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A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux 
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A –!Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine 
per i collegamenti idraulici esatti.
� - ������ ���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as 
ligações certas da água.
A – .�/01�2 0340�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
A – TipiCni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer . Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
A – TipiCen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
A – .�/�>4� 06��3�57�4� 73�4�>4� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch 
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 
Wasseranschlüsse. 
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas 
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua. 
B – Circuito refrigerante doppio tipico  – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i 
collegamenti idraulici esatti.
� - ������ $���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações 
certas da água.
B – .�/01�2 31	6�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
B – TipiCni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer. Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
B – TipiCen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
B – .�/�>4� 06��3�57�4� 3104� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����. 
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano
1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor compresor Compressore 
2 Oil Separator Ölabscheider Séparateur d’huile Olieafscheider Separador de aceite Separatore olio
3 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Descarga de la válvula de cierre Rubinetto di mandata 
4 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo
5 Condenser Kondensator Condensateur Condensor condensador Condensatore

6 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d’isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
La línea de líquido válvula de 
aislamiento 

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

8 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
9 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper evaporador Evaporatore 

10 Suction shut off valve (optional) Ansaug-Absperrventil (optional) Robinet d’aspiration (en option) Inlaat afsluitklep (optioneel) 
De succión válvula de cierre 
(opcional) 

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

11 Strainer Sieb Crépine Filter colador Strainer 
12 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
13 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
14 Jet pump Strahlpumpe Pompe à jet Straalpomp bombas de chorro Pompa a getto
15 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
16 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

18 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
19 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo 
20 Changeover device Umschaltvorrichtung Dispositif de basculement Omschakelapparaat cambio de dispositivo Dispositivo di commutazione 

21 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk 
De baja presión la válvula de 
seguridad 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

       22 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Alta presión, válvula de seguridad Valvola di sicurezza alta pressione 

       23 Condenser water connections Kondensator-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau au condensateur Condensatorwateraansluitingen 
Conexiones de agua del condensador Collegamenti idraulici del 

condensatore
24 Evaporator water connections Verdampfer-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau à l’évaporateur Verdamperwateraansluitingen Conexiones de agua del evaporador Collegamenti idraulici dell’evaporatore

PSL Limiter low pressure Niederdruckbegrenzer Limiteur basse pression Lage druk begrenzer Bajo limitador de presión Limitatore bassa pressione

PZHH High-pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk 
De alta presión del interruptor de 
presión 

Pressostato alta pressione 
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� �������	 Português 
����� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky
1 M����!#�() Compressor K08/�7

0� Kompressor Kompressor Kompressori SprBNarka kompresor 
2 �����$��,�'�#�() Separador de óleo L�
�00537��57�O Oljeavskiljare Oljeutskiller Öljynsuodatin Separator oleju odluCovaC oleje 

3 *��P'�����( -��-"$�
!�'�()

Válvula de corte de descarga 9:/	
�40 05
7>40 ���/�4 Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 
Zawór odcinajAcy na 
wypływie

Vybití uzavírací ventil 

4 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
5 M��������() Condensador K04374
�50� Kondensor Kondensator Jäähdytin Skraplacz kondenzátor 

6 Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

S�/0�4: ���/�4�
T�3�0
540�0 5�	@0/�0103�

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

7 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�)  Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

Válvula de expansão eletrónica 
Z�7�5�044:
��
?���57�O4: ���/�4

Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 
Elektroniczny zawór 
rozprBNny

Elektronický expanzní ventil 

9 �&����#�() Evaporador [
/���57�O Förångare Evaporator Höyrystin Parownik výparníku 

10 
*��P'�����( -��-"$�
���''�P�#�)
(�'���'!���() 

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

11 ]"��'� Filtro R750>4: ^��O5� Filter Filter Siivilä Filtr siatkowy filtr 
12 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
13 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 

14 *���"� �!��� (�`�P�'�) Bomba injetra R5�	4: 4�
0
 Strålpump Jet-pumpe Suihkupumppu Pompa wtryskowa vývEvy 

15 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 
16 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 

17 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�) Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

18 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
19 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
20 U����&� �!��+�+() Dispositivo de comutação a7�7��=>�=\77 	
5�0
510 Changeover-enhet Changeover-enhet Vaihtokytkentälaite UrzAdzenia przełAczajAce pDepínací zaDízení 

21 Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
4�;�0�0 3�1�74�2

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
1:
0�0�0 3�1�74�2

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

24 M��$%#!�) �!'�� !&����#�( Ligações de água do 
evaporador 

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

Limitador de pressão baixa _���4�>�57�O /0 4�;�08	
3�1�74�=

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH c'!##�#����) ����()
�"!#�)

Pressóstato de alta pressão 
�7�7 1:
0�0�0 3�1�74�2 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

Vysokotlaké tlakový spínaC
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 
1 Kompresor kompresszor compresor Kompresor K08/�7
0� Kompresor 
2 OdvajaC ulja olajleválasztó Separator de ulei Oljni separator L�
�74 
7/���50� OdluCovaC oleja 

3 Ispusni zaporni ventil
Mentesítés elzáró szelep DescIrcarea de gestiune pentru ventilul 

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

K��4 ;� /03�1�47
VýtlaCný uzatvárací ventil 

4 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
5 Kondenzator kondenzátor condensator Kondenzator K04374;�50� Kondezátor 

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

[43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5
Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

8 ElektroniCki ekspanzioni ventil Elektronikus expanziós szelep Electronic de expansiune supapI Elektronski ekspanzijski ventil K��/�4 ;� 7�7�5�0440 ��;?��74�7 Expanzný elektronický ventil 
9 IsparivaC párologtató evaporator Izparilnik [;/���57� Evaporátor (výparník) 

10 Usisni zaporni ventil (opcija)
Szívó elzáró szelep 
(opcionális) 

AspiraJie ventilul de închidere (opJional) 
Sesalni zaporni ventil (opcija) 

R8	��57�74 �;��=>1�\ ���/�4
Sací uzatvárací ventil (voliteený) 

11 Sito szFrG filtru Cedilo f73�� Filter 
12 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
13 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
14 Mlazna pumpa Jet szivattyú Jet pompI �rpalka na curek hT75 /08/� Vstrekovacie Cerpadlo 
15 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
16 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage [43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5 Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

18 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
19 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
20 Ureiaj za prebacivanje váltó eszköz de trecere la aparat Preklopna naprava a�71��=>1�\0 	
5�0
510 Prepínacie zariadenie 

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

De joasI presiune supapI de siguranJI
NizkotlaCni varnostni ventil a�73/�;74 ���/�4 ;� 4�
�0 4��2��47 BezpeCnostný ventil nízkeho tlaku 

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

a�73/�;74 ���/�4 1�
0�0 4��2��47
BezpeCnostný ventil vysokého 
tlaku 

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

K04374;�50� 4� 1034� 1��;��
Prípojky vody z kondenzátora 

24 PrikljuCci vode isparivaCa Párologtató vízcsatlakozások Conexiuni vaporizator de apI Vodni prikljuCki izparilnika [;/���57� 4� 1034� 1��;�� Prípojky vody z výparníka 
PSL GraniCnik niskog tlaka Limiter alacsony nyomású Limitator de joasI presiune Omejevalnik nizkega tlaka _���4�>�57� 4� 4�
�0 4��2��47 ObmedzovaC nízkeho tlaku 

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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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 “Kylaggregat för vatten”, 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
Alla enheter levereras med kopplingsscheman, certifierade 
ritningar, märkskylt; och FOÖ (Förklaring om 
överensstämmande); dessa dokument anger den 
införskaffade enhetens alla tekniska egenskaper och UTGÖR 
EN INTEGRERAD OCH GRUNDLÄGGANDE DEL AV 
DENNA MANUAL.

I fall av oöverensstämmande mellan denna manual och 
apparatens dokument, lita till maskinens dokument. Vid tvivel, 
kontakta tillverkarens representant. 
För ytterligare information om apparaten i den här serien, se 
bruksanvisningen. 

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 
Om kylaggregaten måste lagras före installationen, följande 
varningar måste följas. 
Förvara kylaggregat inomhus, vid en miljötemperatur under 50 
° C. 
Ta inte bort den skyddande plasten. 
Skydda enheten mot väder och vind. 
Utsätt inte kylaggregat för direkt solljus. 
Håll kylaggregatet på avstånd från värmekällor. 
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 
Dessa enheter är konstruerade för att arbeta med en förångare 
med utgående vattentemperatur mellan -8 ° C och 20 ° C och 
en kondensor med inkommande vattentemperatur mellan 20 ° 
C och 50 ° C eller 20 ° C och 60 ° C om enheten ins talleras 
med satsen för höga temperaturer. Den minsta 
temperaturskillnaden mellan in-och utloppet från förångaren till 
kondensorn får dock inte vara mindre än 17 ° C. Vid  lägre 
temperaturskillnader (ner till 10 ° C), kommer komp ressorerna 
att arbeta med delvis effekt. 
Funktion utanför gränserna kan skada enheten. 
Vid tvivel, kontakta tillverkarens representant.



D – EIMWC00301-12EU - 81/162 

Figur 1 - Beskrivning av etiketterna på elpanelen 

Enhet med en krets 
Identifikation av etiketten 

Enhet med två kretsar 
Label Identification 
1 – Uppgifter på enhetens märkskylt 6 – Typ av kylvätska
2 – Lyftinstruktioner  7 – Uppmaning att fästa sladdarna
3 – Symbol för icke brandfarliga gaser 8 – Symbol för elektrisk fara

4 – Öppna ventilen på oljeavskiljaren 9 – Varning för hög spänning
5 – Tillverkarens logotyp 10 - Nödstopp

1 –  Uppgifter på enhetens märkskylt 6 –   Symbol för icke brandfarliga gaser 
2 –  Lyftinstruktioner 7 –   Typ av kylvätska

3 – Öppna ventilen på oljeavskiljaren 8 –   Varning för hög spänning 
4 –  Tillverkarens logotyp 9 –   Uppmaning att fästa sladdarna 

5 –  Symbol för elektrisk fara 10 –  Nödstopp 
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Figur 2 - DRIFTOMFÅNG

Säkerhet 
Enheten ska förankras väl till marken.  
Det är viktigt att observera följande instruktioner: 
- Maskinen får endast lyftas vid lyftpunkterna. Endast dessa 
punkter kan bära hela enhetens vikt. 
- Låt inte oauktoriserad och/eller okvalificerad personal få 
tillgång till maskinen. 
− 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. 

- Alla åtgärder på kylkretsen och de trycksatta komponenterna 
får endast utföras av kvalificerad personal. 
- Byte av kompressorn och tillsats av smörjmedel får endast 
utföras av kvalificerad personal. 
- För ej in fasta kroppar i vattenledningarna medan enheten är 
ansluten till systemet. 
- Ett mekaniskt filter ska installeras på vattenledningen som är 
ansluten till värmeväxlarens inlopp. 
- Enheten är utrustad med en säkerhetsbrytare mot högt tryck 
med en enda pol som utlöses när trycket överskrider 
gränsvärdet. När brytaren öppnar sig, stängs kontrollreläet av 
genom att stänga av kompressorn. Tryckbrytaren är monterad 
på kompressorns tömningsport. 
Vid avstängning, ska du nollställa brytaren genom att trycka på 
den blå knappen och sedan nollställa larmet på mikrobrytaren. 
- Enheten förses med säkerhetsventiler installerade på 
kylmedelskretsens sidor för lågt respektive högt tryck. 
- Installera den i linjen genom att ansluta tömningen för 
säkerhetsventilernas givare mot läckage av kylvätska. 

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. 

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. 
Var ytterst försiktig när du hanterar enheten för att förhindra 
skada på kontrollen eller kylvätskans rör. Enheten ska lyftas 
genom att sätta in kroken i varje hörn, där det finns lyfthål (se 
fig. 3). Avståndsbarriärer ska användas längs linjen som 
ansluter lyfthålen för att förhindra skada på elpanelen och 
motorns terminallåda. 
Under lyftfasen ska du kontrollera att lyftvajrarna och/eller 
lyftkedjorna inte vidrör elpanelen och/eller rörledningarna. Om 
du flyttar maskinen, med släde eller skenor, ska du endast 
trycka på maskinens bas utan att vidröra rören av koppar, stål, 
kompressorerna och/eller elpanelen.

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 
Enheten ska placeras på en jämn bas av cement eller stål och 
ska placeras så att det finns utrymme för underhåll på enheten 
vid en ände och för att möjliggöra borttagning av rören på 
förångaren och kondensorn. Utrymmet som behövs motsvarar 

3,2 m. Rören till kondensorn och förångaren är expanderade 
inuti rörplattan för att möjliggöra förflyttning vid behov. 
Utrymmet på de andra sidorna inklusive den vertikala axeln är 
1,5 m. 
Enheten ska installeras på ett stadigt och helt plant underlag; 
det kan bli nödvändigt att använda balkar för att fördela vikten.  

Figur 3 - Lyftning av 2  kompressorenheter  
(Lyftmetoden är den samma för enheten med 1 kompressor) 
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Om enheten installeras på en plats som är tillgänglig för personer 
och djur, rekommenderas det att installera skyddsgaller rundt om 
enhet. 
För att garantera bästa prestanda på installationsplatsen, följ dessa 
föreskrifter och instruktioner: 
− Försäkra Er om att grunden är tillräckligt kraftig och stabil för att 

minimera buller och vibrationer. 
− Vattnet i systemet ska vara speciellt rent och alla spår av olja 

och rost ska avlägsnas. Ett mekaniskt vattenfilter ska installeras 
på enhetens inloppsledning. 

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. 

5. En lämplig anordning som kan hålla hydraulsystemet trycksatt 
(expansionskärl etc.). 

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

7. 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. 

8. 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. 

9.  Innan vattenledningarna isoleras, kontrollera att inga 
läckage förekommer. 

10. Kontrollera att vattentrycket inte överskrider 
konstruktionstrycket på värmeväxlarna på vattensidan. Det 
rekommenderas att installera en säkerhetsventil på 
vattenröret. 

OBS!
För att förhindra skada på rören vid värmeväxlarna, installera ett 

filter som kan inspekteras på inloppsvattnets rörledningar. 

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

Frostskydd för förångare 
1. Om enheten inte används under vintern, rekommenderar 

vi att man tömmer och sköljer förångaren och vattenrören 
med glykol. Förångaren är utrustad med ett 
dräneringssystem och luftflödesanslutningar.  

2. Vi rekommenderar att man tillsätter en lagom mängd glykol 
i vattenkretsen. Frystemperaturen för vatten- och 

glykollösningen ska vara minst 6°C lägre än förvänt ad 
minsta miljötemperatur.  

3. Isolera rören, i synnerhet de som gäller kylvattnet för att 
undvika fuktfenomen. Frostskador täcks inte av garantin. 

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 
8”. 
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. 

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.  

Samtidighet mellan enfas- och trefasbelastningar och obalans 
mellan faserna kan orsaka jordförluster, under 
standardenheternas normala funktion. 
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. 
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Om operatören lägger märke till onormala eller ovanliga 
arbetsförutsättningar, ska tillverkarens tekniska service 

kontaktas. 

Öppna isoleringsventilerna och/eller intagsventilerna 
Före kompressorns uppstart, ska du försäkra dig om att alla 
isoleringsventiler är helt öppna och tillbakaskjutna och att 
ventilaxeln är ordentligt stängd. 

OBSERVERA! 
Innan du sätter igång kompressorerna, är det mycket 
viktigt att tömningens avstängningsventilen efter 
oljeseparatorerna är helt öppen och tillbakaskjuten samt 
att ventilens axel är ordenligt täckt med lock.

Locken är öppna: 
1.  Isoleringsventilerna är installerade ovanför oljeavskiljarna. 
     Dessa ventiler måste öppnas till stoppet och 
     säkerhetslocken måste sättas på.     
2.  Avstängningsventilerna på oljereturröret (strålpump). Dessa 
     ventiler sitter under förångarens hölje nära strålpumpen. 
3.  Avstängningsventiler för balansering av oljeledningarna. 
     Dessa ventiler är installerade på höljet till oljeavskiljarna. 
4.  Knacka på vätskeledningen som har installerats i 
     kondensorn. 
5.  Locken som har installerats i oljeledningen som matar 
     kompressorns smörjningssystem. Denna ledning kommer 
     från oljeavskiljarens undersida. 
6.  Intagsventilerna installeras alternativt i närheten av 
     kompressorns intag ovanför förångaren. 

OBSERVERA! 
Innan du fyller på vattenkretsen, ska du stänga 
vattenventilerna upp till på värmeväxlarna. 

Rutinmässigt underhåll   
Grundläggande underhållsaktiviteter listas i  

Table 1. 

Service och begränsad garanti
GARANTIN ANNULLERAS OM UNDERHÅLLSRUTINEN 
INTE UTFÖRS. 

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 enligt följande Tabell 1. 
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. 

Tabell 5 - Program för regelbundet underhåll 

Aktivitetslista Månadsvis 
Varje 

kvartal
Varje 
halvår 

Årligen
Så som 

krävs för 
prestandan 

I. Kompressor      
     A. Prestandabedömning (logg och analys) * O
     B. Motor 
          • Meg. lindningar          X   
          • Amperebalans (inom 10 %)         X    
          • Terminalkontroll (täta anslutningar, rena 
porslinsytor) 

          X  

     C. Smörjningssystem 
          • Oljeledningarnas temperaturer O     
          • Oljeanalys           X  
          • Oljans utseende (genomskinlig färg, 
kvantitet) 

O     

          • Byte av oljefiltret            X 
         • Oljebyte om så indikeras efter oljeanalysen            X 
     D. Avlastning 
          • Kompressorns belastning:      
             Data för motorns amp.        X
          • Kompressorns avlastning:      
             Registrering av motorns amp.        X
     E. Kontroll av den interna kompressorn        X
II. Kontroller
     A. Driftskontroller 
          • Kontrollera inställningarna och driften         X   
          • Kontrollera inställningar och drift för 
avlastning 

        X   

          • Kontrollera lastens belansåtgärd         X   
     B. Skyddande kontroller 
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          • Teståtgärd för:      
             Larmrelä        X
             Pump-interlock        X
             Avstängning av högt och lågt tryck        X
             Avstängning av hög tömningstemperatur        X
             Avstängning av differentialtryckets oljepump        X
III. Kondensor
     A. Prestandabedömning O
     B. Test av vattenkvaliteten        X
     C. Rena kondensorrör        X
     E. Årstidsskydd        X
IV. Förångare
     A. Prestandabedömning (loggtillstånd och analys) O
     B. Test av vattenkvaliteten        X
     C. Rena förångarrör (vid behov)        X
     E. Årstidsskydd        X

          V. Expansionsventiler
     A. Prestandabedömning 

         VI. Kompressor - Enhet
     A. Prestandabedömning (logg och analys) * O
     B. Läckagetest: 
          • Kompressoranslutningar och terminal         X    
          • Röranslutningar  X    
          • Oljefogar och -anslutningar         X    
          • Kärlets utsläppsventiler         X    
     C. Vibrationsisoleringstest        X
     D. Allmänt utseende: 
          • Färg    X  
          • Isolering           X  
VII. Startmotor
     A. Undersök kontaktorerna (hårdvara och drift)        X

      B. Kontrollera överbelastningens inställningen 
och      aktivering 

        X    

     C. Test på elanslutningarna        X
VIII. Tillvalskontroller
     B. Vätskeinsprutningskontroller (kontrollera 
driften) 

        X    

Förklaring:   O = Utförs av intern personal X = Utförs av servicepersonal 

Vissa kompressorer använder kondensatorer som korrigerar strömfaktorn. Kondensatorerna måste kopplas ifrån kretsen för 
att uppnå en användbar Megger-avläsning. Om man inte gör det, får man en låg avläsning. Vid hanteringen av de elektriska 
komponenterna, får endast helt kvalificerade tekniker utföra service. 

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.

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 
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Zandvoordestraat 300����
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

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


