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Installation, Operation and Maintenance Manual
Installation, Operation and Maintenance Manual
D – EIMAC00607-11EU

Air cooled screw chillers
EWAD-CZ (Inverter)
X (High Efficiency) 640 ~ C18
Cooling capacity from 635 to 1800 kW
Refrigerant: R-134a
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A – Typical refrigerant circuit - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse.
A – Circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les
raccordements exacts de l’eau.
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua
exactas.
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti.
A – ȉȣʌȚțȩ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțĲȚțȠȪ ȝȑıȠȣ – Ǿ ʌĮȡȠȤȒ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ. ǹȞĮĲȡȑȟĲİ ıĲĮ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ ıȣȞįȑıİȚȢ
ȞİȡȠȪ.
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água.
A – ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɤɨɧɬɭɪ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ – ȼɩɭɫɤɧɵɟ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɚɧɵɟ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglądowy. Dokładne miejsca podłączeĔ instalacji wodnej wskazano na
rysunkach wymiarowanych.
A – Typický chladící obvod – PĜívod a odvov dvoudy jsou jednoznaþné. PĜesný postup pĜipojení vody viz nákresy stroje.
A – Tipiþni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toþan položaj prikljuþaka za vodu.
A - Tipikus hĦtĘ áramkör - A vízbeömlĘ- és kiömlĘnyílás jelzésszerĦ. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
A – Circuit de răcire tipic – Intrarea Ьi ieЬirea pentru apă au rol indicativ. Vă rugăm să consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apă.
A – Tipiþen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanþne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – Ɍɢɩɢɱɧɚ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɧɚ ɜɟɪɢɝɚ – ȼɨɞɧɢɬɟ ɜɯɨɞɨɜɟ ɢ ɢɡɯɨɞɢ ɫɚ ɭɤɚɡɚɬɟɥɧɢ. Ɇɨɥɹ, ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɢɬɟ ɫ ɪɡɦɟɪɢɬɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɡɚ ɬɨɱɧɢɬɟ ɜɨɞɧɢ ɜɪɴɡɤɢ.
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaþená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
B- Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue
Wasseranschlüsse
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels
de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
B - – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer
las conexiones de agua exactas.
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti
idraulici esatti.
Ǻ – ȉȣʌȚțȩ țȪțȜȦȝĮ ȥȣțĲȚțȠȪ ȝȑıȠȣ ȝİ ĮȞȐțĲȘıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ – Ǿ ʌĮȡȠȤȒ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ ȞİȡȠȪ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ. ǹȞĮĲȡȑȟĲİ ıĲĮ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ įȚĮıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȡȚȕİȓȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ȞİȡȠȪ.
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da
água.
B – ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɤɨɧɬɭɪ ɯɥɚɞɚɝɟɧɬɚ ɫ ɪɟɝɭɩɟɪɚɰɢɟɣ ɬɟɩɥɚ – ȼɩɭɫɤɧɵɟ ɢ ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɚɧɵɟ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglądowy. Dokładne miejsca podłączeĔ instalacji wodnej
wskazano na rysunkach wymiarowanych.
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PĜívod a odvod vody jsou prĤkazné. PĜesné zapojení viz nákresy stroje.
B – Tipiþni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toþan položaj prikljuþaka za vodu.
B - Tipikus hĦtĘ áramkör hĘvisszanyerĘ berendezéssel - A vízbeömlĘ- és kiömlĘnyílás jelzésszerĦ. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
B – Circuit de răcire tipic cu recuperare de căldură. Intrarea Ьi ieЬirea pentru apă au rol indicativ. Vă rugăm să consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile
exacte la apă.
B – Tipiþen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanþne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave..
B – Ɍɢɩɢɱɧɚ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɧɚ ɜɟɪɢɝɚ ɫ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ – ȼɨɞɧɢɬɟ ɜɯɨɞɨɜɟ ɢ ɢɡɯɨɞɢ ɫɚ ɭɤɚɡɚɬɟɥɧɢ. Ɇɨɥɹ, ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɞɢɚɝɪɚɦɢɬɟ ɫ ɪɡɦɟɪɢɬɟ ɧɚ
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɡɚ ɬɨɱɧɢɬɟ ɜɨɞɧɢ ɜɪɴɡɤɢ.
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaþená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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English
Compressor
Discharge shut off valve
High-pressure transducer
Service port
High-pressure safety valve
Axial ventilator
Condenser coil
Load Valve

Deutsch
Verdichter
Vorlaufabsperrventil
Hochdrucksensor
Wartungsklappe
Hochdruck-Sicherheitsventil
Axialventilator
Verflüssigerregister
Lastventil

9

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

Vanne d'isolement de la ligne du liquide

Afsluiter vloeistoflijn

10

Dehydration filter

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige
Solenoidventil Economiser
Thermostatisches Expansionsventil
Economiser
Economiser
Elektronisches Expansionsventil
Verdampfer

Filtre déshydrateur



1
2
3
4
5
6
7
8

11

Liquid and humidity indicator

12

Economiser solenoid valve
Economiser thermostatic expansion
valve
Economiser
Electronic expansion valve
Evaporator

Français
Compresseur
Robinet de refoulement
Transducteur haute pression
Port de maintenance
Soupape de sécurité haute pression
Ventilateur axial
Batterie à condensation
Vanne de charge

Nederlands
Compressor
Persafsluiter
Omzetter hoge druk
Dienstluikje
Veiligheidsklep hoge druk
Axiale ventilator
Condensorgroep
Laadklep

Italiano
Compressore
Rubinetto di mandata
Trasduttore alta pressione
Valvola di servizio
Valvola di sicurezza alta pressione
Ventilatore assiale
Batteria condensante
Valvola di caricamento

Dehydratatiefilter

Español
Compresor
Grifo de salida
Transductor de alta presión
Portillo para asistencia
Válvula de seguridad de alta presión
Ventilador axial
Batería condensadora
válvula de carga
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Indicador de líquido y humedad

Indicatore di liquido e umidità

Vanne solénoïde économiseur

Magneetklep economiser
Thermostatisch expansieventiel
economiser
Economiser
Elektronisch expansieventiel
Verdamper

Válvula solenoide economizador
Válvula de expansión termostática del
economizador
Economizador
Válvula de expansión electrónica
Evaporador

Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

17

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité à basse pression

Veiligheidsklep lage druk

Válvula de seguridad de baja presión

18 (ST)
19 (EP)
20

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Suction shut off valve

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Absperrventil Saugleitung

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
Robinet d'aspiration

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Aanzuiging afsluitklep

Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Grifo de aspiración

Valvola solenoide economizzatore
Valvola di espansione termostatica
economizzatore
Economizzatore
Valvola di espansione elettronica
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Rubinetto di aspirazione

21

Liquid injection shut off valve

Asperrventil der
Flüssigkeitseinspritzung

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide

Afsluitklep voor vloeistofinjectie

Grifo de inyección de líquido

Valvola di chiusura a iniezione liquida

22

Liquid injection mesh filter

Filtre à mailles pour l’injection du liquide

Filter met mazen voor
vloeistofinjectie

Filtro de malla de inyección de líquido

Filtro in mesh a iniezione liquida

23

Liquid injection solenoid valve

Vanne solénoïde pour injection du liquide

Magneetklep voor vloeistofinjectie

24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27

High-pressure pressure switch
Discharge temperature sensor
Oil pressure transducer
Water inlet connection

Gewebefilter der
Flüssigkeitseinspritzung
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Maximum-Druckwächter
Auslauf-Temperatur-Sensor
Öldrucksensor
Anschluss Wasserzulauf

Pressostat haute pression
Capteur de la température de refoulement
Transducteur pression de l'huile
Raccordement de l’arrivée d’eau

Drukregelaar hoge druk
Perstemperatuursensor
Omzetter oliedruk
Aansluiting ingang water

Valvola solenoide per iniezione di
liquido
Pressostato alta pressione
Sensore di temperatura di scarico
Trasduttore pressione olio
Collegamento di ingresso acqua

Water entering temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Water outlet connection

Anschluss Wasserauslauf

Raccordement de la sortie d’eau

Aansluiting uitgang water

Water leaving temperature probe

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Evaporator heater
Heat recovery
Water inlet connection
Water outlet connection

Verdampfer-Heizer
Wärmerückgewinnung
Anschluss Wasserzulauf
Verdichter

Réchauffeur de l’évaporateur
Récupération de chaleur
Raccordement de l’arrivée d’eau
Raccordement de la sortie d’eau

Verwarming verdamper
Warmteterugwinning
Waterinvoeraansluiting
Wateruitvoeraansluiting

Válvula solenoide para inyección de
líquido
Presostato de alta presión
Sensor de temperatura de salida
Transductor de presión del aceite
Conexión de la entrada de agua
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Conexión de la salida de agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Calentador del evaporador
Recuperación de calor
Conexión de la entrada de agua
Conexión de la salida de agua

13
14
15
16

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Détendeur thermostatique économiseur
Économiseur
Détendeur électronique
Evaporateur

Sonda temperatura ingresso acqua
Connessione uscita acqua
Sonda temperatura uscita acqua
Riscaldatore con evaporatore
Recupero del calore
Collegamento di ingresso dell’acqia
Collegamento di uscita dell’acqua
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1
2
3

ǼȜȜȘȞȚțȐ
ȈȣȝʌȚİıĲȒȢ
ȈĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
İțȡȠȒȢ
ȂİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ

Português
Compressor
Torneira de mandada
Transdutor de alta pressão

Ɋɭɫɫɤɢɣ

Swedish

Norsk

Finnish

ýesky

Połyskk

Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
Ɉɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ ɧɚ
ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɢ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɜɵɫɨɤɨɝɨ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ

Kompressor

Kompressor

Kompressori

SprĊĪarka

Kompresor

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Zawór tłoczny

Výtlaþný kohoutek

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Przetwornik wysokiego
ciĞnienia

Transduktor vysokého tlaku

4

ȆȩȡĲĮ ȕȠȘșİȓĮȢ

Válvula de segurança de alta
pressão

ɋɦɨɬɪɨɜɨɣ ɥɸɤ

Servicelucka

Serviceluke

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvíĜka

5

ǺĮȜȕȓįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ

Bateria condensante

ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɥɚɩɚɧ ɩɨ ɜɵɫɨɤɨɦɭ
ɞɚɜɥɟɧɢɸ

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeĔstwa
wysokiego ciĞnienia

Bezpeþnostní ventil vysokého
tlaku

6

ǹȞİȝȚıĲȒȡĮȢ ȐȟȠȞĮ

Axialfläkt

Aksialventilator

Aksiaalipuhallin

Wentylator osiowy

Axiální ventilátor

ȂʌĮĲĮȡȓĮ ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ

Ʉɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WĊĪownica skraplacza

Kondenzaþní baterie

8

ǺĮȜȕȓįĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĳȠȡĲȓȠȣ

Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha do
líquido

Ɉɫɟɜɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ

7

ɇɚɝɪɭɡɤɚ Valve

Laddningsventil

Load Valve

Latausventtiili

Zawór wlotowy

Zatížení ventilu

Ɉɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ
Ɏɢɥɶɬɪ-ɨɫɭɲɢɬɟɥɶ

Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Avstengningsventil på flytende
linje
Avfuktningsfilter

Nestelinjan eristysventtiili

Zawór odcinający liniĊ płynu

Kuivaussuodatin

Filtr odwadniacza

Izolaþní kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru

Válvula de expansão eletrónica

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ

Vätske- och fuktvisare

Væske- og fuktighets-seglass

Neste- ja kosteusmittari

WskaĨnik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Válvula solenóide para injeção de
líquido

ɋɨɥɟɧɨɢɞɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɷɤɨɧɨɦɚɣɡɟɪɚ
Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɷɤɨɧɨɦɚɣɡɟɪɚ

Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer

Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili

Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Solenoidní ventil
ekonomizátoru

Termostatyczny zawór
rozprĊĪny ekonomizera

Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

Kylring

Fødevannsforvarmer

Säästöyksikkö

Ekonomizer

Ekonomizátor

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Förångare

Evaporator

Elektroninen
paisuntaventtiili
Höyrystin

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Sond sugtemperatur

9
10
11
12

ǺĮȜȕȓįĮ ĮʌȠȝȩȞȦıȘȢ
ȖȡĮȝȝȒȢ ȣȖȡȠȪ
ĭȓȜĲȡȠ ĮĳȪȖȡĮȞıȘȢ
ǲȞįİȚȟȘ ȣȖȡȠȪ țĮȚ
ȣȖȡĮıȓĮȢ
ǾȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
economiser

Filtro desidrator
Indicador de líquido e humidade

13

ĬİȡȝȠıĲĮĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
İțĲȩȞȦıȘȢ economiser

Evaporador de expansão direta

14

Economiser

Válvula de segurança a baixa
pressão

15
16
17
18 (ST)
19 (EP)
20
21
22
23
24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27
28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)

ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
İțĲȩȞȦıȘȢ
ǼȟĮĲȝȚıĲȒȢ
ǺĮȜȕȓįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ
ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ
ȂİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ ȤĮȝȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ
ȈĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ĮȞĮȡȡȩĳȘıȘȢ
ȈĲȡĮȖȖĮȜȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ȑȖȤȣıȘȢ ȣȖȡȠȪ
ĭȓȜĲȡȠ ʌȜȑȖȝĮĲȠȢ ȑȖȤȣıȘȢ
ȣȖȡȠȪ
ǾȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ
ȥİțĮıȝȠȪ ȣȖȡȠȪ
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȓİıȘȢ
ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
İțȡȠȒȢ
ȂİĲĮĲȡȠʌȑĮȢ ʌȓİıȘȢ
ȜĮįȚȠȪ
ȈȪȞįİıȘ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ
ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ

Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Válvula solenóide subarrefecedor
(ou economizador) adicional
Válvula de expansão termostática
subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Permutador de recuperação de calor
Entrada da água de recuperação de
calor
Saída da água de recuperação de
calor

ɗɤɨɧɨɦɚɣɡɟɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɂɫɩɚɪɢɬɟɥɶ
ɉɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɥɚɩɚɧ ɩɨ ɧɢɡɤɨɦɭ
ɞɚɜɥɟɧɢɸ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ
ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɢ

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring

Elektroniczny zawór rozprĊĪny

Expanzní elektronický ventil

Parownik

Evaporátor

Matalapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeĔstwa
niskiego ciĞnienia

Bezpeþnostní ventil nízkého
tlaku

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Ⱦɚɬɱɢɤ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

Lågtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Przetwornik niskiego ciĞnienia

Transduktor nízkého tlaku

Ɉɬɫɟɱɧɨɣ ɤɥɚɩɚɧ ɧɚ
ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɢ

Sugavstängningsventil

Avstengningsventil på innløp

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

ȼɩɪɵɫɤɚ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɡɚɩɨɪɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ

Avstängningsventil för
vätskeinjicering

Flytende injeksjon
stengeventil

Nesteen ruiskutuksen
sulkuventtiili

Zawór zamykający wtrysk
płynu

VstĜikování uzavírací ventil

Nätfilter för vätskeinjicering

Flytende injeksjon mesh filter

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Nesteen ruiskutuksen
siiviläverkko
Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

Elektrozawór zamykający
wtrysk płynu
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstĜikování kapaliny
Presostat vysokého tlaku

ɀɢɞɤɢɟ ɢɧɴɟɤɰɢɢ
ɫɟɬɱɚɬɵɣ ɮɢɥɶɬɪ
ɋɨɥɟɧɨɢɞɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ
ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ

VstĜikování sítkový filtr

Ɋɟɥɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Presostat wysokiego ciĞnienia

Sonda da temperatura de aspiração

Ⱦɚɬɱɢɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɪɚɡɪɹɞɚ

Temperatursond för
uttömning

Utslipp temperatursensor

Vastuuvapaus lämpötilaanturi

Czujnik temperatury na
wyjĞciu

Vybití teplotní þidlo

Transdutor de baixa pressão

Ⱦɚɬɱɢɤ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɥɚ

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Przetwornik ciĞnienia oleju

Transduktor tlaku oleje

Transdutor de pressão do óleo

ȼɯɨɞ ɜɨɞɵ
Ⱦɚɬɱɢɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ

Anslutning vatteninlopp
Temperatursond
inloppsvatten

Forbindelse for vanninnløp
Temperaturføler for vann i
inngang

Veden sisäänmenoliitos
Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi

Podłączenie dopływu wody
Sonda temperatury dopływu
wody

Zapojení vstup vody

ȈȪȞįİıȘ İȟȩįȠȣ ȞİȡȠȪ

Óleo/sensor temperatura de
descarga

ȼɵɯɨɞ ɜɨɞɵ

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

Podłączenie odpływu wody

Zapojení výstup vody

ǹȚıșȘĲȒȡĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
İȟȩįȠȣ ȞİȡȠȪ

Pressóstato alta pressão

Ⱦɚɬɱɢɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɜɨɞɵ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ

Temperatursond
utloppsvatten

Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Sonda temperatury odpływu
wody

Tepelná sonda vstup vody

ɂɫɩɚɪɢɬɟɥɶ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ

Förångarvärmare

Temperaturføler for vann i
utgang
Varmeveksler med
varmegjenvinning

Haihduttimen lämmitin

Podgrzewacz parownika

Výparník

ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɩɥɚ

Värmeåterställning

Varmegjenvinning

Lämmön talteenotto

Odzysk ciepła

Rekuperace tepla

Anslutning för vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Vedenottoputken liitäntä

Podłączenie dopływu wody

Vtokové hrdlo

Anslutning för vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Vedenpoistoputken liitäntä

Podłączenie odpływu wody

Odpadní hrdlo

ĬİȡȝĮȞĲȒȡĮȢ İȟĮĲȝȚıĲȒ

32

ǹȞȐțĲȘıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ

33

ȈȪȞįİıȘ İȚıȩįȠȣ ȞİȡȠȪ

34

ȈȪȞįİıȘ İȟȩįȠȣ ȞİȡȠȪ

Transdutor de alta pressão

Sonda de temperatura da entrada
da água
Sonda de temperatura da saída da
água
Sonda de temperatura da entrada
da água de recuperação de calor
Sonda de temperatura da saída da
água de recuperação de calor

ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɞɵ
ɧɚ ɜɯɨɞɟ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɧɚ
ɜɵɯɨɞɟ

Tepelná sonda vstup vody
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1
2
3
4

Hrvatski
Kompresor
Zaporni ventil za pražnjenje
Visokotlaþni mjerni pretvaraþ
Servisni prikljuþak

5

Sigurnosni ventil visoki pritisak

6
7
8

Aksijalni ventilator
Spirala ukapljivaþa
Ventil za punjenje

Român
Compresor
Robinet evacuare
Traductor înaltă presiune
Uúă pentru asistenĠă

Slovenski
Kompresor
Izpustni zaporni ventil
Visokotlaþni prestavljalec
Servisni vhod

Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ
Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪ
Ʉɪɚɧ ɡɚ ɩɨɞɚɜɚɧɟ
Ʉɨɧɜɟɪɬɨɪ ɜɢɫɨɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ
Ɉɛɫɥɭɠɜɚɳ ɥɸɤ

Magyar
Kompresszor
Befolyó elzáró csap
Nagy nyomás transzduktor
Szerviz ajtó
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Tengelyirányú ventilátor
Kondenzáló egység
TöltĘszelep

Valvă de siguranĠă înaltă presiune

Visokotlaþni varnostni ventil

ɉɪɟɞɩɚɡɟɧ ɤɥɚɩɚɧ ɜɢɫɨɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ

Ventilator axial
Baterie de condensare
Supapă de admisie

Aksialni ventilator
Tuljava kondenzatorja
Ventil za polnjenje

Slovenský
Kompresor
Výtlaþný kohútik
Transduktor vysokého tlaku
Servisné dvierka
Bezpeþnostný ventil vysokého
tlaku
Axiálny ventilátor
Kondenzaþná batéria
Ventil zaĢaženia

9

Izolacijski ventil linija tekuüine

Folyadék izoláló szelep

Valvă izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekoþinske linije

10

Filtar za odstranjivanje vlage

Filtru deshidrator

Sušilni filter

11

Indikator tekuüine i vlažnosti

Indicator de lichid úi umiditate

Indikator tekoþine in vlage

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɬɟɱɧɨɫɬ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬ

UkazovateĐ kvapaliny a vlhkosti

12

Ventil solenoid ekonomizator

VíztelenítĘ szĦrĘ
Folyadék és nedvesség
mutató
ElĘhĦtĘ (economiser)
szolenoid szelep

ȼɟɧɬɢɥɚɬɨɪɢ ɡɚ ɢɡɜɟɠɞɚɧɟ
Ʉɨɧɞɟɧɡɢɪɚɳɚ ɛɚɬɟɪɢɹ
Ʉɥɚɩɚɧ ɡɚ ɧɚɬɨɚɪɜɚɧɟɬɨ
ɂɡɨɥɢɪɚɳ ɤɥɚɩɚɧ ɥɢɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɱɧɨɫɬɬɚ
Ⱦɟɯɢɞɪɢɪɚɳ ɮɢɥɬɴɪ

Valvă solenoidă economizor

Magnetotermiþni ventil grelnika

Ʉɥɚɩɚɧ ɡɚɪɟɠɞɚɧɟ ɬɨɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ

Solenoidný ventil ekonomizátora

13

Ventil za termostatiþku ekspanziju
ekonomizatora

ElĘhĦtĘ (economser)
hĘszabályozó szelep

Valvă de expansiune termostatică
economizor

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika

Ʉɥɚɩɚɧ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɢɱɧɨ ɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟ
ɬɨɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ

Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora

14
15
16

Ekonomizator
Elektroniþki ekspanzijski ventil
Isparivaþ

ElĘhĦtĘ (economiser)
Elektromos szabályozószelep
Párologtató
Biztonsági szelep alacsony
nyomás
Elszívási hĘmérsékletmérĘ
szonda
Kis nyomás transzduktor
Elszívó zárócsap
Folyadek befecskendezés
elzáró szelep
Folyadék befecskendezés
háó szĦrĘ
Folyadék befecskendezĘ
szolenoid szelep
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Kimeneti hĘmérséklet
érzékelĘ
Olajnyomás transzduktor
Víz bemeneti csatlakozás
Bemeneti vízhĘmérséklet
mérĘ szonda
VízleeresztĘ csatlakozás
Kimeneti vízhĘmérséklet mérĘ
szonda
Evaporátor melegítĘ
HĘvisszanyerés
Víz bemeneti csatlakozás
VízleeresztĘ csatlakozás

Economizor
Valvă de expansiune electronică
Vaporizator

Grelnik
Elektronski ekspanzijski ventil
Izparilnik

Ɍɨɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ
Ʉɥɚɩɚɧ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɪɚɡɲɢɪɟɧɢɟ
ɂɡɨɥɚɬɨɪ

Ekonomizátor
Expanzný elektronický ventil
Evaporátor

Valvă de siguranĠă joasă presiune

Nizkotlaþni varnostni ventil

ɉɪɟɞɩɚɡɟɧ ɤɥɚɩɚɧ ɡɚ ɧɢɫɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ

Bezpeþnostný ventil nízkeho tlaku

17

Niskotlaþni sigurnosni ventil

18 (ST)

Temperaturna sonda usisa

19 (EP)
20

Transduktor nizak pritisak
Ventil za zatvaranje usisa

21
22

Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekuüine

23

Ventil za prekid ubrizgavanja tekuüine

24 (F13)

Mjeraþ pritiska visoki pritisak

25 (DT)

Senzor temperature na ispuhu

26 (OP)
27

Mjerni pretvaraþ tlaka ulja
Prikljuþak za ulaz vode

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Temperaturna sonda ulaz vode
Prikljuþak za izlaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode
Grijaþ isparivaþa
Povrat topline
Prikljuþak za ulaz vode
Prikljuþak za izlaz vode

Traductor presiune joasă
Robinet de aspiraĠie

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlaþni pretvornik
Ventil za izklop sesanja

Supapă obturatoare injecĠie cu lichid

Izklopni ventil tekoþega vbrizgavanja

Sondă de temperatură aspiraĠie

Izolaþný kohútik línie kvapaliny
Filter dehydrátora

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɫɦɭɤɜɚɧɟ

Tepelná sonda nasávania

Ʉɨɧɜɟɪɬɨɪ ɧɢɫɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ
Ʉɪɚɧ ɡɚ ɡɚɫɦɭɤɜɚɧɟ

Transduktor nízkeho tlaku
Nasávací kohútik
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie
kvapaliny
Sitkový filter pre vstrekovanie
kvapaliny
Solenoidný ventil pre vstrekovanie
kvapaliny

Ʉɪɚɧ ɡɚ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɱɧɨɫɬ
Ɇɪɟɠɟɫɬ ɮɢɥɬɴɪ ɡɚ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɬɟɱɧɨɫɬ
Ʉɥɚɩɚɧ ɡɚɪɟɠɞɚɧɟ ɡɚ ɢɧɠɟɤɬɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɬɟɱɧɨɫɬ
Ʉɨɧɬɚɤɬɨɪ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥ ɜɢɫɨɤɨ
ɧɚɥɹɝɚɧɟ

Filtru cu sită metalică injecĠie cu lichid

Mrežni filter tekoþega vbrizgavanja

Valvă solenoidă pentru injecĠia lichidului

Elektromagnetni ventil tekoþega
vbrizgavanja

Presostat înaltă presiune

Visokotlaþni presostat
Senzor izhodne temperature

ɂɡɯɨɞɟɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧ ɫɟɧɡɨɪ

Senzor teploty na odvode

Traductor presiune ulei
Conexiune intrare apă

Prestavljalec oljnega tlaka
Povezava dovoda vode

Ʉɨɧɜɟɪɬɨɪ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɧɚ ɦɚɫɥɨɬɨ
ȼɪɴɡɤɚ ɜɯɨɞ ɜɨɞɚ

Transduktor tlaku oleja
Zapojenie vstupu vody

Presostat vysokého tlaku

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚ ɫɨɧɞɚ ɜɯɨɞ ɜɨɞɚ

Tepelná sonda vstupu vody

Conexiune ieúire apă

Prikljuþek za odvod vode

ȼɪɴɡɤɚ ɢɡɯɨɞ ɜɨɞɚ

Zapojenie výstupu vody

Sondă temperatură apă ieúire

Sonda temperature izhodne vode

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɫɨɧɞɚ ɢɡɯɨɞ ɜɨɞɚ

Tepelná sonda vstupu vody

Radiator evaporator
Recuperare de căldură
Conexiune alimentare cu apă
Conexiune evacuare apă

Grelec izparilnika
Pridobivanje toplote
Povezava dovoda vode
Povezava odvoda vode

Ɉɬɨɩɥɢɬɟɥ ɧɚ ɢɡɩɚɪɢɬɟɥɹ
ȼɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ
ȼɪɴɡɤɚ ɜɯɨɞ ɜɨɞɚ
ȼɪɴɡɤɚ ɢɡɯɨɞ ɜɨɞɚ

Ohrievaþ evaporátora
Regenerácia tepla
Zapojenie vstupu vody
Zapojenie výstupu vody
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ORIGINALINSTRUKTIONER PÅ ENGELSKA
Denna manual utgör ett viktigt dokument till stöd för kvalificerad personal, och kan aldrig ersätta själva personalen.
Tack för att ni har köpt detta kylaggregat.
LÄS
NOGGRANT
DENNA
MANUAL
INNAN
INSTALLATION OCH IBRUKTAGANDE AV ENHETEN
PÅBÖRJAS.
EN
FELAKTIG
INSTALLATION
KAN
ORSAKA
ELCHOCKER, KORTSLUTNINGAR, LÄCKAGE, BRAND
ELLER ANDRA SKADOR PÅ APPARATEN ELLER PÅ
PERSONER.
ENHETEN SKA INSTALLERAS AV EN PROFESSIONELL
OPERATÖR/TEKNIKER.
ENHETENS IBRUKTAGNING SKA UTFÖRAS AV
AUKTORISERADE
OCH
FÖRBEREDDA
YRKESPERSONER.
ALLA AKTIVITETER SKA UTFÖRAS MED HÄNSYN TILL
GÄLLANDE LOKALA LAGAR OCH NORMATIV..
INSTALLATION OCH START AV ENHETEN ÄR
ABSOLUT
FÖRBJUDNA
OM
INTE
ALLA
INSTRUKTIONERNA I DENNA MANUAL ÄR TYDLIGA.
VID
TVIVEL,
KONTAKTA
TILLVERKARENS
REPRESENTANT FÖR INFORMATION OCH RÅD.

Beskrivning
Den införskaffade enheten är ett “luftkylt kylaggregat”, en maskin
avsedd för nedkylning av vatten (eller en blandning av vatten-glykol)
inom de gränser som beskrivs nedan. Enhetens funktion beror på
ångans kompression, kondensation och förångning, enligt omvänd
Carnot-process. De huvudsakliga komponenterna är:
Skruvkompress för att öka trycket hos kylmedelsångan från
förångningstryck till kondensationstryck
Förångare, där det flytande kylmedlet med lågt tryck förångas,
och på så vis kyler ned vattnet
Kondensator, där ångan med högt tryck kondenseras och
eliminerar värmen i luften som tagits från vattnet, tack vare en
luftkyld värmeväxlare.
Expansionsventil som minskar den kondenserade vätskans
tryck från kondensationstryck till förångningstryck.

Allmän Information

I fall av oöverensstämmande mellan denna manual och apparatens
dokument, lita till maskinens dokument. Vid tvivel, kontakta
tillverkarens representant.
Syftet med denna manual är att låta den kvalificerade installatören
och operatören garantera korrekt installation, ibruktagning och
underhåll av enheten, utan att förorsaka risker för personer, djur
och/eller föremål.

Emottagning av enheten
Så fort enheten anländer till slutdestinationen ska installationen
inspekteras för att finna eventuella skador. Alla komponenter som
anges i leveranssedeln ska inspekteras och kontrolleras.
Om enheten skulle vara skadad, avlägsna ej det skadade materialet
och anmäl omedelbart skadan till speditionsfirman och be dem
inspektera enheten.
Anmäl omedelbart skadan till tillverkarens representant, och skicka
om möjligt foton som kan tjäna till att fastställa ansvaret.
Skadan får ej repareras förrän speditionsfirmans representant har
inspekterat delen.
Skadan får ej repareras förrän speditionsfirmans representant har
inspekterat delen.
Innan enheten installeras, kontrollera att rätt modell och elektrisk
spänning anges på märkskylten. Ansvaret för eventuella skador efter
acceptans av enheten kan ej läggas på tillverkaren.

Operativa begränsningar
Förvaring
Lokalens förhållanden ska ligga inom följande gränser:
Minsta temperatur
:
-20°C
Högsta temperatur
:
57°C
Högsta relativa luftfuktighet
: 95% utan kondens
Förvaring vid lägre temperatur än den angivna kan skada
komponenterna, medan förvaring vid högre temperatur än den
angivna kan öppna säkerhetsventilerna. Förvaring i kondenserande
luft kan skada de elektriska komponenterna.
Funktion
Funktionen tillåts inom de begränsningar som anges i Figur 2.
Enheten ska användas med ett vattenflöde i förångaren som ligger
mellan 50% och 140% av det nominella flödet (under standard
arbetsförhållanden).
Funktion utanför gränserna kan skada enheten.
Vid tvivel, kontakta tillverkarens representant.

Alla enheter levereras med kopplingsscheman, certifierade
ritningar,
märkskylt;
e
FOÖ
(Förklaring
om
överensstämmande); dessa dokument anger den
införskaffade enhetens alla tekniska egenskaper och UTGÖR
EN INTEGRERAD OCH GRUNDLÄGGANDE DEL AV
DENNA MANUAL
Figur 1 - Beskrivning av etiketterna på elpanelen

Identifikation av etiketten
1 – Symbol för icke brandfarliga gaser
2 – Typ av gas
3 – Uppgifter på enhetens märkskylt
4 – Tillverkarens logotyp
5 – Uppmaning att fylla på vattenkretsen

6 – Symbol för elektrisk fara
7 – Varning för hög spänning
8 – Uppmaning att fästa sladdarna
9 – Lyftinstruktioner

D - EIMAC00607-11EU - 78/156

Figur 2 – Operatva begränsningar
I det här området kan kylaggregatet
fungera med partiell laddning
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ϰϬ

Nödvändig modulering av
fläkthastighetan
(under 10 °C)

Ambient Temperature (°C)

ϯϬ

ϮϬ

ϭϬ

Nödvändig Speedtroll
(lufttemperatur under -10
°C.)

Funktion med glykol
(temperatur utloppsvatten
förångning understigande

Ϭ

ͲϭϬ

ͲϮϬ

ͲϯϬ
ͲϭϬ

Ͳϴ

Ͳϲ

Ͳϰ

ͲϮ

Ϭ

Ϯ

ϰ

ϲ

ϴ

ϭϬ

ϭϮ

ϭϰ
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Temperatur utloppsvatten förång. (°C)

Säkerhet
Enheten ska förankras väl till marken.
Det är viktigt att observera följande instruktioner:
−
Enheten får bara lyftas i de avsedda punkterna, märkta i gult och
fästa på dess bas.
−
Det är förbjudet att tillträda de elektriska komponenterna innan
enhetens
huvudströmbrytare
har
öppnats
och
strömförsörjningen har brutits.
−
Det är förbjudet att tillträda de elektriska komponenterna utan att
använda en isolerande plattform. Tillträd ej de elektriska
komponenterna vid förekomst av vatten och/eller fukt.
−
Kondensatorns vassa kanter och yta kan orsaka skador. Undvik
direkt kontakt och använd lämplig skyddsutrustning.
−
Koppla från strömförsörjningen genom att öppna
huvudströmbrytaren innan serviceoperationer görs på
kylfläktarna och/eller kompressorerna. Att ej ta hänsyn till denna
regel kan leda till allvarliga personskador.
−
För ej in fasta föremål i vattenledningarna medan enheten är
ansluten till systemet.
−
Ett mekaniskt filter ska installeras på vattenledningen som är
ansluten till värmeväxlarens inlopp.
−
Enheten förses med säkerhetsventiler installerade på
kylmedelskretsens sidor för lågt respektive högt tryck.
Det är absolut förbjudet att avlägsna de rörliga delarnas mobila
skydd.
Om enheten plötsligt stannar, följ instruktionerna som anges i
kontrollpanelens instruktionsmanual som utgör en del av
maskinens dokumentation som levereras till slutanvändaren.
Det rekommenderas starkt att utföra alla installations- och
underhållsoperationerna tillsammans med andra personer. Vid olyckor
eller problem ska man bete sig på följande sätt:
- Behåll lugnet
- Tryck på alarmknappen om sådan finns på installationsplatsen
- Flytta den skadade personen till en varm plats, långt från enheten
och lägg denne i viloläge
-

-

Kontakta omedelbart byggnadens kvalificerade sjukpersonal eller
akutmottagning.
Vänta tills sjukpersonalen anländer utan att lämna den skadade
ensam
Ge all nödvändig information till sjukpersonalen.
undvik att installera kylaggregatet på platser som kan vara
farliga under underhållsoperationerna, såsom plattformar utan
räcken eller ledstänger, eller platser som inte uppfyller
platskraven kring kylaggregatet.

Buller
Enheten genererar buller huvudsakligen från kompressorernas och
fläktarnas rotation.
Varje modells bullernivå anges i försäljningsdokumentationen.
Om enheten installeras, används och underhålls korrekt, kräver
bullernivån ingen speciell skyddsanordning för att man ska kunna
arbeta kontinuerligt vid den.
Vid installationer med speciella krav på bullerisolering kan det bli
nödvändigt att installera tilläggande bullerdämpande anordningar.
Förflyttning och lyftning
Undvik att utsätta enheten för slag/skakningar under
lastning/avlastning från transportfordonet och förflyttningen. Skjut eller
dra enheten enbart i basens ram. Fäst enheten inuti transportfordonet
för att undvika att den rör sig och orsakar skador. Se till att ingen del av
enheten faller under transport och lastning/avlastning.
Alla enheter är försedda med lyftpunkter utmärkta med gult. Endast
dessa punkter får användas för att lyfta enheten, såsom visas i figur 3
nedan.
Använd avståndsbarriärer för att inte skada kondensbanken.
Placera dessa ovanpå fläktgallren med minst 2,5 meters
avstånd.
Båda lyftvajrar och avståndsbarriärer ska vara tillräckligt
starka för att hålla enheten säkert. Kontrollera enhetens
vikt på dess märkskylt.
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Enheten ska lyftas med maximal uppmärksamhet och omsorg, genom
att följa lyftinstruktionerna som anges på etiketten. Lyft enheten mycket
långsamt och håll den helt plant.

Placering och montering
Alla enheter är avsedda för bruk utomhus, på balkonger eller
på marken under förutsättning att installationsplatsen är fri fån
hinder som kan förhindra luftflödet till kondensatorerna.
Enheten ska installeras på ett stadigt och helt plant underlag. Om
enheten installeras på balkonger eller tak, kan det bli nödvändigt att
använda balkar för att fördela vikten.

Figur 3 – Lyftning av enheten

2 kompressorenhet
För installation på marken krävs en motståndskraftig
cementbas med e tjocklek på minst 250 mm och större bredd
än enhetens. Denna bas måste kunna bära enhetens vikt.
Om enheten installeras på en plats som är tillgänglig för personer
och djur, rekommenderas det att installera skyddsgaller för
kondensatorn och kompressorn.
För att garantera bästa prestanda på installationsplatsen, följ dessa
föreskrifter och instruktioner:
− Undvik återcirkulation av luftflödet.
− Försäkra Er om att inga hinder finns för ett korrekt luftflöde.
− Försäkra Er om att grunden är tillräckligt kraftig och stabil för att
minimera buller och vibrationer.
− Undvik att installera enheten på speciellt dammiga platser, för
att reducera förorening av kondensatorerna med smuts.
− Vattnet i systemet ska vara speciellt rent och alla spår av olja
och rost ska avlägsnas. Ett mekaniskt vattenfilter ska installeras
på enhetens inloppsledning.
Minsta platskrav
Det är av grundläggande betydelse att respektera minimimåtten för
varje enhet för att garantera en optimal ventilering av
kondensatorerna.
När platsen där enheten ska placeras väljs, ta hänsyn till dessa
faktorer för att garantera ett tillräckligt luftflöde:
−
Undvik återcirkulation av varmluft
−
Undvik otillräcklig luftförsörjning till den luftkylda kondensatorn.
Båda situationerna kan orsaka en ökning av kondenseringstrycket,
vilket medför reducerad energieffektivitet och kylmedelskapacitet.
Enhetens alla sidor ska vara tillgängliga för att utföra
underhållsoperationer efter installationen.
Enhetens vertikala luftutsläpp får ej hindras.
Om enheten omges av väggar och hinder med samma höjd som
enheten ska denna installeras på ett avstånd ej understigande 2500
mm. Om dessa hinder är högre, ska enheten installeras på ett
avstånd ej understigande 3 000 mm.

3 kompressorenhet
Om enheten installeras utan hänsyn till de rekommenderade
minimimåtten för väggar och/eller hinder kan en kombination av
återcirkulation av varmluft och/eller otillräcklig luftförsörjning till den
luftkylda kondensatorn uppstå, som kan leda till reducerad kapacitet
och effektivitet.
I alla fall låter mikroprocessorn enheten anpassa sig till nya
funktionsförutsättningar genom att ge maxkapacitet under bestämda
förutsättningar, även om sidoavståndet är mindre än det
rekommenderade, såvida funktionsförutsättningarna inte inverkar
negativt på personalens säkerhet eller på enhetens tillförlitlighet.
När en eller flera enheter placeras intill varandra, rekommenderas
det att respektera ett avstånd av minst 3600 mm mellan
kondensatorerna.
För ytterligare lösningar, konsultera tillverkarens representant.
Bullerskydd
När bullernivåerna kräver en speciell kontroll, ska uppmärksamhet
läggas på att isolera enheten från basen genom att applicera
vibrationsdämpande element på lämpligt sätt (levereras som tillval).
De flexibla fästena ska installeras även på de hydrauliska
anslutningarna.
Vattenledningar
Ledningarna ska utformas med minsta möjliga antal böjningar och
vertikala
riktningsbyten.
På
så
vis
reduceras
installationskostnaderna avsevärt och systemets prestanda
förbättras.
Hydraulsystemet ska ha:
1. Vibrationsdämpande fästen för att minska överföringen
av vibrationer till stommen.
2. Isoleringsventiler
som
isolerar
enheten
från
hydraulsystemet under service.
3. Flödesmätare.
4. Anordning för manuell eller automatisk luftning på
systemets högsta punkt, och en dräneringsanordning på
dess lägsta punkt.
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5. Förångare och anordningen för värmeåtervinning som ej
sitter vid systemets högsta punkt.
6. En lämplig anordning som kan hålla hydraulsystemet
trycksatt (expansionskärl etc.).

7. Tryck- och temperaturvisare för vattnet som hjälper
operatören under service- och underhållsoperationerna.

Figur 4 – Minsta platskrav

8.

Ett filter eller en anordning som kan avlägsna partiklar från
vätskan. Användandet av ett filter förlänger förångarens och
pumpens livslängder och hjälper hydraulsystemet att förbli i
bästa skick.
9.
Förångaren har ett elektriskt motstånd med en termostat
som garanterar skydd mot frysning av vattnet vid
lufttemperaturer
ner
till
–25°C.
Alla
övriga
vattenledningar/hydrauliska anordningar som är externa till
enheten måste därför skyddas mot frost.
10. Anordningen för värmeåtervinning ska tömmas på vatten
under vintersäsongen, såvida inte en blandning av glykol
tillsätts till hydraulkretsen, i rätt blandningsförhållande.

11. Vid byte av enheten ska hela det hydrauliska systemet
tömmas och rengöras innan den nya enheten installeras.
Innan den nya enheten startas, rekommenderas det att
genomföra normala tester och lämpliga kemiska
behandlingar på vattnet.
12. Om glykol tillsätts till hydraulsystemet som frostskydd, se till
att insugstrycket sänks, då enhetens prestanda kommer att
vara lägre och tryckfallen större. Enhetens alla skyddssystem,
såsom frostskyddet och skydden mot lågtryck ska regleras
på nytt. .
13. Innan vattenledningarna isoleras, kontrollera att inga läckage
förekommer.
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Figur 5 – Anslutning av vattenledningarna till förångaren

1.
2.
3.
4.

Tryckmätare
Flexibel konnektor
Flödesmätare
Temperatursonde

5.
6.
7.

Isoleringsventil
Pump
Filter

Figur 6 – Anslutnng av vattenledningarna till värmeväxlarna för värmeåtervinning

1.
2.
3.

Tryckmätare
Flexibel konnektor
Temperatursond

Vattenbehandling
Vattenbehandling
Innan enheten körs, rengör vattenkretsen. Smuts, kalk,
korrosionsrester och annat material kan samlas inuti
värmeväxlaren och reducera dess värmeväxlande förmåga.
Även tryckfallet kan öka, vilket minska vattenflödet. En lämplig
behandling av vattnet kan sålunda reducera risken för

pH (25°C)
Ledningsförmåga µS/cm (25°C)
Kloridjonern (mg Cl - / l)
Sulfatjoner (mg SO24 - / l)
Alkalitet (mg CaCO3 / l)

4.
5.
6.

Isoleringsventil
Pump
Filter

korrosion, erosion, kalkbildning, etc. Den lämpligaste formen
av vattenbehandling måste fastställas lokalt, baserat på typen
av system och vattnets egenskaper.
Tillverkaren är ej ansvarig för eventuella skador eller dålig
funktion hos apparaten till följd av utebliven eller felaktig
behandling av vattnet.

Tabell 1 – Gränsvärden för vattenkvaliteten
Total hårdhet (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Järn (mg Fe / l)
<800
Sulfidjoner (mg S2 - / l)
<200
Ammoniumjoner (mg NH4+ / l)
<200
Kisel (mg SiO2 / l)
<100

< 200
< 1.0
Inga
< 1.0
< 50
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Frostskydd för värmeväxlare för återvinning och förångare
Alla förångarna är försedda med ett elektriskt motstånd som
kontrolleras med termostat och ger skydd mot frost ner till temperaturer
av –25°C. Trots detta, om värmeväxlarna är helt tom ma och rengjorda
med frostskyddsvätska, kan även andra metoder mot frysning
användas.
När systemet utformas i sin helhet ska två eller flera skyddsmetoder
beaktas, av dem som beskrivs nedan:
Kontinuerligt vattenflöde i ledningarna och värmeväxlarna
Tillsats av en lämplig mängd glykol i vattenkretsen.
Värmeisolering och extra uppvärmning av utsatta ledningar
Tömning och rengöring av värmeväxlaren under vintersäsongen
Det är installatörens och/eller den lokala underhållspersonalens ansvar
att se till att frostskyddsmetoderna används. Försäkra Er om att alltid
utföra underhållsoperationer som tar hänsyn till frostskyddet. Utebliven
hänsyn till dessa instruktioner kan ge skador på enheten. Frostskador
täcks inte av garantin.
Installing the flow switch
Installation av flödesmätaren
För att garantera ett tillräckligt vattenflöde i hela förångaren är
det nödvändigt att installera en flödesmätare på den
hydrauliska
kretsen,
som
kan
placeras
på
inloppsvattenledningarna eller på utloppet. Flödesmätaren
syfte är att stoppa enheten om vattenflödet skulle avbrytas, för
att på så vis skydda förångaren mot frysning.
Tillverkaren erbjuder som tillval en flödesmätare som valts
speciellt för ändamålet.
Denna flödesmätare av skruvtyp är anpassad för kontinuerliga
applikationer utomhus (IP67) med ledningsdiameter från 1” till
6”.
Flödesmätaren är försedd med en kontakt som ska anslutas
elektriskt till de poler som anges i kopplingsschemat, och ska
kalibreras till att ingripa när förångarens vattenflöde faller
under 50% av det nominella.
Värmeåtervinning
Om man önskar kan enheterna också förses med ett system för
värmeåtervinning.
Detta system appliceras med en vattenkyld värmeväxlare som sitter
på kompressorns utloppsledning och en speciell styrenhet för
kondenseringstrycket.
För att garantera kompressorns funktion inuti dess hölje, får
värmeåtervinningsenheten inte arbeta med en vattentemperatur
understigande 28°C.
Anläggningens konstruktör och kylaggregatets installatör bär ansvaret
för att garantera att detta värde respekteras (t.ex. genom att använda
en bypass-ventil för återcirkulation).

Elektrisk anläggning
Allmänna specifikationer
Enhetens alla elektriska anslutningar ska utföras i
enlighet med gällande lagar och normativ.
Alla installations-, styrnings-, och underhållsaktiviteter
ska utföras av kvalificerad personal.
Konsultera kopplingsschemat för den införskaffade
enheten. Om kopplingsschemat inte finns på enheten
eller om det har förlagts, kontakta tillverkarens
representant, som skickar en kopia.
Om kopplingsschemat inte stämmer överens med
elpanel/sladdar, kontakta tillverkarens representant.
Använd endast kopparledare, annars kan överhettning eller
korrosion uppstå vid anslutningarna, med risk för skador på
enheten.
För att undvika interferenser, ska kontrollkablarna anslutas
separat från de elektriska. Använd olika elektriska
impulsledningar.
Innan service utförs på enheten, öppna enhetens
huvudströmbrytare.
När enheten är avstängd med huvudströmbrytaren är sluten,
förblir de icke använda kretsarna ändå aktiva.
Öppna aldrig kompressorernas uttagsplint innan enhetens
huvudströmbrytare öppnas.

Om enheten omfattar anordningar som genererar högre
övertoner (som VFD och fasbrytning), kan jordförlusterna öka
till mycket högre värden (cirka 2 Ampere).
Skydden för strömförsörjningssystemet ska konstrueras
baserat på de ovan nämnda värdena.

Funktion
Operatörens ansvar
Det är av yttersta vikt att operatören får en fullödig
professionell träning och får bekanta sig med systemet innan
enheten används. Utöver att läsa denna manual, ska
operatören
studera
mikroprocessorns
manual
och
kopplingsschemat för att förstå startsekvensen, funktionen,
stoppsekvensen och alla säkerhetsanordningars funktion.
Under enhetens första start står en auktoriserad tekniker från
tillverkaren till förfogande att svara på alla frågor och ge
instruktioner om korrekta funktionsprocedurer.
Operatören ska anteckna de operativa uppgifterna för varje
installerad enhet. Ytterligare anteckningar ska hållas för alla
regelbundna underhålls- och serviceoperationer.
Om operatören lägger märke till onormala eller ovanliga
arbetsförutsättningar, ska tillverkarens tekniska service
kontaktas.
Rutinmässigt underhåll
Grundläggande underhållsaktiviteter listas i Tabell 2

Service och begränsad garanti
Service och begränsad garanti
Alla enheter har testats i fabrik och garanteras under 12
månader från första starten eller 18 månader från
leveransdatum.
Dessa enheter har utvecklats och konstruerats med hänsyn till
högsta kvalitetsstandard och garanterar åratal av felfri funktion.
Det är trots allt viktigt att tillräckligt och regelbundet underhåll
görs, i enlighet med alla de procedurer som anges i denna
manual och med god sed gällande maskinunderhåll.
Det rekommenderas starkt att sätta upp ett underhållskontrakt
med en av tillverkaren auktoriserad service för att säkerställa
effektiv och problemfri service tack vare vår personals
erfarenhet och kompetens.
Tänk också på att enheten kräver underhåll även under
garantiperioden.
Tänk på att olämpligt användande av enheten, till exempel
utöver dess operativa begränsningar eller i brist av tillräckligt
underhåll mot vad som anges i denna manual, upphäver
garantin.
Observera speciellt följande punkter för att respektera
garantins begränsningar:
1. Enheten får ej fungera utöver fastställda gränser
2. Strömförsörjningen måste ligga inom spänningsgränserna
och vara fri från övertoner eller plötsliga
spänningsvariationer.
3. Den trefasiga strömförsörjningen får ej uppvisa en obalans
mellan faserna överstigande 3%. Enheten ska förbli
avstängd tills det elektriska problemet har lösts.
4. Deaktivera eller eliminera inga säkerhetsanordningar, vare
sig det är mekaniskt, elektriskt eller elektroniskt.
5. Vattnet som används för att fylla hydraulkretsen ska vara
rent och lämpligt behandlat. Ett mekaniskt filter ska
installeras på den punkt som ligger närmast förångaren.
6. Om inte annat är överenskommet vid beställningstillfället
får förångarens vattenflöde aldrig överstiga 120% eller
understiga 80% av nominell kapacitet.

Regelbundna obligatoriska kontroller och start av
trycksatta applikationer
Enheterna ingår i kategori IV i den klassificering som fastställts
av Europadirektivet PED 97/23/CE.
För kylaggregat tillhörande denna kategori kräver vissa lokala
normativ regelbunden inspektion av en auktoriserad firma.
Kontrollera vilka krav som gäller på installationsplatsen.

Samtidighet mellan enfas- och trefasbelastningar och obalans
mellan faserna kan orsaka jordförluster på upp till 150mA,
under standardenheternas normala funktion.
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Tabell 2 - Program för regelbundet underhåll
Aktivitetslista

Veckovis

Allmänt:
Läsning av operativa data (Not 3)
Okulärbesiktning av enheten för eventuella skador och/eller slakning
Kontroll av värmeisoleringens helhet
Rengöring och målning där det behövs
Vattenanalys (6)
Funktionskontroll av flödesmätaren

Månadsvis
(Note 1)

X
X
X
X
X
X

Elektrisk anläggning:
Kontroll av kontrollsekvenserna
Kontroll av kontaktorns slitage – byt ut om nödvändigt
Kontroll av korrekt fästning av alla elektriska poler – dra åt om nödvändigt
Rengöring inuti den elektroniska kontrollpanelen
Okulärbesiktning av komponenterna för eventuella tecken på överhettning
Funktionskontroll på kompressorn och det elektriska motståndet
Mätning av isoleringen av motorn och kompressorn m.h.a. Megger
Kylkrets:
Kontroll av eventuella läckage av kylmedel
Kontroll av kylmedlets flöde genom inspektionsfönstret – inspektionsfönstret
ska vara fullt
Kontroll av tryckfallet i avfuktningsfiltret
Kontroll av tryckfallet i oljefiltret (not 5)
Analys av kompressorns vibrationer
Analys av kompressoroljans surhet (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Kondensator:
Rengöring av kondensatorn (Not 4)
Kontroll av korrekt åtdragning av fläktarna
Kontroll av kondensatorns kylflänsar – avlägsna om nödvändigt
Noter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årligeny/År
stidsvis
(Not 2)

X
X
X

Månadsaktiviteterna omfattar alla veckoaktiviteter.
De årliga aktiviteterna (eller vid säsongsstart) omfattar alla vecko- och månadsaktiviteter.
Enhetens operativa värden kan läsas dagligen genom att anta hög kontrollstandard.
I miljöer med stor koncentration av luftburna partiklar kan det bli nödvändigt att rengöra kondensatorn oftare.
Byt ut oljefiltret när dess tryckfall når 2,0 bar.
Kontrollera förekomst av eventuella upplösta metaller.
TAN (Totalt antal syror) : ≤0,10 : ingen åtgärd
Mellan 0,10 och 0,19: byt ut syrafiltren och kontrollera igen efter 100 arbetstimmar. Fortsätt byta ut filtren till TAN ligger
under 0,10.
>0,19 : byt ut oljan, oljefiltret och oljans avfuktare. Kontrollera med regelbundna intervall.

Viktig information rörande kylmedlet som används
Denna produkt innehåller fluorerad växthusgas som nämns i
Kyoto-protokollet. Släpp inte ut gas i atmosfären.
Typ av kylmedel:
R134a
Värde GWP(1):
1300
(1)GWP =
global uppvärmningseffekt
Mängden kylmedel som krävs för standardfunktion anges på
enhetens märkskylt.
Mängden kylmedel som faktiskt finns i enheten visas på en
silvrig sticka på elpanelen.
Beroende på europeisk eller lokal lagstiftning kan det bli
nödvändigt med regelbundna inspektioner för att avslöja
eventuelle läckage av kylmedel.
Kontakta den lokala återförsäljaren för vidare information.

Undanskaffning
Enheten är konstruerad med komponenter i metall, plast och
elektronik. Alla dessa delar ska undanskaffas i enlighet med
gällande lokala normativ i ämnet.
Blybatterierna ska samlas in och skickas till speciella
insamlingscentraler.
Oljan ska samlas in och skickas till speciella
insamlingscentraler.

Denna manual utgör ett tekniskt stöd och utgör inte en bindande offert. Innehållet kan ej garanteras, uttryckligen eller underförstått, såsom komplett, exakt eller tillförlitligt. Alla
uppgifter och specifikationer kan ändras utan förvarning. De uppgifter som ges vid ordertillfället anses som definitiva.
Tillverkaren åtager sig inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador, i termens bredaste betydelse, till följd av eller kopplat till denna manuals användande och/eller
tolkning.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra konstruktionsmässiga och strukturmässiga ändringar när som helst. Bilden på omslaget är därför ej bindande.
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Air cooled screw chillers
EWAD-CZ (Inverter)
X (High Efficiency) 640 ~ C18
Cooling capacity from 635 to 1800 kW

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