

Endre innstillingen til venstre til
"2UNITS". (Se "Funksjon for rotasjon
av startrekkefølgen til kompressorer"
på side 24.)
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Symptom 8: Til tross for at temperaturen på avkjølt vann er høy, kjøres
ikke anlegget ved drift med full belastning
MULIGE ÅRSAKER
Rett etter at anlegget er startet
(i løpet av 10 minutter)

Funksjon for strømbegrensning er
aktivert

KORRIGERENDE

TILTAK

Anlegget foretar avlesningen av
ønsket temperatur på en annen måte
for å forhindre raskt synkende vanntemperatur, samt avverge termostatstans som følge av plutselig økt
åpning av kapasitetskontroll. (Se
"Regulering av vanntemperatur rett
etter oppstart av anlegg" på side 27.)
Juster kapasitetskontrollbelastningen med tvang slik at
merkestrømmen når forutbestemt
strømstyrke eller lavere for slik å
beskytte strømkretsen. (Se
"Funksjon for strømbegrensning" på
side 23.)

Funksjon for strømbehov er aktivert

Juster åpningen til kapasitetskontrollen med tvang slik at
behovsfunksjonen aktiveres og
merkestrømmen når forutbestemt
verdi eller lavere. (Se "Funksjon for
strømbegrensning" på side 23.)

Driftsforhold faller utenfor anbefalt
driftsområde

Når driftsforholdene faller utenfor
anbefalt driftsområde, kan det i noen
tilfeller hende at belastningen til
kapasitetskontrollen er blitt justert
med tvang for å beskytte anlegget.

Lavt nivå på overtemperatur for utløp

Juster kapasitetskontrollbelastningen med tvang når overtemperaturen for utløp er 9°C eller
lavere for å beskytte smøresystemet.

Sikkerhetsanordninger
Sikker drift garanteres ettersom anlegget leveres med sikkerhetsanordninger.
Hvis sikkerhetsanordningen aktiveres, tennes kontrollampen når
anlegget har stanset driften (heretter beskrevet som "Unormal
driftsstans"), og detaljer om sikkerhetsanordningen som ble aktivert,
vises på den grafiske skjermen.
Når anlegget får unormal driftsstans, signaliseres dette også til
fjernkontrollen.
Unormale driftsstans av anlegget kan deles inn i 2 grupper:
■

Feil på anlegg
Feil på anlegg indikerer en alvorlig funksjonsfeil, for eksempel
høytrykksfeil ved utløp eller feil ved overkjøling av avkjølt vann,
som berører hele anlegget. Begge kompressorene stanser.

■

Feil på enkeltstående kompressor
Feil på enkeltstående kompressor indikerer at det er feil på en
enkeltstående kompressor, for eksempel overbelastning av
motoren.
Alarmen utløses og kompressoren med feil stanser. Kompressoren på siden der feilen ikke er oppstått, fortsetter å kjøre.

Se "I/O-tidsinnstilling for ulike kontakter" på side 29 for å tidsinnstille
sending av signal til fjernkontrollen i tilfelle feil.
Sikkerhetsanordninger for feil på anlegg
1. Feil ved høyt utløpstrykk

MULIGE ÅRSAKER
Symptom 9: Ustabil utløpstemperatur på anleggsvann
MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Ustabil gjennomstrømning av
anleggsvann
Ustabil gjennomstrømning av
kondesatorvann

Stabiliser gjennomstrømningen.

Det er kommet inn luft
i vannsystemet

Foreta luftrensing.

Plutselig endret inntakstemperatur
på kondensatorvannet forekommer
ofte

Juster PÅ-AV-innstillingen til kjøletårnet og innstillingen av reguleringsventil for vann, f.eks. 3-veisventil o.l.

KORRIGERENDE

TILTAK

Systemet har lav kjølebelastning

Prøv å øke differensiell innstillingsverdi for tilbakestilling av termostat
(se "Stans ved lav belastning
(termostat av)" på side 21).

Svært liten gjennomstrømning av
avkjølt vann

Øk gjennomstrømningen.

Liten vannmengde i utstyr

DETALJER OM AKTIVERING
Høytrykksbryter er aktivert

2. Feil ved lavt innsugningstrykk

Symptom 10: Hyppige PÅ-AV for kompressor
MULIGE ÅRSAKER

• Ekstremt høy temperatur på
kondensatorvann
• Liten vannmengde i kondensator
• Mye forurensning inne i
kondensatoren
• Enkelte ventiler på anlegget er
stengt
• Overdreven påfylling av
kjølemedium

Øk minimumsmengden med vann.

Kontakt forhandleren hvis problemene vedvarer etter at du har
kontrollert punktene ovenfor.
ADVARSEL
Kontakt forhandleren hvis noe virker unormalt (lukter
brent osv.).
Hvis driften fortsettes under vedvarende unormale forhold,
kan dette medføre havari, elektrisk støt eller brann.

MULIGE ÅRSAKER
• Liten gjennomstrømning av
anleggsvann
• For lav temperatur på
kondensatorvann
• Mye forurensning inne i
fordamperen
• Enkelte ventiler på anlegget er
stengt
• Lekkasje av kjølemediegass

DETALJER OM AKTIVERING
Innsugningstrykk når ikke opp til
innstillingsverdien over en bestemt
periode

3. Feil ved frostvæske

MULIGE ÅRSAKER
• Liten gjennomstrømning av
anleggsvann
• Varierende gjennomstrømning
• Lav innstilling for ønsket
temperatur
• Ekstremt liten vannmengde i utstyr

DETALJER OM AKTIVERING
Frysevern i termostat er aktivert

4. Feil ved anleggsvann

MULIGE ÅRSAKER

DETALJER OM AKTIVERING

• Liten gjennomstrømning av
anleggsvann
• Varierende gjennomstrømning
• Det er kommet inn luft i systemet

Avbrudd-relé for anleggsvann er slått
PÅ i 5 sekunder i strekk (de første
15 sekundene etter oppstart
ignoreres)

5. Feil ved kjølevann

MULIGE ÅRSAKER
• Liten gjennomstrømning av
kjølevann
• Varierende gjennomstrømning
• Det er kommet inn luft i systemet
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4. Feil ved føler for potensiometer 1 eller 2(1)

6. Feil ved differensialtrykk

MULIGE ÅRSAKER

DETALJER OM AKTIVERING

• Lav temperatur på
kondensatorvann
• Høy temperatur på anleggsvann
• Temperatur på avkjølt vann og
temperatur på kondensatorvann er
betydelig endret

Differensialtrykk som er nødvendig
for å smøre kompressoren, kan ikke
sikres
(ikke rett etter oppstart)

MULIGE ÅRSAKER
• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

MULIGE ÅRSAKER

Frakobling eller kortslutning av føler
for åpning av kapasitetskontroll

5. Feil ved føler for utløpstemperatur på Nr. 1 eller 2(1)

MULIGE ÅRSAKER

DETALJER OM AKTIVERING

• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

7. Feil ved manglende hovedstrøm (der det er montert en egen startanordning)

• Strømbrudd
• Spenningsfall

DETALJER OM AKTIVERING

DETALJER OM AKTIVERING
Manglende strøm til startanordning

Frakobling eller kortslutning av føler
for utløpstemperatur (festet til
utløpsrør)

(1) For dette anlegget representerer "1" venstre kompressor sett fra foran på
bryterboksen og "2" representer høyre kompressor.

8. Feil ved pumpesperre

MULIGE ÅRSAKER
• Mangelfull pumpekrets
• Mangelfull sperrekrets

DETALJER OM AKTIVERING

ADVARSEL

Sperrekontakt for pumpe returneres
ikke innen 180 sekunder etter at
anlegget godtar driftskommando

Be forhandleren om å utføre nødvendige reparasjoner.

DETALJER OM AKTIVERING

Det kan være farlig å foreta inspeksjon eller reparasjon
under unormale forhold.

Feilaktig reparasjon kan medføre elektrisk støt eller brann.

9. Feil ved føler for innsugningstrykk

MULIGE ÅRSAKER
• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

Frakobling eller kortslutning av føler
for innsugningstrykk

10. Feil ved føler for utløpstrykk

MULIGE ÅRSAKER
• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

Vil du vite hvordan du tilbakestiller etter unormal driftsstans, se
"Fremgangsmåte for å tilbakestille feil" på side 16.

DETALJER OM AKTIVERING
Frakobling eller kortslutning av føler
for innsugningstrykk

DRIFTSOMRÅDE

11. Feil ved føler for utløpstemperatur

MULIGE ÅRSAKER
• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

DETALJER OM AKTIVERING
Frakobling eller kortslutning av føler
for utløpstemperatur (festet øverst på
kondensatoren)

Driftsgrense
Bruk anlegget i henhold til driftsområdet nedenfor:
■

Standardmodell

MULIGE ÅRSAKER
• Kun feil ved føler
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS

Utløpstemperatur på kjølevann i °C

12. Feil ved føler for utløpstemperatur på avkjølt vann

DETALJER OM AKTIVERING
Frakobling eller kortslutning av føler
for utløpstemperatur på avkjølt vann

Feil ved sikkerhetsanordninger for enkeltstående kompressorer
1. Feil ved høy temperatur på utløpsgass 1 eller 2(1)

MULIGE ÅRSAKER
• Lekkasje av kjølemediegass
• Kontinuerlig drift ved lav
belastning utenfor anbefalt
driftsområde
• Tilstoppet sil i kjølemediesystem

DETALJER OM AKTIVERING
Temperaturen på utløpsgass
overstiger innstillingsverdien

• Kun feil ved føler for
kapasitetskontroll
• Mangelfull innføring av
tilkoblingskontakt for PLS
• Funksjonsfeil i motor for
kapasitetskontroll
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Utløpstemperatur på avkjølt vann i°C

2. Feil ved fullstendig stans av potensiometer 1 eller 2(1)

MULIGE ÅRSAKER

4

Driftsområde ved kontinuerlig stabil drift

DETALJER OM AKTIVERING

Arbeidsområde for redusert drift

Kapasitetskontrollåpning har ikke
returnert til 0% når kompressor
starter

NB

Kontroller at anlegget kjøres innenfor driftsområdet 1 time etter driftsstart.

3. Overbelastning av motor 1 eller 2(1)

MULIGE ÅRSAKER
• Spenning som faller utenfor
servicestandarden, ble benyttet
• Omfattende spenningsubalanse
mellom faser
• Strøm med åpen fase
• Hyppige PÅ-AV ved å redusere
tidsbegrensning for PÅ-AV med
hensikt
• Kun feil ved magnetbryter
• Lekkasje av kjølemediegass
• Enkelte ventiler på anlegget er
stengt
• Strøm med motfase

DETALJER OM AKTIVERING
Ett av følgende 4 punkter er inntruffet
• Overbelastning av motor
• Strøm med åpen fase
• Høy motortemperatur
• Strøm med motfase

Gjennomstrømning av vann
Bruk anlegget innenfor følgende område.
Gjennomstrømningen av vann er dessuten angitt som en verdi for å
beskytte anlegget, forutsatt at vannkvaliteten til anlegget oppfyller
kravene.
Bruk anlegget opp mot klassifisert gjennomstrømning av vann for å
opprettholde ytelsen til anlegget.
Klassifisert vannmengde
produsenten.

kontrolleres

på

etiketten

fra

Tabell 5: Arbeidsområde for vannmengde
Modell

EWWD440~850AAYNNO**
Kompakte vannkjølte vannkjølere
4PW25558-1B

kan

Avkjølt vann (l/min)

Kjølevann (l/min)

EWWD440

710-1990

710-1960

EWWD600

930-2720

1030-3020

EWWD850

1270-3020

1420-4150
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Minimumsmengde med vann i systemet

MERKNADER

Systemet med avkjølt vann skal ha minst samme kapasitet som
kapasiteten til minimumsmengden med vann for å forhindre hyppige
start og stans av anlegget.
For mer informasjon, se Tabell 2: Minimumsmengde med vann på
side 9.

Bruksspesifikasjoner
Bruk dette produktet i samsvar med punktene nedenfor.
Punkt

Detaljer

Spenning på strømtilførsel

Innenfor ±10% av merkespenning

Faseubalanse
Strømfrekvens
Grenseverdi for utløpstemperatur
på avkjølt vann og
kondensatorvann

Innenfor ±2% av merkespenning
I samsvar med driftsgrense (se
"Driftsgrense" på side 35)

Reduseringstid

Innen 1 time (ved ingen belastning)

Start/stopp-intervall for
kompressor

Kompressoren skal ikke startes oftere
enn 6 ganger i timen.
Det skal gå minst 10 minutter fra én
start til en annen.
Det skal gå minst 3 minutter fra et stopp
til en start.

Vannkvalitet

Det skal ikke finnes oppløselige stoffer
som bryter ned kobber eller karbonstål.
Se "Spesifikasjoner for vannkvalitet" på
side 8.

Rengjøring av kondensator

Dette skal gjøres etter behov.

Gjennomstrømning av vann

I samsvar med "Gjennomstrømning av
vann" på side 35.

Vanntrykk

1,0 MPa maks.
(både avkjølt vann og kondensatorvann)

Installeringssted

Innendørs
(Sørg for at det ikke finnes vannsprut.)

Vanndrenering

Lag en dreneringsrenne rundt
fundamentet.

Se liknende tekniske dokumenter eller data som allerede er
utferdiget for punkter som ikke står oppført ovenfor.
■

Det må ikke brukes demineralisert vann
Ettersom demineralisert vann ikke inneholder korroderende
elementer, for eksempel klorid-ion og sulfid-ion, så kan det
heller ikke danne en beskyttende hinne, slik som det er mulig i
vanlig vann.
Demineralisert vann har ingen pH-bufferevner. Vannets flytende
tilstand påvirkes betydelig av faktorer som kommer fra utsiden
(f.eks. karbondioksidgass og oksygen i åpne systemer).

VIDERE

ARBEIDER

Fyll ut skjemaet med den korte brukerveiledningen, og sett det opp
på et lett synlig sted ved kjølesystemet.

Installerings- og driftshåndbok
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EWWD440~850AAYNNO**
Kompakte vannkjølte vannkjølere
4PW25558-1B

KORT BRUKERVEILEDNING
EWWD-AAYNNO** Kompakt vannkjølt vannkjøler
Forhandler :

Serviceavdeling :

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

Telefon : ..................................................................

Telefon : ............................................................................

TEKNISKE

UTSTYRSDATA

Produsent

: DAIKIN EUROPE .................

Strømtilførsel (V/Ph/Hz/A)

: ..........................................

Modell

: .............................................

Maksimum trykk

: ................................17 bar

Serienummer

: .............................................

Ladningsbelastning (kg) R-134a : ..........................................

Byggeår

: .............................................

OPPSTART

OG AVSTENGING

➤ Start opp ved å slå på strømbryteren. Vannkjøleren kontrolleres deretter med fjernkontrollen.
➤ Avstengingen skjer ved å slå av fjernkontrollen og deretter slå av strømbryteren.

ADVARSLER
Nødstopp

:

Slå av strømbryteren som er plassert ...................................
................................................................................................
................................................................................................

Luftinntak og -uttak

:

Luftinntaket og -uttaket må ikke blokkeres, for maksimal
kjølekapasitet og for å unngå skade på installasjonen.

Påfylle kjølevæske

:

Bruk kun R-134a kjølevæske.

Førstehjelp

:

Dersom en skade eller ulykke oppstår, ring:

➤ Bedriftsledelsen

: Telefon ......................................

➤ Legevakten

: Telefon ......................................

➤ Brannvesenet

: Telefon ......................................

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW25558-1B

