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    FONTOS 

 
A jelen kézikönyv technikai segítség és nem a Daikin kötelezı ajánlata.  
A Daikin legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalma sem explicit sem implicit 
módon nem tekinthetı garantáltan teljesnek, pontosnak vagy megbízhatónak. 
A jelen kézikönyv minden adata és leírása elızetes értesítés nélkül módosítható. A megrendeléskor közölt adatok 
érvényesek.  
A Daikin nem felel a jelen kézikönyv használatából és/vagy értelmezésébıl származó vagy avval kapcsolatos 
semmilyen, a szó legszélesebb értelmében vett közvetlen vagy közvetett kárért.  
A kézikönyv teljes tartalma a Daikin szerzıi jogvédelme alá tartozik. 
 

 

  FIGYELMEZTETÉS  

 
Az egység telepítése elıtt kérjük figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvet. Az egység beindítása szigorúan tilos, 
ha nem egyértelmő a jelen kézikönyv összes utasítása. 
 

 
A szimbólumok magyarázata 
 

 Fontos megjegyzés: az utasítás be nem tartása miatt az egység károsodhat vagy a mőködés veszélybe 
kerülhet 
 

 Általános biztonsági megjegyzés vagy figyelmeztetés a törvények és szabályok betartására 
 

 Villamos biztonsági megjegyzés 
 
 

A kapcsolószekrényen található címkék leírása 
 

 
 
Címke azonosító 
1 – Nem gyúlékony gáz szimbóluma 6 – Kábel beszorítás figyelmeztetés 
2 – Gyártó logója 7 – Vízkör töltés figyelmeztetés 
3 – Gáztípus 8 – Emelési utasítások 
4 – Villamos veszély szimbólum 9 – Egység adattábla adatok 
5 – Veszélyes feszültség figyelmeztetés  
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Általános információk 
 

   FIGYELEM 
 
A jelen kézikönyvben leírt berendezések egy értékes beruházást testesítenek meg. A lehetı legnagyobb 
gondossággal kell biztosítani a megfelelı beszerelést és az üzemkész állapotot. 
Az egység helyes karbantartása elengedhetetlen a biztonságos és megbízható mőködés biztosításához. Csak a 
gyártó szervizközpontjai rendelkeznek a karbantartáshoz megfelelı technikai felkészültséggel. 
 

 

    FIGYELEM  
 
A jelen kézikönyv a teljes sorozatra vonatkozóan tartalmazza a jellemzıkre és standard eljárásokra vonatkozó 
információkat. 
 
A gyártó minden egységet kompletten szállít huzalozási rajzokkal, inverter kézikönyvekkel, méreteket és 
súlyadatokat tartalmazó méretezési rajzokkal, az egységen rögzített, a mőszaki jellemzıket feltüntetı adattáblával. 
 

A HUZALOZÁSI RAJZOK, INVERTER KÉZIKÖNYVEK, MÉRETEZÉSI RAJZOK ÉS AZ ADATTÁBLA LÉNYEGI 
DOKUMENTUMOKNAK ÉS A JELEN KÉZIKÖNYV RÉSZÉNEK TEKINTENDİK 

 
Amennyiben bármilyen eltérés lenne a jelen kézikönyv és a berendezés dokumentuma között, a géphez tartozó 
dokumentum az irányadó. 
Ha bármilyen kétség merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a Daikinnel vagy a felhatalmazott szervizközpontokkal 
 

 
A berendezés leírása 
Amikor a berendezés leszállítása a beszerelés helyére megtörténik, azonnal ellenırizni kell, hogy nem sérült-e. A 
szállítási bizonylaton feltüntetett minden részegységet gondosan meg kell vizsgálni és ellenırizni kell; minden kárt jelezni 
kell a fuvarozónak. A gép lerakodása elıtt ellenırizze, hogy az adattáblán feltüntetett modell és tápfeszültség 
megegyezik-e a rendelésével. A gyártó nem vállal semmilyen felelısséget az olyan sérülésekért, melyekre a berendezés 
átvétele után derül fény.  
 
Ellenırzések 
A saját védelmében abban az esetben, ha a berendezés nem teljes (részek hiányoznak), vagy megsérült szállítás 
közben, a gép érkezésekor végezze el az alábbi ellenırzı mőveleteket: 
 

a) A berendezés átvétele elıtt ellenırizze a szállítmány minden egyes részegységét. Ellenırizze, hogy nincs-e 
sérülés. 

b) Amennyiben a gép károsodott, ne távolítsa el a kárt szenvedett részeket. Egy fényképsorozat segítheti a 
felelısség megállapítását. 

c) Azonnal jelezze a kár mértékét a fuvarozó társaságnak, és kérje, hogy vizsgálják meg a gépet. 
d) Azonnal jelezze a kár mértékét a kereskedınek, hogy az megszervezhesse a szükséges javításokat. 

Semmilyen esetben nem szabad a kárt kijavítani mielıtt a fuvarozó társaság képviselıje megvizsgálná a gépet. 
 
A kézikönyv célja 
A jelen kézikönyv célja, hogy a telepítést végzı szakember és a szakképzett gépkezelı a nélkül tudjon elvégezni 
minden, a gép megfelelı telepítéséhez és karbantartásához szükséges mőveletet, hogy bármilyen veszélynek kitenne 
embereket, állatokat vagy javakat. 
A kézikönyv fontos dokumentációs segédlet szakképzett személyeknek, de nem helyettesítheti ıket.  
Minden tevékenységet a helyi törvényeknek és elıírásoknak megfelelıen kell végezni. 
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Nómenklatúra 
 
E W A D 2 0 0 B Z S S 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Géptípus
EWA = Léghőtéses hőtıberendezés, csak hőtés
EWY = Léghőtéses hőtıberendezés, hıszivattyú
EWL = Távoli kondenzátor hőtı
ERA = Léghőtéses kondenzáló egység
EWW = Vízhőtéses hőtıberendezés, csak hőtés
EWC = Léghőtéses hőtıberendezés, hőtés csak centrifugális ventillátorral
EWT = Léghőtéses hőtıberendezés, hőtés csak hıvisszanyeréssel

Hőtıközeg
D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

Kapacitás osztály kW-ban (H őtés)
Mindig 3 számjegyő kód
Azonos az elızıvel

Modell sorozat
A, B, … bető lényeges módosítás

Inverter
    - = Nem inverter
    Z = Inverter

Hatékonysági szint (McQuay kód)
S = Standard hatékonyság (SE)
X = Magas hatékonyság (XE)
P = Prémium hatékonyság (PE) (N.A erre a tartományra)
H = Magas környezet (HA) (N.A erre a tartományra)

Hangszint (McQuay kód)
S = Standard zajszint (ST)
L = Alacsony zajszint (LN)
R = Csökkentett zajszint (XN)
X = Extra alacsony zajszint (XXN) (N.A erre a tartományra)
C = Kamra (CN) (N.A erre a tartományra)

Garancia
0 = 1 év garancia
B = 2 év garancia
C = 3 év garancia
… = ... év garancia

Sorszám
000 = Alap modell
001 = Elsı rendelés ebbıl a modellbıl (1 vagy több egység)
002 = Második rendelés ebbıl a modellbıl (1 vagy több egység)
… = ... rendelés ebbıl a modellbıl
B01 = Elsı rendelés ebbıl a modellbıl + 1 év garancia
B02 = Második rendelés ebbıl a modellbıl (1 vagy több egység
… = ... rendelés ebbıl a modellbıl
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Specifikációk 
 
MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓK  

EWAD-BZSS 
EWAD-BZSL  330 360 400 420 

Kapacitás Hőtés  329 358 395 423 

Kapacitás ellenırzés 
Típus Léptetésmentes 

Minimum kapacitás % 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 

Egység betáplálás Hőtés kW 120 136 147 159 
EER 2,74 2,63 2,68 2,66 
ESEER 4,59 4,60 4,55 4,59 

Burkolat 
Szín                          Elefántcsont fehér 

Anyag Horganyzott és festett acéllemez 

Méretek Egység 

Magasság mm 2355 2355 2355 2355 

Szélesség mm 2224 2224 2224 2224 

Mélység mm 4352 4352 5252 5252 

Súly (BZSS) 
Egység kg 4190 4190 4590 4590 

Üzemelési súly kg 4440 4440 4840 4840 

Súly (BZSL) 
Egység kg 4340 4340 4740 4740 

Üzemelési súly kg 4590 4590 4990 4990 

Víz hıcserélı 

Típus Egyjáratú burkolat és csı 

Víztérfogat l 271 264 264 256 
Névleges víz 
térfogatáramlás 
arány 

Hőtés l/perc 943 1026 1132 1213 

Névleges 
víznyomás 
csökkenés 

Hőtés kPa 60 61 72 67 

Szigetelı anyag Zárt cellás elasztomer hab 

Levegı hıcserélı Típus Zsalus bordák 

Ventillátor 

Típus Tengelyirányú 

Hajtás VFD-vezérelt 

Átmérı mm 800 800 800 800 

Névleges levegı áramlás m³/perc 1960 1960 2450 2450 

Modell 

Mennyiség 8 8 10 10 

Hőtési -sebesség   ford/per
c 

700 700 700 700 

Hőtési motor kimenet W 1133 1133 1133 1133 

Kompresszor 

Típus 
Félhermetikus inverteres egyedi 

csavarkompresszor 
Olaj adag l 26 26 26 26 

Mennyiség 2 2 2 2 

Hangszint (BZSS) 
Hangerı Hőtés dBA 102,8 102,8 103,2 103,2 

Hangnyomás Hőtés dBA 83,0 83,0 83,0 83,0 

Hangszint (BZSL) 
Hangerı Hőtés dBA 96,9 96,9 97,3 97,3 

Hangnyomás Hőtés dBA 77,0 77,0 77,0 77,0 

Hőtıközeg-kör 

Hőtıközeg-típus R-134a R-134a R-134a R-134a 

Hőtıközeg töltet kg 80 80 100 100 

Körök száma 2 2 2 2 

Csıcsatlakozások Párologtató víz beömlés/kiömlés 168,3 168,3 168,3 168,3 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (nyomáskapcsoló) 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Alacsony szívó nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Kompresszor túlterhelés (Kriwan) 

Biztonsági eszközök Magas szállító hımérséklet 

Biztonsági eszközök Alacsony olajnyomás 

Biztonsági eszközök Alacsony nyomásarány 

Biztonsági eszközök Magas olajszőrı nyomáscsökkenés 

Biztonsági eszközök Fázismonitor 

Biztonsági eszközök Vészhelyzeti leállás 

Megjegyzések 
Hőtési kapacitás, egység betáplálás hőtésnél és EER az alábbi feltételek alapján: párologtató 12°C/7°C; 
környezet 35°C.  
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MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZSS 
EWAD-BZSL  

460 490 520 

Kapacitás Hőtés kW 459 488 515 

Kapacitás ellenırzés 
Típus Léptetésmentes 

Minimum kapacitás % 13.5% 13.5% 13.5% 

Egység betáplálás Hőtés kW 168 181 193 
EER 2,74 2,71 2,67 
ESEER 4,57 4,70 4,60 

Burkolat 
Szín Elefántcsont fehér 

Anyag Horganyzott és festett acéllemez 

Méretek Egység 

Magasság mm 2355 2355 2355 

Szélesség mm 2224 2224 2224 

Mélység mm 6152 6152 6152 

Súly (BZSS) 
Egység kg 5070 5070 5070 

Üzemelési súly kg 5320 5320 5320 

Súly (BZSL) 
Egység kg 5220 5220 5220 

Üzemelési súly kg 5470 5470 5470 

Víz hıcserélı 

Típus Egyjáratú burkolat és csı 

Víztérfogat l 256 248 248 
Névleges víz 
térfogatáramlás 
arány 

Hőtés l/perc 1316 1399 1476 

Névleges 
víznyomás 
csökkenés 

Hőtés kPa 78 69 76 

Szigetelı anyag Zárt cellás elasztomer hab 

Levegı hıcserélı Típus Zsalus bordák 

Ventillátor 

Típus Tengelyirányú 

Hajtás VFD-vezérelt 

Átmérı mm 800 800 800 

Névleges levegı áramlás m³/perc 2940 2940 2940 

Modell 

Mennyiség 12 12 12 

Hőtési sebesség   ford/perc 700 700 700 

Hőtési motor kimenet W 1133 1133 1133 

Kompresszor 

Típus 
Félhermetikus inverteres egyedi 

csavarkompresszor 
Olaj adag l 26 26 26 

Mennyiség 2 2 2 

Hangszint (BZSS) 
Hangerı Hőtés dBA 103,6 103,6 103,6 

Hangnyomás Hőtés dBA 83,5 83,5 83,5 

Hangszint (BZSL) 
Hangerı Hőtés dBA 98,2 98,2 98,2 

Hangnyomás Hőtés dBA 77,5 77,5 77,5 

Hőtıközeg-kör 

Hőtıközeg-típus R-134a R-134a R-134a 

Hőtıközeg töltet kg 120 120 120 

Körök száma 2 2 2 

Csıcsatlakozások Párologtató víz beömlés/kiömlés 168.3 168.3 168.3 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (nyomáskapcsoló) 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Alacsony szívó nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Kompresszor túlterhelés (Kriwan) 

Biztonsági eszközök Magas szállító hımérséklet 

Biztonsági eszközök Alacsony olajnyomás 

Biztonsági eszközök Alacsony nyomásarány 

Biztonsági eszközök Magas olajszőrı nyomáscsökkenés 

Biztonsági eszközök Fázismonitor 

Biztonsági eszközök Vészhelyzeti leállás 

Megjegyzések 
Hőtési kapacitás, egység betáplálás hőtésnél és EER az alábbi feltételek alapján: párologtató 
12°C/7°C; környezet 35°C.  
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VILLAMOS SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZSS 
EWAD-BZSL  

330 360 400 420 

Elektromos betáplálás 

Fázis 3 3 3 3 

Frekvencia Hz 50 50 50 50 

Feszültség V 400 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% +10% 

Egység 

Maximum indítási áramerısség A 232 250 251 278 

Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 194 220 239 258 

Maximum folyamatos áramerısség A 322 322 328 358 
Maximum folyamatos áramerısség 
huzalméretezéshez 

A 355 355 361 394 

Minimális elmozdított teljesítménytényezı 
névleges feltételek esetén 

 0,98 0,98 0,98 0,98 

Ventillátorok Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 22,4 22,4 28,0 28,0 

Kompresszor 

Fázis 3 3 3 3 

Feszültség V 400 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% +10% 

Maximum folyamatos áramerısség A 150+150 150+150 150+150 150+150 

Indítási módszer Inverter 

 

VILLAMOS SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZSS 
EWAD-BZSL  

460 490 520 

Elektromos betáplálás 

Fázis 3 3 3 

Frekvencia Hz 50 50 50 

Feszültség V 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% 

Egység 

Maximum indítási áramerısség A 297 311 316 

Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 273 292 312 

Maximum folyamatos áramerısség A 394 394 394 
Maximum folyamatos áramerısség 
huzalméretezéshez 

A 433 433 433 

Minimális elmozdított teljesítménytényezı 
névleges feltételek esetén 

 0,98 0,98 0,98 

Ventillátorok Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 33,6 33,6 33,6 

Kompresszor 

Fázis 3 3 3 

Feszültség V 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% 

Maximum folyamatos áramerısség A 180+180 180+180 180+180 

Indítási módszer Inverter 

 
 

Megjegyzések 

Megengedett feszültség tőréshatár ± 10%. A fázisok közötti feszültség kiegyensúlyozatlanság ± 3%-on 
belül kell, hogy legyen. 
Maximum indítási áramerısség: a legnagyobb kompresszor indítási áramerıssége + a másik kompresszor 
maximum áramerısségének 75%-a + ventillátor áramerısség a körhöz 75%-nál. 
A maximum indítási áramerısség 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik 
A hőtési mód névleges áramerıssége 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik, és 
az alábbi feltételeken alapul: párologtató 12°C/7°C ; környezet 35°C. kompresszorok + ventillátorok 
áramerısség. 
A maximum folyamatos áramerısség 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik, és 
alapja a kompresszor max. felvett áramerıssége a burkolatában 
A maximum folyamatos áramerısség huzalméretezéshez 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı 
telepítésre vonatkozik, és a minimum megengedett feszültségen alapul 
Maximum folyamatos áramerısség huzalméretezéshez: (kompresszorok teljes terheléses áramerıssége + 
ventillátor áramerısség)x 1,1. 
A minimális elmozdított teljesítménytényezı 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre 
vonatkozik 
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MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZXS 
EWAD-BZXL  
EWAD-BZXR  

330 360 400 420 

Kapacitás Hőtés  329 358 395 423 

Kapacitás ellenırzés 
Típus Léptetésmentes 

Minimum kapacitás % 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 

Egység betáplálás Hőtés kW 118 135 145 157 
EER 2,78 2,66 2,73 2,70 
ESEER 4,79 4,82 4,78 4,84 

Burkolat 
Szín Elefántcsont fehér 

Anyag Horganyzott és festett acéllemez 

Méretek Egység 

Magasság mm 2355 2355 2355 2355 

Szélesség mm 2224 2224 2224 2224 

Mélység mm 4352 4352 5252 5252 

Súly (BZXS) 
Egység kg 4190 4190 4590 4590 

Üzemelési súly kg 4440 4440 4840 4840 

Súly (BZXL) 
Egység kg 4340 4340 4740 4740 

Üzemelési súly kg 4590 4590 4990 4990 

Súly (BZXR) 
Egység kg 4390 4390 4790 4790 

Üzemelési súly kg 4640 4640 5040 5040 

Víz hıcserélı 

Típus Egyjáratú Shell&Tube 

Víztérfogat l 271 264 264 256 
Névleges víz 
térfogatáramlás 
arány 

Hőtés l/perc 943 1026 1132 1213 

Névleges víznyomás 
csökkenés 

Hőtés kPa 60 61 72 67 

Szigetelı anyag Zárt cellás elasztomer hab 

Levegı hıcserélı Típus Zsalus bordák 

Ventillátor 

Típus Tengelyirányú 

Hajtás DC Inverter (Súrlódásmentes) 

Átmérı mm 800 800 800 800 

Névleges levegı áramlás m³/perc 1960 1960 2450 2450 

Modell 

Mennyiség 8 8 10 10 

Hőtési sebesség   ford/per
c 

700 700 700 700 

Hőtési motor kimenet W 900 900 900 900 

Kompresszor 

Típus 
Félhermetikus inverteres egyedi 

csavarkompresszor 
Olaj adag l 26 26 26 26 

Mennyiség 2 2 2 2 

Hangszint (BZXS) 
Hangerı Hőtés dBA 102,8 102,8 103,2 103,2 

Hangnyomás Hőtés dBA 83,0 83,0 83,0 83,0 

Hangszint (BZXL) 
Hangerı Hőtés dBA 96,9 96,9 97,3 97,3 

Hangnyomás Hőtés dBA 77,0 77,0 77,0 77,0 

Hangszint (BZXR) 
Hangerı Hőtés dBA 92,9 92,9 93,3 93,3 

Hangnyomás Hőtés dBA 73,0 73,0 73,0 73,0 

Hőtıközeg-kör 

Hőtıközeg-típus R-134a R-134a R-134a R-134a 

Hőtıközeg töltet kg 80 80 100 100 

Körök száma 2 2 2 2 

Csıcsatlakozások Párologtató víz beömlés/kiömlés 168.3 168.3 168.3 168.3 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (nyomáskapcsoló) 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Alacsony szívó nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Kompresszor túlterhelés (Kriwan) 

Biztonsági eszközök Magas szállító hımérséklet 

Biztonsági eszközök Alacsony olajnyomás 

Biztonsági eszközök Alacsony nyomásarány 

Biztonsági eszközök Magas olajszőrı nyomáscsökkenés 

Biztonsági eszközök Fázismonitor 

Biztonsági eszközök Vészhelyzeti leállás 

Megjegyzések 
Hőtési kapacitás, egység betáplálás hőtésnél és EER az alábbi feltételek alapján: párologtató 12°C/7°C; 
környezet 35°C.  
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MŐSZAKI SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZXS 

                                      EWAD-BZXL 
                                      EWAD-BZXR  

460 490 520 

Kapacitás Hőtés kW 459 488 515 

Kapacitás ellenırzés 
Típus Léptetésmentes 

Minimum kapacitás % 13.5% 13.5% 13.5% 

Egység betáplálás Hőtés kW 165 178 190 
EER 2,79 2,75 2,71 
ESEER 4,81 5,01 4,84 

Burkolat 
Szín Elefántcsont fehér 

Anyag Horganyzott és festett acéllemez 

Méretek Egység 

Magasság mm 2355 2355 2355 

Szélesség mm 2224 2224 2224 

Mélység mm 6152 6152 6152 

Súly ST 
Egység kg 5070 5070 5070 

Üzemelési súly kg 5320 5320 5320 

Súly LN 
Egység kg 5220 5220 5220 

Üzemelési súly kg 5470 5470 5470 

Súly XN 
Egység kg 5270 5270 5270 

Üzemelési súly kg 5520 5520 5520 

Víz hıcserélı 

Típus Egyjáratú Shell&Tube 

Víztérfogat l 256 248 248 
Névleges víz 
térfogatáramlás 
arány 

Hőtés l/perc 1316 1399 1476 

Névleges víznyomás 
csökkenés 

Hőtés kPa 78 69 76 

Szigetelı anyag Zárt cellás elasztomer hab 

Levegı hıcserélı Típus Zsalus bordák 

Ventillátor 

Típus Tengelyirányú 

Hajtás DC Inverter (Súrlódásmentes) 

Átmérı mm 800 800 800 

Névleges levegı áramlás m³/perc 2940 2940 2940 

Modell 

Mennyiség 12 12 12 

Hőtési sebesség   ford/perc 700 700 700 

Hőtési motor kimenet W 900 900 900 

Kompresszor 

Típus 
Félhermetikus inverteres egyedi 

csavarkompresszor 
Olaj adag l 26 26 26 

Mennyiség 2 2 2 

Hangszint (ST) 
Hangerı Hőtés dBA 103,6 103,6 103,6 

Hangnyomás Hőtés dBA 83,5 83,5 83,5 

Hangszint (LN) 
Hangerı Hőtés dBA 98,2 98,2 98,2 

Hangnyomás Hőtés dBA 77,5 77,5 77,5 

Hangszint (XN) 
Hangerı Hőtés dBA 94,2 94,2 94,2 

Hangnyomás Hőtés dBA 73,5 73,5 73,5 

Hőtıközeg-kör 

Hőtıközeg-típus R-134a R-134a R-134a 

Hőtıközeg töltet kg 120 120 120 

Körök száma 2 2 2 

Csıcsatlakozások Párologtató víz beömlés/kiömlés 168.3 168.3 168.3 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (nyomáskapcsoló) 

Biztonsági eszközök Magas szállító nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Alacsony szívó nyomás (transzduktor) 

Biztonsági eszközök Kompresszor túlterhelés (Kriwan) 

Biztonsági eszközök Magas szállító hımérséklet 

Biztonsági eszközök Alacsony olajnyomás 

Biztonsági eszközök Alacsony nyomásarány 

Biztonsági eszközök Magas olajszőrı nyomáscsökkenés 

Biztonsági eszközök Fázismonitor 

Biztonsági eszközök Vészhelyzeti leállás 

Megjegyzések 
Hőtési kapacitás, egység betáplálás hőtésnél és EER az alábbi feltételek alapján: párologtató 12°C/7°C; 
környezet 35°C.  

 



D - KIMAC00305-10HU - 12/64  

VILLAMOS SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZXS 
EWAD-BZXL  
EWAD-BZXR  

330 360 400 420 

Elektromos betáplálás 

Fázis 3 3 3 3 

Frekvencia Hz 50 50 50 50 

Feszültség V 400 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% +10% 

Egység 

Maximum indítási áramerısség A 232 244 251 278 

Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 183 209 225 244 

Maximum folyamatos áramerısség A 311 311 314 344 
Maximum folyamatos áramerısség 
huzalméretezéshez 

A 342 342 345 378 

Ventillátorok Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 11.2 11.2 14.0 14.0 

Kompresszor 

Fázis 3 3 3 3 

Feszültség V 400 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% +10% 

Maximum folyamatos áramerısség A 150+150 150+150 150+150 150+150 

Indítási módszer Inverter 

 

VILLAMOS SPECIFIKÁCIÓK  
EWAD-BZXS 
EWAD-BZXL  
EWAD-BZXR  

460 490 520 

Elektromos betáplálás 

Fázis 3 3 3 

Frekvencia Hz 50 50 50 

Feszültség V 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% 

Egység 

Maximum indítási áramerısség A 297 302 316 

Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 256 275 295 

Maximum folyamatos áramerısség A 377 377 377 
Maximum folyamatos áramerısség 
huzalméretezéshez 

A 414 414 414 

Ventillátorok Névleges folyamatos hőtési áramerısség A 33.6 33.6 33.6 

Kompresszor 

Fázis 3 3 3 

Feszültség V 400 400 400 

Feszültség tőréshatár 
Minimum % -10% -10% -10% 

Maximum % +10% +10% +10% 

Maximum folyamatos áramerısség A 180+180 180+180 180+180 

Indítási módszer Inverter 

 
 

Megjegyzések 

Megengedett feszültség tőréshatár ± 10%. A fázisok közötti feszültség-kiegyensúlyozatlanság ± 3%-on 
belül kell, hogy legyen. 
Maximum indítási áramerısség: a legnagyobb kompresszor indítási áramerıssége + a másik kompresszor 
maximum áramerısségének 75%-a + ventillátor áramerısség a körhöz 75%-nál. 
A maximum indítási áramerısség 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik 
A hőtési mód névleges áramerıssége 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik, és 
az alábbi feltételeken alapul: párologtató 12°C/7°C ; környezet 35°C. kompresszorok + ventillátorok 
áramerısség. 
A maximum folyamatos áramerısség 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre vonatkozik, és 
alapja a kompresszor max. felvett áramerıssége a burkolatában 
A maximum folyamatos áramerısség huzalméretezéshez 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı 
telepítésre vonatkozik, és a minimum megengedett feszültségen alapul 
Maximum folyamatos áramerısség huzalméretezéshez: (kompresszorok teljes terheléses áramerıssége + 
ventillátor áramerısség)x 1,1. 
A minimális elmozdított teljesítménytényezı 25kA-es rövidzár áramerısséggel történı telepítésre 
vonatkozik 
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Hangnyomásszint 
 

EWAD-BZSS – EWAD-BZXS  
Egysé

g 
méret  

Hangnyomásszint az egységt ıl 1 méterre félgömb alakú szabad területen (hiv. 2 x 10-5 Pa) Teljesít
mény  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) dB(A) 

330 79.1 77.8 79.0 77.6 80.0 76.1 65.6 56.6 83.0 102.8 
360 79.1 77.8 79.0 77.6 80.0 76.1 65.6 56.6 83.0 102.8 
400 79.1 77.8 79.0 77.6 80.0 76.1 65.6 56.6 83.0 103.2 
420 79.1 77.8 79.0 77.6 80.0 76.1 65.6 56.6 83.0 103.2 
460 79.6 78.3 79.5 78.1 80.6 76.6 65.6 56.6 83.5 103.6 
490 79.6 78.3 79.5 78.1 80.6 76.6 65.6 56.6 83.5 103.6 
520 79.6 78.3 79.5 78.1 80.6 76.6 65.6 56.6 83.5 103.6 

Megjegyzés:  Az ISO 3744 szerinti értékek, az alábbiakra vonatkoznak: párologtató 12/7°, környezet 35°, teljes ter heléses mőködés. 
 
 

EWAD-BZSL – EWAD-BZXL 
Egysé

g 
méret  

Hangnyomásszint az egységt ıl 1 méterre félgömb alakú szabad területen (hiv. 2 x 10-5 Pa) Teljesít
mény  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) dB(A) 

330 78.4 73.5 73.5 71.8 73.9 69.9 59.6 50.7 77.0 96.9 
360 78.4 73.5 73.5 71.8 73.9 69.9 59.6 50.7 77.0 96.9 
400 78.4 73.5 73.5 71.8 73.9 69.9 59.6 50.7 77.0 97.3 
420 78.4 73.5 73.5 71.8 73.9 69.9 59.6 50.7 77.0 97.3 
460 78.4 74.0 74.0 72.3 74.4 70.3 60.1 50.7 77.5 98.2 
490 78.4 74.0 74.0 72.3 74.4 70.3 60.1 50.7 77.5 98.2 
520 78.4 74.0 74.0 72.3 74.4 70.3 60.1 50.7 77.5 98.2 

Megjegyzés:  Az ISO 3744 szerinti értékek, az alábbiakra vonatkoznak: párologtató 12/7°, környezet 35°, teljes ter heléses mőködés. 
 
 

EWAD-BZXR 
Egysé

g 
méret  

Hangnyomásszint az egységt ıl 1 méterre félgömb alakú szabad területen (hiv. 2 x 10-5 Pa) Teljesít
mény  

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dB(A) dB(A) 

330 77.0 70.8 70.0 68.0 69.8 65.6 55.6 46.7 73.0 92.9 
360 77.0 70.8 70.0 68.0 69.8 65.6 55.6 46.7 73.0 92.9 
400 77.0 70.8 70.0 68.0 69.8 65.6 55.6 46.7 73.0 93.3 
420 77.0 70.8 70.0 68.0 69.8 65.6 55.6 46.7 73.0 93.3 
460 77.3 71.3 70.5 68.7 70.3 66.1 56.0 46.8 73.5 94.2 
490 77.3 71.3 70.5 68.7 70.3 66.1 56.0 46.8 73.5 94.2 
520 77.3 71.3 70.5 68.7 70.3 66.1 56.0 46.8 73.5 94.2 

Megjegyzés:  Az ISO 3744 szerinti értékek, az alábbiakra vonatkoznak: párologtató 12/7°, környezet 35°, teljes ter heléses mőködés. 
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Üzemeltetési határértékek 
 
Tárolás 
Az egységet a következı környezeti feltételek között lehet tárolni: 
Minimális környezeti hımérséklet     :  -10°C 
Maximális környezeti hımérséklet  :   53°C 
Maximális relatív páratartalom :  95% kondenzáció nélkül 
 

    FIGYELEM  
 
A fent megadott minimális hımérséklet alatti tárolás esetén bizonyos egységek, beleértve az elektronikus vezérlı 
egységet és LCD kijelzıjét, károsodhatnak. 
 

 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A maximális hımérséklet fölötti tárolás a kompresszorok szívószelepei biztonsági szelepeinek nyitását okozza. 
 

 

    FIGYELEM  
 
Kondenzált környezetben történı tárolás károsíthatja az elektronikus részegységeket. 
 

 
Mőködés 
A berendezést az alábbi ábrán megadott korlátok között kell mőködtetni. 
 

    FIGYELEM  
 
A korlátokon kívüli mőködtetés beindíthatja a biztonsági berendezéseket és megszakíthatja a berendezés 
mőködését, és, rendkívüli esetekben, sérülést okozhat az egységben. 
Ha bármilyen kétség merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 
 

 

    FIGYELEM  
 
A maximális mőködtetési magasság a tenger szintje feletti 2.000 m. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyárral, ha a berendezést 1.000 és 2.000 m tengerszint feletti magasságok között 
kívánják mőködtetni. 
 

 
 
A mőködtetési határok teljesen feltöltött berendezésre vonatkoznak. 
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Gépészeti telepítés 
 
Fuvarozás 
Biztosítani kell a berendezés stabilitását fuvarozás közben. Ha a gépet az alapjához rögzített fa léccel fuvarozzák, ezt a 
lécet csak a végsı rendeltetési hely elérésekor szabad eltávolítani. 
 
Felelısség 
A gyártó semmilyen jelen és jövıbeni felelısséget nem vállal olyan, személyekben, állatokban vagy javakban 
bekövetkezett sérülésért, amit a jelen kézikönyvben megadott telepítési és karbantartási utasításokat tiszteletben nem 
tartó vagy félreértı gépkezelık hanyagsága okoz.  
Minden biztonsági berendezést a helyi törvények és szabályok biztonsági és környezetvédelmi elıírásai szerint 
megfelelıen és rendszeresen ellenırizni kell. 
 

Biztonság 
A gépet biztosan le kell horgonyozni a talajhoz. 
Alapvetı fontosságú a következı listában felsorolt figyelmeztetések tiszteletben tartása, mely azonban nem tekinthetı 
kizárólagosnak: 
- A berendezést csak az alján elhelyezkedı, sárgával jelölt emelési pontoknál lehet megemelni. Csak ezek a pontok 

bírják el az egység teljes súlyát. 
- Ne engedje meg, hogy a berendezéshez felhatalmazással nem rendelkezı és/vagy képzetlen személyek 

hozzáférjenek. 
- Az elektromos részegységekhez tilos hozzáférni azelıtt, hogy a berendezés fıkapcsolóját lekapcsolták és így az 

elektromos ellátást leválasztották.  
- Tilos a villamos részegységekhez szigetelı emelvény használata nélkül hozzáférni. Víz- és/vagy nedvesség 

jelenlétében ne kapcsolja be a villamos részegységeket. 
- A hőtıkörön és a nyomás alatti részegységeken minden mőveletet szakképzett személyzetnek kell végeznie. 
- Csak szakképzett személyzet cserélheti ki a kompresszort vagy töltheti föl a kenıolajat. 
- Éles peremek és a kondenzátor egység felülete sérülést okozhatnak. Kerülje a közvetlen érintést. 
- A hőtıventilátorokon és/vagy kompresszorokon végzett bármely tevékenység elıtt a fıkapcsolónál kapcsolja le az 

elektromos tápot a berendezésrıl. Ezen szabály tiszteletben nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat. 
- Ne helyezzen be szilárd tárgyakat a vízcsövekbe amikor a gép a víz tápvezetékre van csatlakoztatva. 
- A hıcserélı bemenetére csatlakoztatott vízcsıre egy mechanikus szőrıt kell illeszteni. 
- A gép a hőtıkör mind magas mind alacsony nyomású oldalán biztonsági szelepekkel felszerelve kerül leszállításra. 
Az egység hirtelen leállása esetén kövesse a jelen kézikönyvvel együtt a végfelhasználónak leszállított 
gépdokumentáció részét képezı A kapcsolótábla használati utasítása kézikönyv utasításait. 
Javasoljuk, hogy a telepítést és a karbantartást más személyekkel együtt végezze. Baleseti sérülés vagy rosszullét 
esetén a következıket kell tenni: 
- meg kell ırizni a nyugalmat 
- meg kell nyomni a riasztógombot, ha van ilyen a telepítés helyén 
- a sérültet meleg helyre kell vinni, az egységtıl távol, és nyugalmi pozícióba kell helyezni 
- azonnal fel kell venni a kapcsolatot az épület  mentıszemélyzetével vagy az elsısegély szolgálattal 
- meg kell várni a mentıszemélyzet megérkezését, a sérültet nem szabad egyedül hagyni 
- a mentıszemélyzetnek meg kell adni minden szükséges információt 
 

    FIGYELEM  
 
Mielıtt bármilyen mőveletet végezne a gépen, alaposan olvassa el a használati utasítást. 
A telepítést és a karbantartást a törvények elıírásait és a helyi szabályokat jól ismerı szakképzett személyek kell, 
hogy végezzék, akik megfelelı oktatásban részesültek és rendelkeznek tapasztalattal ilyen berendezés típussal 
kapcsolatban. 

 

    FIGYELEM  
 
A berendezést nem szabad olyan helyre telepíteni, mely a karbantartás során veszélyesnek minısül, mint például 
(de nem kizárólag) mellvéd vagy korlát nélküli, vagy elégtelen szabad hellyel rendelkezı felületek. 

 
Kezelés és emelés 
A berendezés teherautóról történı lerakása és mozgatása során kerülje az ütıdést és rázást. Az alapkereten kívül a 
berendezés semelyik más részét ne tolja vagy húzza. A panelek és az alapkeret károsodásának elkerülése érdekében a 
tehergépkocsin akadályozza meg a berendezés elmozdulását. Kerülje el, hogy az egység bármely része a lerakás 
és/vagy kezelés során leessen, egy ilyen esés súlyos károsodást okozhat. 
 
A sorozat minden egységét sárgával jelölt emelési pontokkal látjuk el. Az egység emelésére csak ezeket a pontokat 
használja, a 2. ábrán bemutatott módon. 
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2. ábra – Az egység emelése 
 
 
 

    FIGYELEM  
 
Mind az emelıkötelek mind a távtartó és/vagy kiegyenlítı rudak olyan méretőek kell, hogy legyenek, hogy 
biztonságosan megtartsák a gép súlyát. Ellenırizze az egység súlyát a gép azonosító tábláján. 
Az “Általános információk” fejezet “Mőszaki adatok” táblázataiban jelzett súlyértékek bármely opciós elem nélküli 
standard egységre vonatkoznak.  
Az Ön berendezésén lehetnek olyan tartozékok (szivattyúk, akkuk, réz/réz részek, stb.), amelyek megnövelik az 
összsúlyt. 
 

 

    FIGYELEM  
 
A legnagyobb odafigyeléssel és gondossággal kell emelni a berendezést. Kerülje el a hirtelen mozdulatokat emelés 
közben, és az egységet nagyon lassan emelje, mindig vízszintesen tartva. 
 

Eljárás a berendezés 
eltávolítására a 

konténerbıl. 
Opcionális konténer 

készlet 
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Elhelyezés és összeszerelés 
Minden egységet teraszra vagy talajra történı kültéri telepítésre terveztek, feltéve, hogy a telepítési terület mentes az 
összes olyan akadálytól, amely gátolja a kondenzátor telep felé a levegı áramlását. 
Az egységet egy erıs és tökéletesen sima alapra kell telepíteni; amennyiben a gépet teraszra vagy tetıre szerelik, 
szükségessé válhat, hogy a súly elosztása érdekében gerendákon helyezzék el. 
Talajra történı telepítésnél a gépnél legalább 250 mm-rel szélesebb és hosszabb erıs betonalapot kell készíteni. Ez az 
alap elég erıs kell legyen, hogy elbírja a gépnek a mőszaki adatlap szerinti súlyát. 
Ha emberek és állatok számára könnyen hozzáférhetı helyre telepítik a gépet, javasoljuk védırácsok telepítését a 
telepek és a kompresszor szekciók körül.  
A telepítési területen az optimális teljesítmény biztosításához az alábbi óvintézkedéseket és utasításokat kell tiszteletben 
tartani: 
 
• El kell kerülni a levegıáramlás visszakeringetést. 
• Biztosítani kell, hogy semmilyen akadály nem gátolja a levegı áramlását. 
• A szabad levegıáramlás szükséges a megfelelı szíváshoz és kiürítéshez. 
• Biztosítani kell az alap erısségét és kompaktságát a zajkibocsátás és a rezgés lehetı legnagyobb mértékő 

csökkentése érdekében. 
• A kondenzátortelepek koszolódásának csökkentése érdekében el kell kerülni a berendezés különösen poros 

környezetben történı telepítését. 
• Az üzemben a víz különösen tiszta kell, hogy legyen, és minden olaj- vagy rozsdanyomot el kell belıle távolítani. A 

berendezést vízzel ellátó csıre egy mechanikus szőrıt kell felszerelni. 
 
Minimális helyigény 
Alapvetı fontosságú a minimális távolságok tiszteletben tartása minden egységnél a kondenzátortelepek optimális 
szellızésének garantálása érdekében. A csökkent telepítési hely csökkentheti a normál levegı áramlást, ezzel jelentıs 
csökkenést okozva a berendezés teljesítményében és növelve az áramfogyasztást. 
A berendezés helyének kijelölése és a megfelelı levegıáramlás garantálása közben fontos fejben tartani, hogy a forró 
levegı recirkulációját és a léghőtéses kondenzátorok szellızésének hiányát mindenképpen el kell kerülni. 
Mindkét tényezı a kondenzációs nyomás növekedését okozhatja, ami csökkenti az energiahatékonyságot és csökkent 
hőtıteljesítményt okoz. A léghőtéses kondenzátorok alakjának köszönhetıen az egységek kevésbé érzékenyek a rossz 
hatásfokú levegıkeringésre. 
Továbbá, a szoftver kiszámolja a berendezés mőködési feltételeit és optimalizálja a terhelést abnormális mőködési 
feltételek közt. 
A gép bármely oldalról hozzáférhetı kell, hogy legyen a telepítést követı karbantartáshoz. A 8. ábra mutatja a minimális 
helyigényeket. 
A levegı függıleges kiürítése nem ütközhet akadályba, mivel ez jelentısen csökkentené a kapacitást és a 
hatékonyságot. 
Ha a gép elhelyezési helyét ahhoz hasonló magasságú falak vagy akadályok veszik körül, ezeknek legalább 2.500 mm 
távolságra kell lenniük a géptıl. Ha az akadályok magasabbak, a gépet legalább 3.000 mm távolságban kell telepíteni. 
Ha a gépet a falaktól és/vagy akadályoktól számított javasolt távolság tiszteletben tartása nélkül telepítik, a meleg levegı 
recirkulálása és/vagy a léghőtéses kondenzátorok elégtelen ventillációja léphet föl, ami a kapacitást és a hatékonyságot 
csökkentheti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra – Minimum távolságok a berendezés karbantar tásához  
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Minden esetre a mikroprocesszor lehetıvé teszi a berendezésnek, hogy adaptálódjon az új feltételekhez, és mindig az 
elérhetı legnagyobb kapacitást adja le (amely, mindazonáltal, kevesebb lesz a berendezés maximális teljesítményénél), 
akkor is, ha a berendezés melletti szabad hely kevesebb a javasoltnál. 
Két vagy több berendezés egymás melletti elhelyezése esetén legalább 3600 mm távolság javasolt az adott kondenzátor 
telepek között. 
Más megoldásokért lépjen kapcsolatba az illetékes technikusokkal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 4. ábra – Minimális ajánlott beszerelési távolságo k 
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Akusztikus védelem 
Amikor különösen fontos a hangerıszint szabályzása, maximális odafigyeléssel kell elkülöníteni a berendezést az 
alapjától megfelelıen elhelyezett rezgésgátló elemekkel (opcióként szállítjuk). Továbbá hajlékony csuklókat kell 
alkalmazni a vízcsatlakozásokon. 
 
Vízvezetékek 
A vezetékezést a lehetı legkevesebb kanyarral és a lehetı legkevesebb felfelé folyó résszel kell megtervezni, így 
jelentısen csökkenthetı a rendszer ára, a teljesítménye pedig javul. 
A vízrendszernek a következıkkel kell rendelkeznie: 

1. Rezgésgátló támasztékokat, a rezgések az alapszerkezetbe továbbításának csökkentésére. 
2. Leválasztó szelepeket, a berendezés és a vízrendszer karbantartás vagy javítás közbeni elkülönítésére. 
3. Egy manuális vagy automata levegıkieresztı szerkezetet a telep legmagasabb pontján. Egy leszívó 

berendezést a telep legalacsonyabb pontján. Sem a párologtatót, sem a hıvisszanyerı készüléket nem szabad 
a telep legmagasabb pontján elhelyezni. 

4. Egy berendezést, mely fenntartja a vízrendszer nyomását (tágulási tartály, stb.). 
5. A berendezésen elhelyezett vízhımérséklet- és víznyomásjelzıket, melyek a segítenek az üzemeltetési és 

karbantartási mőveletekben. 
6. Szőrıt vagy berendezést, mely eltávolítja az idegen részecskéket a vízbıl mielıtt az a szivattyúhoz érne (vegye 

tekintetbe a szivattyú gyártójának ajánlásait a kavitáció megelızéséhez megfelelı szőrımérethez). A szőrı 
használata meghosszabbítja a szivattyú élettartamát, és jobb állapotban tartja a vízhálózatot . 

7. Egy másik szőrıt kell helyezni a vízcsıre a berendezés vízbeömlı pontjánál, a párologtató és a hıvisszanyerı 
közelében (ha beszereltek ilyet). A szőrı megakadályozza, hogy szilárd részecskék lépjenek be a hıcserélıbe, 
amivel kárt okozhatnak abban, vagy csökkentetik a hıcserélı kapacitást. 

8. A burkolat és csı hıcserélı termosztatos elektromos ellenállással rendelkezik, mely megakadályozza a víz 
fagyását akár -25°C-os h ımérséklet esetén is. A fagyás megakadályozása érdekében az összes többi, 
berendezésen kívüli vízvezetéket hıszigetelni kell. 

9. A hıvisszanyerı berendezésbıl el kell távolítani a vizet a téli idényben, hacsak nem töltenek megfelelı 
arányban egy etilén-glikol keveréket a vízhálózatba. 

10. Ha a berendezést egy másik helyére telepíti, a teljes vízhálózatot ki kell üríteni és meg kell tisztítani az új 
egység beszerelése elıtt. Az új berendezés indítása elıtt rendszeres vízelemzés és helyes kémiai vízkezelés 
ajánlott. 

11. Ha fagyvédı anyagként glikolt ad a vízhálózatba, ellenırizze, hogy a szívónyomás kisebb-e; a berendezés 
teljesítménye csökkenni fog és a víznyomásveszteség nagyobb lesz. Minden berendezés-védelmi rendszert, 
mint a fagy- és alacsony nyomás elleni védelmet, újra kell indítani. 

 
A vízvezetékek hıszigetelése elıtt ellenırizze, hogy nincs-e szivárgás. 
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Gauge Mőszer 

Flexible connector Hajlékony összeköttetés 
Thermometer Hımérı 
Isolating valve Szigetelı szelep 

Pump Szivattyú 
Filter Szőrı 

 
 

5. ábra – A h ıvisszanyer ı rendszer víz-csatlakozása  
 

    FIGYELEM  
 
Mindegyik hıcserélı bemenetébe szereljen be mechanikai szőrıt . Ha a mechanikai szőrıket nem szereli be, szilárd 
részecskék és/vagy hegesztési salak kerülhetnek a hıcserélıbe. 0,5 mm átmérınél nem nagyobb lyukmérető szőrı 
beszerelése ajánlott. 
A gyártó nem tehetı felelıssé a hıcserélık bármely károsodásáért ha a mechanikai szőrık nincsenek beszerelve. 
 

 
Vízkezelés 
A berendezés beindítása elıtt tisztítsa meg a vízkört.  Szennyezıdés, salak, korróziómaradványok és egyéb idegen 
anyagok rakódhatnak le a hıcserélı belsejében, lecsökkentve hıátadó kapacitását. A nyomásesések is megnıhetnek, 
következésképp csökkentve a vízátfolyást. Ennél fogva a helyes vízkezelés csökkenti a korrózió, erózió, kazánkı-
lerakódás stb. veszélyét. A vízkezelés legmegfelelıbb módja függ a telep típusától és a felhasznált helyi víz jellemzıitıl 
is. 
A gyártó nem tehetı felelıssé a berendezésekben a vízkezelés elmulasztása vagy helytelenül kezelt víz által okozott 
sérülésekért és meghibásodásokért. 

1. táblázat - Elfogadott vízmin ıség határértékek 
PH (25°C)  6.8-8,0  Teljes keménység (mg CaCO3 / l) < 200 
Elektromos vezetıképesség µS/cm (25°C)  <800  Vas (mg Fe / l) < 1.0 
Kloridion (mg Cl - / l) <200  Szulfidion (mg S2 - / l) Nincs 
Szulfátion (mg SO2

4
 - / l) <200  Ammóniumion (mg NH4

+ / l) < 1.0 
Lúgosság (mg CaCO3 / l) <100  Szilícium-dioxid (mg SiO2 / l) < 50 
 
A párologtató és a h ıvisszanyer ı hıcserél ık fagyvédelme 
A fagyvédelem céljából minden párologtató termosztáttal irányított elektromos ellenállással rendelkezik, mely megfelelı 
fagyvédelmet biztosít akár -25°C h ımérsékletig is. Mindazonáltal nem ez a módszer az egyetlen védırendszer a fagy 
ellen, kivéve a hıcserélık teljes leszívását és kiöblítését fagyálló oldattal. 
A teljes rendszer tervezési fázisa során a védelem kettı vagy több módját kell eltervezni, pl.: 

1. A víz folyamatos keringése a csövekben és hıcserélıkben. 
2. Megfelelı mennyiségő glikol hozzáadása a vízkörhöz. 
3. További hıszigetelés és a kinyúló csövek főtése. 
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A hıcserélı leszívása a téli idıszakban. 
A részleges hıvisszanyerı hıcserélık (de-szuperhőtık) nem védettek fagyás ellen (nincs beszerelve főtıelem). 
 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A beszerelı és/vagy a helyi karbantartó személyzet felelıssége annak biztosítása, hogy a felsorolt fagyvédelmi 
módszerek közül kettıt vagy többet használjanak. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelı fagyvédelem mindig fent 
legyen tartva. A fenti utasítások követésének elmulasztása károsodást okozhat a berendezés bizonyos részeiben. A 
fagyás által okozott károsodást nem fedi a garancia. 
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Az áramlásmér ı telepítése 
A párologtató megfelelı vízátáramlásának biztosítására lényeges áramlásmérı telepítése a vízkörre. Az áramlásmérı 
mind a vízbemeneti csövön, mind a vízkimeneti csövön elhelyezhetı. Az áramlásmérı szerepe a berendezés leállítása a 
vízáramlás megszakadásakor, így megakadályozva a párologtató fagyását. 
Ha a berendezés teljes hıvisszanyeréssel van ellátva, egy másik áramlásmérı szükséges a vízáramlás biztosítására 
mielıtt a berendezés hıvisszanyerés üzemmódba váltana. 
A hıvisszanyerı kör áramlásmérıje megakadályozza a berendezés magas nyomás miatti lekapcsolását. 
Opcionális kiegészítıként elérhetı az erre a szerepre kiválasztott 131035072 azonosítószámú áramlásmérı.  
Ez az áramlásmérı pengés típusú és alkalmas akár extrém körülmények közötti (IP67) kültéri felhasználásra is, 1” és 5” 
közötti átmérıjő csöveken. 
Az áramlásmérı egy szabad csatlakozással rendelkezik, melyet elektromosan csatlakoztatni kell az M3 kapcsolótábla 8. 
és 23. termináljához (további információkért lásd a berendezés kapcsolási rajzát). 
A berendezés elhelyezésére és beállítására vonatkozó további információkért lásd a szerkezet csomagolásán belül 
található útmutatót. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ábra – A biztonsági áramlásmér ı beállítása 

3” 83 mm 
4”         107 mm 
5”         134 mm 
6”         162 mm 

>5 mm 

3” ÷ 6” csıvezetékhez 
használjon b = 29 mm pengét Az érzékenységi szint beállításaaz 

átfolyásmérı aktiválásához 
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Hidronikus készlet (opcionális) 
A berendezések jelen szériájához opcióként elérhetı hidronikus készletet egy pumpa, vagy ikerpumpák alkothatják, 
melyeket a vízcsöveken kell elhelyezni. A berendezés rendelésekor hozott döntés alapján a készlet a 7. ábrán 
bemutatott konfigurációval rendelkezhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra - Egy- vagy ikerszivattyús hidronikus készl et 

1 2 3 5 6 

7 1 

4 
1 2 3 5 6 

7 1 

4 

Egyszivattyús hidronikus 
készlet 

Ikerszivattyús hidronikus 
készlet 

1 Victaulic szelep 
2 Biztonsági vízszelep 
3 Csatlakozásgyőjtı 
4 Elektromos fagyvédelem 
5 Vízszivattyú (egyes vagy iker) 
6 Expanziós tartály (24 lt)(*) 
7 Automata töltı csoport 
 
(*) Ellenırizze, hogy az expanziós csı térfogata 

elegendı-e arra, hogy az egész telepet 
kompenzálja. Ha nem, alkalmazzon még egy, 
megfelelı kapacitású expanziós szelepet. 

. 
Megj: A részegységek elhelyezése és a csövek 

elrendezése csak jelzésértékő. Minden egyes 
egység szerkezete különbözhet az ábrázolttól. 
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8. ábra – Alacsony kibocsátási küszöb ő pumpacsoport (opcionális kiegészít ı) – 
Kibocsátási küszöb-diagramok az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / BZXR 
számára 
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Hasznos sztatikus kibocsátási küszöb: A párologtató nyomáscsökkenése mínusz a szivattyú sztatikus 
kibocsátási küszöbje 
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9. ábra – Magas kibocsátási küszöb ő pumpacsoport (opcionális kiegészít ı) – 
Kibocsátási küszöb-diagramok az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / BZXR 
számára 
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Hasznos sztatikus kibocsátási küszöb: A párologtató nyomáscsökkenése mínusz a szivattyú sztatikus 
kibocsátási küszöbe 
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Hőtı kör biztonsági szelep 
Mindegyik rendszer rendelkezik biztonsági szeleppel, melyek a párologtató és a kondenzátor mindegyik körére be 
vannak szerelve. 
A szelepek szerepe, hogy hiba esetén kivezessék a körben található anyagot. 
 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
Az egység kültéri elhelyezésre készült. Mindazonáltal ellenırizze, hogy megfelelı-e a levegıkeringés a gép körül. 
Ha a berendezést zárt vagy részben fedett helyre szerelik be, a hőtıgáz belégzése sérülést okozhat. Kerülje el a 
hőtıgáz légkörbe kerülését.  
A biztonsági szelepeket külterületre csatlakoztatva kell bekötni. A beszerelı felelıs a biztonsági szelepek kilépı 
csövekhez kötéséért, és megfelelı méretezésükért. 
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10. ábra- Párologtató terhelésvesztesége - EWAD-BZS S / BZSL / BZXS / BZXL / 

BZXR 
 
 

 
 
 

Referencia  A B C D E F G 

Méret 330 360 400 420 460 490 520 
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Elektromos beszerelés 
 
Általános leírás 
 

    VIGYÁZAT  
 
A berendezés összes elektromos csatlakozásának meg kell felelnie a hatályban levı törvényeknek és szabályoknak. 
Minden beszerelési, kezelési és karbantartási feladatott szakképzett személyzetnek kell végeznie. 
Lásd a megvásárolt berendezéshez tartozó és azzal szállított specifikus kapcsolási rajzot. Ha a specifikus kapcsolási 
rajz hiányzik vagy elveszett, vegye fel a kapcsolatot a kereskedıvel, aki küld Önnek egy példányt. 
 

 
 
 

   VIGYÁZAT  
 
Csak vörösréz vezetıket használjon. Másfajta vezetık alkalmazása a csatlakozási pontok túlhevülésével vagy 
korróziójával járhat, és károsíthatja az egységet. 
Az interferencia megelızése érdekében a vezérlıvezetékeket el kell különíteni a tápkábelektıl. Ezért használjon 
különbözı vezetıcsöveket a különbözı vezetékekhez. 
 

 

 VIGYÁZAT  
 
A beszerelési és összekötési munka megkezdése elıtt a rendszert ki kell kapcsolni és biztosítani kell. Az egység 
kikapcsolása után az inverter közbülsı áramkör kondenzátorai rövid ideig még magas feszültségő töltés alatt állnak. 
Az egységen újra lehet dolgozni, ha már 5 perce ki van kapcsolva. 
 

 
 
 

    VIGYÁZAT  
 
Bármely tevékenység kezdete elıtt kapcsolja le a fıkapcsolót, hogy leválassza a berendezést az elektromos 
hálózatról. 
Amikor a berendezés ki van kapcsolva, de a megszakító kapcsoló zárt állásban van, a nem használt áramkörök 
mindig áram alatt vannak. 
Soha ne nyissa ki a kompresszorok kapcsolótáblájának házát azelıtt, hogy kikapcsolta volna az egység 
fıkapcsolóját.  
 

 
 
 

   VIGYÁZAT  
 
A termékcsalád egységei nem-lineáris nagyteljesítményő elektromos részegységekkel vannak ellátva (a 
kompresszorok tápjának VFD-je, mely magasabb harmonikusokat vezet be, számottevı, a föld felé kb. 2 A-nyi 
diszperziót okozhat).  
 
Az áramellátó rendszer védelmének figyelembe kell vennie a fenti értékeket. 
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2. táblázat – Az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / B ZXR elektromos adatai 
 

Egység  Kompresszorok  Ventillátorok  
Kezelıszer

vek  
Egység 
méret 

Max. 
áramerıs

ség 
vezetékm
érethez 

(1) 

Max. 
áramerıssé
g indításhoz 

(2) 

Elmozdított 
teljesítményté

nyezı (3) 

Leválasztó 
kapcsoló 
mérete 

Rövidzárlati 
áramerısség 

 
Icc 

Sz Max. 
áramerısség 

1./2. 
kompresszorkö

rhöz 

Kompresszor 
újraindítási 

áramerısség 
1.kör/2.kör 

A gG típusú 
kompresszorbiz

tosítékok 
mérete 

NH0/NH1 
1.kör/2.kör 

Sz Ventillátorok max. 
áramerıssége 

Hı-mágneses 
ventillátor kapcsoló 

  

Sztenderd 
változat 

Idény 
szerinti 
nagy 

hatásfokú 
változat 

Sztenderd 
változat 

Idény 
szerinti 
nagy 

hatásfokú 
változat 

 A A  A kA  A A A A A A  A A A A VA A 
                    

330 355 231 >0.95 400 25 2 150 150 150 150 200 200 8 22.4 11.2 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

360 355 250 >0.95 400 25 2 150 150 150 150 200 200 8 22.4 11.2 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

400 361 251 >0.95 400 25 2 150 150 150 150 200 200 10 28.0 14.0 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

420 394 278 >0.95 630 25 2 150 180 150 180 200 250 10 28.0 14.0 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

460 433 297 >0.95 630 25 2 180 180 180 180 250 250 12 33.6 16.8 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

490 433 311 >0.95 630 25 2 180 180 180 180 250 250 12 33.6 16.8 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

520 433 316 >0.95 630 25 2 180 180 180 180 250 250 12 33.6 16.8 2.2 – 3.2 1.4 – 2 500 1.25 

(1) FLA kompresszorok + FLA ventillátorok 
(2) A legnagyobb kompresszor indítási áramerıssége + a másik kompresszor névleges áramerısségének 75%-a + névleges ventillátor áramerısség 
(3) Elmozdított teljesítménytényezı minden üzemi feltételnél  
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Elektromos részegységek 
Minden hálózati és interfész elektromos csatlakozás jelezve van a berendezéssel szállított kapcsolási rajzon. A 
beszerelınek kell szolgáltatnia a következı részegységeket: 

- Tápvezetékek (kijelölt védıcsövek) 
- Összekötı és interfészvezetékek (kijelölt védıcsövek) 
- Megfelelı méretezéső hı-mágneses kapcsoló (lásd az elektromos adatokat) 

 
Elektromos huzalozás  

Tápáramkör: 
Kösse az elektromos tápkábeleket egyenesen a berendezés vezérlıtáblájának fı Be-Ki kapcsolójának 
termináljaihoz. A hozzáférési panelt el kell látni a felhasznált kábel és tömszelencéje átmérıjének megfelelı 
mérető nyílásokkal. A három áramfázist és a földelést tartalmazó hajlékony vezetıcsı is használható.  
Mindenképpen biztosítani kell a teljes védelmet annak lehetısége ellen, hogy a csatlakozási pontokon víz 
folyjon át. 
 
Vezérlıáramkör: 
A termékcsalád minden berendezése rendelkezik egy kiegészítı 400/ 230V vezérlıáramkör transzformátorral. 
Így nincs szükség további tápkábelre a vezérlı berendezésekhez.  
Az elektromos fagyvédelmi rendszert csak az opcionális akkumulációs tartály igénylése esetén kell saját táppal 
szállítani. 
 

Elektromos f őtıelemek 
A berendezés rendelkezik egy, a párologtatóban elhelyezett elektromos fagyvédelmi főtıelemmel, mely a fagy ellen véd. 
Mindegyik kör rendelkezik egy elektromos főtıelemmel a kompresszorban is, hogy az olajat melegen tartsa, így 
megakadályozva a hőtıközeg átvándorlását a kompresszorba. Nyilvánvalóan az elektromos főtıelemek funkcionálása 
csak folytonos áramellátás esetén garantált. Ha nem lehetséges a berendezés áramellátása a téli idényben, a 
„Gépészeti telepítés” részben a „A párologtató és a hıvisszanyerı hıcserélık fagyvédelme” bekezdésben leírtakból 
legalább két eljárás alkalmazása szükséges. 
 
A szivattyúk elektromos ellátása 
Kérésre a berendezést el lehet látni egy, a berendezés mikroprocesszora által vezérelt,  teljesen behuzalozott 
szivattyúkészlettel.   Ebben az esetben nincs szükség további vezérlésre.  

3. táblázat - Az opcionális szivattyúk elektromos a datai 
 

Egyszivattyús 
 

 
 
 

Ikerszivattyú 
 

BZSS / BZSL  
BZXS / BZXL / 

BZXR  

330 – 400 4 5.5 8 10.1 

420 – 520 5.5 7.5 10.1 13.7 

 

Verzió  
 

 
Egység típusa  

 

 
Motor teljesítmény 

 
KW 

 

 
A motor által felvett áramer ısség  

A 
 

 
Alacsony 

kibocsátási 
küszöb 

 

Magas 
kibocsátási 

küszöb 
 

Alacsony 
kibocsátási 

küszöb 
 

Magas 
kibocsátási 

küszöb 
 

BZSS / BZSL  
BZXS / BZXL / 

BZXR  

330 – 400 4 5.5 8 10.1 

420 – 520 5.5 7.5 10.1 13.7 

Verzió  
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KW 

 

 
A motor által felvett áramer ısség  

A 
 

 
Alacsony 

kibocsátási 
küszöb 

 

Magas 
kibocsátási 

küszöb 
 

Alacsony 
kibocsátási 

küszöb 
 

Magas 
kibocsátási 

küszöb 
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Ha a rendszer a berendezésen kívüli (nem azzal szállított) szivattyúkat használ, minden szivattyú tápvezetékén 
helyezzen el hı-mágneses kapcsolót és vezérlı kontaktort. 
 
Vízszivattyú vezérlés 
Kösse össze a vezérlı tápellátó tekercs tápját a 27. és 28. terminállal (1. szivattyú) az M3 kapcsolótáblán, egy, a  
szivattyú kapcsoló tekerccsel megegyezı feszültségő táppal. A terminálok egy szabad mikroprocesszor érintkezıre 
vannak kötve. 
A mikroprocesszor érintkezı a következı felcserélı kapacitással rendelkezik: 
 
Maximum feszültség:  250 V váltóáram 
Maximum áramerısség:  2 A rezisztív - 2 A induktív 
Referencia szabvány:  EN 60730-1 
 
A fent leírt bekötés lehetıvé teszi, hogy a vízszivattyút a mikroprocesszor automatikusan vezérelje. Jó gyakorlat, ha egy 
potenciálisan szabad érintkezıt szerelnek a szivattyú hı-mágneses kapcsolójára, az áramláskapcsoló érintkezıjéhez 
sorosan kötve. 
 
Riasztórelék - Elektromos vezetékezés 
Az egység rendelkezik egy voltmentes digitális kimenettel, mely állapotot vált minden alkalommal amikor riasztás lép fel 
valamelyik hőtıkörben. Kösse össze ezt a jelet, az M3 kapcsolótábla 25 és 26 terminálját, egy külsı vizuális vagy 
akusztikus riasztással vagy a BMS-sel, hogy monitorozza annak mőködését. A vezetékezéshez lásd az egység 
kapcsolási rajzát. 
 
Egység Be/Ki távkapcsoló – Elektromos vezetékezés 
A berendezés rendelkezik egy, a berendezés távirányítását lehetıvé tevı digitális kimenettel: az M3 kapcsolótábla 58 és 
59 termináljaival. Ide indítási idızítı szerkezetet, kapcsolót vagy BMS-t lehet csatlakoztatni. Be állásba kapcsolva, a 
mikroprocesszor megkezdi az indítási folyamatot, elıször az elsı vízszivattyú majd a kompresszorok bekapcsolásával. 
Ki állásba kapcsolva, a mikroprocesszor elkezdi a berendezés lekapcsolásának folyamatát. Az érintkezı szabad kell, 
hogy legyen. 
 
Egység túlvezérlése – Elektromos bekötés  A berendezés rendelkezik egy, a berendezés 
túlvezérlését, tehát azt, hogy amikor a termodinamikai körülmények lehetıvé teszik, még ha a környezeti hımérséklet 
35°C alatt is van (35°C fölötti h ımérsékleteknél a túlvezérlés automatikus), a kompresszor a névleges frekvencia (75Hz) 
fölött mőködjön, lehetıvé tevı digitális kimenettel.  Kössön be egy kapcsolót az M3 kapcsolótábla 37. és 38. terminálja 
közé a túlvezérlés funkció aktiválásához. Az érintkezı szabad kell, hogy legyen. 
 
Dupla alapérték - Elektromos vezetékezés 
A dupla alapérték, egy közbülsı kapcsoló segítségével lehetıvé teszi a berendezés alapértékének változtatását két, az 
egység vezérlıpultján elızıleg beállított érték egyikérıl másikára. Például a berendezést be lehet állítani jégkészítésre 
éjszaka és rendes mőködésre a nap folyamán. Csatlakoztasson idızítı kapcsolót az M3 kapcsolótábla 5. és 21. 
terminálja közé. Az érintkezı szabad kell, hogy legyen. 
 
Küls ı víz alapérték reset – Elektromos vezetékezés (opci onális) 
A berendezés helyi alapértéke egy külsı, 4-20ma-es analóg jellel változtatható. A mikroprocesszor, mikor be van 
kapcsolva, lehetıvé teszi a helyi értékkészlet alapértékének változtatását, 3°C-os maximum különbségig, 4ma 0°C 
változtatásnak felel meg, 20ma pedig a maximális különbségnek. 
A jelvezetéket egyenesen az M3 kapcsolótábla 44. és 43. termináljába kell bekötni. 
A jelvezeték árnyékolt kell, hogy legyen, és az elektromos vezérlı megzavarásának elkerülése érdekében nem haladhat 
el a tápkábelek közelében. 
 
Egység korlátozás – Elektromos vezetékezés (opcioná lis) 
A berendezés mikroprocesszora két különbözı szempont alapján teszi lehetıvé a teljesítmény korlátozását: 

- Terheléskorlátozás: a terhelést egy, a BMS által kiadott, 4-20ma-es jellel lehet változtatni.  
A jelvezetéket egyenesen az M3 kapcsolótábla 42 és 43 termináljaihoz kell csatlakoztatni. 
A jelvezeték árnyékolt kell, hogy legyen, és nem haladhat el a tápkábelek közelében, hogy ne zavarja meg az 
elektronikus vezérlıt. 

- Áramerısség korlátozás: a berendezés terhelését egy külsı berendezés által kiadott, 4-20ma-es jellel lehet 
változtatni. Ebben az esetben, az áramkorlátozás határértékeit úgy kell beállítani a mikroprocesszoron, hogy a 
mikroprocesszor adja meg a mért áramerısség értékét, és korlátozza is azt.  
A jelvezetéket egyenesen az M3 kapcsolótábla 44 és 43 termináljaihoz kell csatlakoztatni. 
A jelvezeték árnyékolt kell, hogy legyen, és nem haladhat el a tápkábelek közelében, hogy ne zavarja meg az 
elektronikus vezérlıt. 
Egy digitális aljzat bármely pillanatban lehetıvé teszi a helyes korlátozást. Csatlakoztassa az engedélyezı 
kapcsolót vagy az órát (szabad érintkezı) az 5. és 9. terminálokhoz. 

 
Figyelem: a két lehet ıséget nem lehet egyszerre engedélyezni. Az egyik fu nkció beállítása kizárja a másikat.  
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11. ábra – Fogyasztó általi csatlakoztatás az M3 in terfész kapcsolótáblához 
 
 

Egység alapvetı összeköttetései További bıvítés 
hıvisszanyerésre 

További bıvítés 
szivattyúvezérlésre 

További bıvítés víz alapérték 
külsı visszaállításra és egység 
korlátozásra 
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A VFD és vonatkozó problémák 
Az ebben a kézikönyvben leírt egységek VFD-t (Változó Frekvenciájú Driver) használnak a kompresszor forgási 
sebességének és ennek következtében a képzıdı hőtıközeg töltésnek a változtatására, magának a kompresszornak a 
hatékonyságát rendkívül magas szinten tartva a kapacitás-leadás más módjaihoz képest. 
 
A 12. ábra ábrázolja egy tipikus egyedi csavarkompresszor felhasznált energiáját, a kompresszor által fejlesztett 
terheléstıl függıen, a csúszkás tehermentesítés hagyományos megoldásával és a sebesség változásával. 
 

12. ábra – A kompresszor által felhasznált áram a t erhelés függvényében 
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Figyelje meg, hogy a névleges teljesítmény mindig kevesebb (akár 30%-al is) a sebességváltoztatás esetében a 
csúszkás tehermentesítéshez képest. 
Továbbá, a sebességváltoztatás esetében a kompresszor a névleges sebességénél gyorsabban foroghat, így 100%-nál 
nagyobb terhelés alakulhat ki, ami nyilvánvalóan lehetetlen fix sebességő rotáció mellett, evvel visszanyerve a 
teljesítményveszteséget, melyet az elınytelen környezeti hatások okozhatnak (mint a magas környezeti hımérséklet). 
 
A VFD mőködésének alapelve 
A VFD (más néven inverter) egy elektronikus tápegység, melynek szerepe az indukciós motorok forgási sebességének 
változtatása. 
 
A motorok egy gyakorlatilag fix rpm sebességgel forognak, mely csak a táp frekvenciájától (f) és a forgatónyomaték 
forgási számától (p) függ, a következı képlet alapján: 
 

p

f
rpm

60⋅=  

 
(A valóságban ahhoz, hogy a motor forgatónyomatékot hozzon létre, a forgási sebességnek, melynek neve a 
szinkronizálás sebessége, egy kicsit kevesebbnek kell lennie az így kiszámolt értéknél). 
 
Egy indukciós motor forgási sebességének változásához tehát ugyanannak a tápfrekvencia-változása szükséges. 
 
A VFD ezt csinálja, egy fix hálózati frekvenciával kezdve (50 Hz az európai hálózatnál, 60 Hz az USA-ban), három 
lépésben mőködve: 
 

- az elsı lépés részét képezi egy egyenirányító, mely a váltóáramot egyenárammá alakítja, erre jellemzıen 
diódás egyenirányító hidat használnak (a legújabb megoldások SCR-es hidakat használnak) 

- a második lépés részét képezi a kondenzátorok feltöltése (egyenárambusz, más néven DC-Link) 
- a harmadik lépés a váltóáram újraalkotása (egy valódi inverter) egy, a vezérlırendszer által beállított, változó 

feszültségő és frekvenciaértékő tranzisztorhíd (általában IGBT) által. A feszültség valójában egy magas 
frekvenciájú (néhány kHz tartományban elhelyezkedı) PWM moduláció eredménye, amelybıl a változó 
alapfrekvencia-komponenst használjuk (általában 0-100 Hz). 

-  
 

13. ábra – Egy VFD tipikus ábrája 
 

 
 

Motor load Motor terhelés 
Rectifier Egyenirányító 
DC-link DC-link 
Inverter Inverter 
Utility grid Hálózati áram 

 
A felharmonikusok problémája 
A VFD egyenirányító hídja nem tisztán sinus jellegő áramot igényel a hálózatból. Valóban, a diódák jelenléte miatt, 
melyek nem lineáris alkatrészek, az egyenirányító híd által elnyelt áram magasabb frekvenciájú, mint a hálózat 
frekvenciája. Ezeket az elemeket felharmonikusoknak hívják: egy 50 Hz-es táp esetén, az 50 Hz-es komponens az 
alapfrekvencia, míg a második harmonikus 100 Hz, a harmadik 150 Hz, stb. (Egy 60 Hz-es táp esetében az 
alapfrekvencia 60 Hz, a második harmonikus 120 Hz, a harmadik 180 Hz, stb.) 
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14. ábra – Felharmonikusok a hálózaton  

 

 
 

 
Mivel az egyenirányító híd egyenáramos lépcsı elıtt látja, az áram gyakorlatilag fázisban van a feszültséggel. 
Mindazonáltal, az alábbi képlet már nem érvényes 
 

ϕcos3 ⋅⋅⋅= IVPact    NEM  

 
mivel az alapfrekvencia feletti felharmonikusok nem járulnak hozzá az aktív teljesítményhez. Emiatt több értéket is meg 
kell határozni: 
 
 
 
 
Elmozdított teljesítménytényezı   
  

ϕcos=DPF  
 
Teljesítménytényezı (teljes teljesítmény) 

DPF
I

I
PF ⋅= 1

 
 

A teljesítménytényezı számításba veszi a fáziseltolódást és a harmonikusokat is, melyet az I1 alapfrekvencia az 
áramhoz és a teljes hatékony értékhez képest mért arányában fejez ki.  Ez valójában azt fejezi ki, hogy a bemeneti áram 
mely része alakul át aktív teljesítménnyé. Érdemes megemlíteni, hogy inverter vagy egyéb elektronikus berendezések 
hiányában a DPF és a PF azonosak. 
Továbbá, számos elektromos panel csak a DPF-et veszi figyelembe, mivel a harmonikustartalmat nem mérik, csak az 
aktív és reaktív teljesítményfelvételt. 
 
Egy másik, a hálózatban található harmonikusokra vonatkozó mérıindex számolható a THDi harmonikus torzítás 
koefficiensbıl (teljes harmonikus torzítás): 
 

2
1

2
1

2

I

II
THDi

−
=

 
 
Egy javító berendezések nélküli VFD-ben a harmonikus torzítás akár 100% fölötti értékeket is elérhet (tehát a 
felharmonikusok, összességükben, többet tehetnek ki az alapfrekvenciánál).  
 
Az áram felharmonikus-tartalmának (és így a THD-nek) a csökkentésére a jelen kézikönyvben bemutatott egységek 
lineáris induktivitással vannak fölszerelve. Mivel a felharmonikus-tartalom a VFD által igényelt áram és a huzalozási pont 
rövidzárlati áramának arányától függ, az egyes üzemekben a THD a berendezés adszorpciójától függıen változik. 
Például a 14. ábra a THD értékét ábrázolja szőrıinduktivitással és anélkül, a VFD áram és a huzalozási pont rövidzárlati 
áram arányának különbözı értékeire. 
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15. ábra – Felharmonikus-tartalom vonalinduktivitás sal és anélkül 

 
 
Short circuit current ratio (I/Isc) Rövidzár áramerısség arány (l/lsc) 
THD no filter THD nincs szőrı 
THD 100uH filt. THD 100uH szőrı 
 
 
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a harmonikus torzítás értéke esik, ha más eszközök vannak a csatlakozási pontra 
(PCC) csatlakoztatva: minél nagyobb súlyúak ezek az egységek, annál kisebb lesz az áram torzítása. A 16. ábra 
ábrázolja a teljes harmonikus torzítást azon a ponton, ahol az egység be van kötve a hálózatba, a csatlakozási pont 
rövidzárlati áramerıssége (ISC) és az egység által felvett áram (IL) arányának megfelelıen, illetve az egység által 
adszorbeált teljesítmény arányát a hálózatnak a csatlakozási ponton teljes leadott teljesítményéhez képest. 
 

16. ábra – a harmonikustartalom változásai a nemlin eáris terhelések aránya 
függvényében 

 

 
 

100% Non-linear Load 100% nem lineáris terhelés 
Current TDH% Aktuális THD% 

 
 

Figyelje meg, hogy a csatlakozási ponton fellépı harmonikus torzítás nagyon alacsony (5% alatti) értékeket is felvehet, 
mikor a rövidzárlati áramerısség az egység áramerısségének kevesebb, mint hússzorosa, és ez a hálózat teljes 
terhelésének kevesebb, mint 20%-át teszi ki. 
 
Bármely esetben, az egység által bevezetett harmonikus torzítást a pontos felhasználási terület szerint kell felmérni, és 
az egész hálózatot és a táplált terheléseket részletes vizsgálatnak kell alávetni. 
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Mőködés 
 
A kezelı feladatai 
A kezelı megfelelıen felkészített kell. hogy legyen, és ismernie kell a rendszert a berendezés kezelésének megkezdése 
elıtt. Jelen kézikönyv olvasásán kívül rendkívül fontos, hogy a kezelı tanulmányozza a mikroprocesszor kezelési 
útmutatóját és a kapcsolási rajzot, hogy megértse az indítási sorrendet, a kezelést, a leállítási sorrendet és az összes 
biztonsági berendezés mőködését. 
A berendezés kezdeti indítófázisa során rendelkezésre áll egy, a gyártó által erre feljogosított technikus, hogy 
megválaszolja az esetleges kérdéseket és útmutatást adjon a helyes kezelési procedúrákra vonatkozóan. 
Javasoljuk a kezelınek, hogy készítsen feljegyzéseket minden beszerelt berendezés kezelési adatairól. Egy másik 
nyilvántartásba kell feljegyezni az összes idıszakos karbantartási és javítási tevékenységet. 
Ha a kezelı rendellenes vagy szokatlan kezelési feltételeket vesz észre, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
gyártó által felhatalmazott vevıszolgálattal. 
 
A berendezés leírása 
A jelen léghőtéses kondenzátoros típusú berendezés fı alkatrészei a következık: 
 

- Kompresszor:  Az Fr3100 vagy Fr3200 sorozatban alkalmazott egyedi csavarkompresszor 
félhermetikus típusú, és a párologtatóból származó gázt használja föl a motor hőtésére 
és arra, hogy optimális funkcionálást tegyen lehetıvé bármely elıre látható terhelés 
mellett. Az olaj-befecskendezéses kenırendszer nem igényel olajpumpát, mivel az 
olajfolyást a szállítás és a leszívás nyomáskülönbsége biztosítja. Az olaj-
befecskendezéses rendszer nem csak a csapágyak kenését biztosítja, de a csavar 
dinamikus zárását is, biztosítva a kompressziós folyamatot. 

- Víz hıcserél ı: Direkt-tágulású burkolat és csı hıcserélı minden modell számára, mely párologtatóként 
funkcionál, mikor a berendezés hőtés üzemmódban üzemel, és kondenzátorként, mikor 
hıszivattyú üzemmódban. 

- Levegı hıcserél ı: Bordázott házas, belülrıl mikrobordázott csövekkel, melyek közvetlenül a nagy 
hatásfokú nyílt bordába nyílnak, párologtatóként funkcionál, mikor a berendezés hőtés 
üzemmódban üzemel, és kondenzátorként, mikor hıszivattyú üzemmódban.  

- Ventillátor:  Magas hatásfokú, tengelyes típusú. Lehetıvé teszi a rendszer csendes mőködését, 
beállítás közben is. 

- Expanziós szelep:    A sztenderd berendezés egy elektromos expanziós szeleppel rendelkezik, melynek 
mőködését egy, a szelepek mőködését optimalizáló, Driver nevő elektronikus 
berendezés irányítja.  

 
 

A hőtıközeg ciklus leírása 
A párologtatóból az alacsony hımérséklető hőtıgázt a kompresszor átszívja az elektromos motoron, melyet így a 
hőtıgáz hőt le. A gáz ezután kompresszálódik, és a folyamat során a hőtıgáz keveredik az olajleválasztóból származó 
olajjal. 
A nagynyomású olaj-hőtıközeg keverék bekerül a centrifugás, nagy hatásfokú olajleválasztóba, ami szétválasztja az 
olajat és a hőtıközeget. A leválasztó alján kivált olajat a nyomáskülönbség visszakényszeríti a kompresszorba, míg az 
olajmentes hőtıközeg a kondenzátorba kerül. 
A kondenzátorban a hőtıfolyadék egyenlıen eloszlik az összes telepkör közt, e folyamat közben a túlhevített hőtıközeg-
pára lehől és kondenzálódni kezd. 

A kondenzálódott folyadék szaturációs hımérsékleten áthalad a túlhőtı részen, ahol további hıt ad le, így növelve a kör 
hatásfokát. A folyadékból a túlhevítés megszőnése, kondenzáció és túlhőtés során kivont hı hőtés üzemmódban a hőtı 
levegıbe kerül, mely eredeti hımérsékleténél magasabb hımérsékleten kerül kibocsátásra. 
A túlhőtött folyadék átfolyik a nagy hatásfokú szárító szőrın, és ezután eléri az expanziós elemet (expanziós szelep), 
melyen keresztül nyomáscsökkenés megy végbe, ennek eredménye a hőtıfolyadék egy részének elpárolgása. 

Itt az eredmény az, hogy alacsony nyomású és hımérséklető folyadék-gáz keverék lép be a párologtatóba, ahol fölveszi 
a párolgáshoz szükséges hımennyiséget. 

Miután a folyadék-pára hőtıközeg egyenletesen eloszlott a direkt tágulású párologtató csövek közt, hıt cserél a hőtendı 
vízzel (hőtés üzemmódban), csökkentve a víz hımérsékletét, miközben fokozatosan elpárolog, majd túlhevül. 

Mikor elérte a túlhevített pára állapotot, a hőtıközeg elhagyja a párologtatót, és visszakerül a kompresszorba, hogy 
megismételje a kört. 
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17. ábra – Az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / BZXR  hőtıanyag köre 
 
 

 
1. Egyedi csavarkompresszor 13. Direkt tágulású párologtató 
2. Nem visszatérı szelep 14. Alacsony nyomás biztonsági szelep 
3. Kompresszor kimeneti szelep 15. Kompresszor leszívási szelep 
4. Magas nyomás biztonsági szelep 16. Töltés csatolása szeleppel 
5. Kondenzátor telep ST1-2 Leszívás hımérséklet érzékelı 
6. Integrált túlhőtési szakasz WL1-2. Olajnyomás transzduktor 
7. Tengelyirányú ventillátor WO1-2. Olajnyomás transzduktor 
8. Folyadékkör leválasztó csapja WH1-2. Magas nyomás transzduktor 
9. Szárító szőrı WD1-2. Kilépési- / olajhımérséklet érzékelı 
10. Folyadék- és páratartalom jelzı F13. Magas nyomás kapcsoló 
11. Elektronikus expanziós szelep WIE. Az egységbe belépı víz hımérsékletérzékelıje 
12. Folyadékbefecskendezı szolenoidszelep WOE. Kilépı víz hımérsékletérzékelıje 
 
 
(*) A vízbelépı- és kilépı pontok jelzésértékőek. A részleges visszanyerı hıcserélık pontos vízbekötésének 

méretezéséhez lásd a berendezés rajzát. 
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A részleges h ıvisszanyeréses h őtıközeg ciklus leírása 
A párologtatóból az alacsony hımérséklető hőtıgázt a kompresszor átszívja az elektromos motoron, melyet így a 
hőtıgáz hőt le. A gáz ezután kompresszálódik, és a folyamat során a hőtıgáz keveredik az olajleválasztóból származó 
olajjal. 
A nagynyomású olaj-hőtıközeg keverék bekerül a centrifugás, nagy hatásfokú olajleválasztóba, ami szétválasztja az 
olajat és a hőtıközeget. A leválasztó alján kivált olajat a nyomáskülönbség visszakényszeríti a kompresszorba, míg az 
olajmentes hőtıközeg a részleges visszanyerı hıcserélıbe kerül, ahol túlhevített hımérsékletét a hıcserélın átfolyó víz 
melegítésével csökkenti, és lehől. A hıcserélı elhagyása után a hőtıfolyadék belép a kondenzátortelepbe, ahol 
kényszerített szellızés kondenzálja. 
A kondenzálódott folyadék szaturációs hımérsékleten áthalad a túlhőtı részen, ahol további hıt ad le, így növelve a kör 
hatásfokát. A túlhőtött folyadék átfolyik a nagy hatásfokú szárító szőrın, és ezután eléri az expanziós elemet (expanziós 
szelep), melyen keresztül nyomáscsökkenés megy végbe, ennek eredménye a hőtıfolyadék egy részének elpárolgása. 
Itt az eredmény az, hogy alacsony nyomású és hımérséklető folyadék-gáz keverék lép be a párologtatóba, ahol fölveszi 
a párolgáshoz szükséges hımennyiséget. 

Miután a folyadék-pára hőtıközeg egyenletesen eloszlott a direkt tágulású párologtató csövek közt, hıt cserél a hőtendı 
vízzel (hőtés üzemmódban), csökkentve a víz hımérsékletét, miközben fokozatosan elpárolog, majd túlhevül. 

Mikor elérte a túlhevített pára állapotot, a hőtıközeg elhagyja a párologtatót, és visszakerül a kompresszorba, hogy 
megismételje a kört.  
 

A részleges h ıvisszanyer ı kör irányítása és beszerelési javaslatok 
A részleges hıvisszanyerı rendszert, nem vezérli és/vagy irányítja, a berendezés. A beszerelınek ajánlott az alábbi 
javaslatokat követni a rendszer legjobb teljesítménye és megbízhatósága érdekében: 

1) Szereljen be mechanikai szőrıt a hıcserélık beömlı csövébe. 

2) Szereljen be lezáró szelepeket, hogy elkülönítse a hıcserélıt a vízrendszertıl üzemen kívüli vagy 
rendszerkarbantartás idıszakai során. 

3) Szereljen be szívószelepet, mely lehetıvé teszi a hıcserélı kiürítését, ha a levegıhımérséklet elıre 
jelezhetıen 0°C alá esik a berendezés üzemen kívüli id ıszakában. 

4) Szereljen be flexibilis rezgésgátló csuklókat a hıvisszanyerı vízbeömlı és –kiömlı csıvezetékeken, 
hogy a vízhálózatba a lehetı legkevesebb rezgés, és így zaj jusson be. 

5) Ne terhelje a hıcserélıcsuklókat a hıvisszanyerı csıvezetékek súlyával. A hıcserélık 
vízcsatlakozásai nem arra lettek tervezve, hogy a csövek súlyát elbírják. 

6) Ha a hıvisszanyerı víz hımérséklete kisebb lenne a környezeti hımérsékletnél, ajánlatos a 
hıvisszanyerı vízszivattyú lekapcsolása három perccel az utolsó kompresszor lekapcsolása után. 

 

 

    FIGYELEM  
 
Az egységbe belépı gáz hőtését kihasználó részleges hıvisszanyerést kiegészítı külsı hıforrásnak tervezték, sıt, a 
visszanyert hı elérhetısége csak egy hőtıkörrel garantálható, mely akkor funkcionál, amikor hőtött vízre van 
szükség. 
 
Pontosabban, az nem tud megfelelıen funkcionálni, ha a hıcserélıbe belépı víz a rendszer számára a normál 
mőködés feltételek eléréséhez szükségesnél (kb. 15 perc) hosszabb idıszakban hidegebb 40°C-nál: az ilyen 
feltételek közti hosszabb mőködés meghibásodásokat okozhat a hőtıkörben, és bekapcsolja a védı készülékeket.  A 
beszerelınek azt is kötelessége biztosítani, hogy a hıvisszanyerı körben a víz hımérséklete a lehetı leghamarabb 
elérje a megengedett legalacsonyabb értéket. 
 
Ugyanezen okból, nem folyhat át víz a hıcserélın, ha a hőtıkör ki van kapcsolva. 
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18. ábra – Az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / BZXR  hőtıanyag köre 
                                              részl eges hıvisszanyeréssel  
 

 
1. Egyedi csavarkompresszor 14. Alacsony nyomás biztonsági szelep 
2. Nem visszatérı szelep 15. Kompresszor leszívási szelep 
3. Kompresszor kimeneti szelep 16. Töltés csatolása szeleppel 
4. Magas nyomás biztonsági szelep 17. Részleges hıvisszanyerés hıcserélı (*) 
5. Kondenzátor telep ST1-2 Leszívás hımérséklet érzékelı 
6. Integrált túlhőtési szakasz WL1-2. Olajnyomás transzduktor 
7. Tengelyirányú ventillátor WO1-2. Olajnyomás transzduktor 
8. Folyadékkör leválasztó csapja WH1-2. Magas nyomás transzduktor 
9. Szárító szőrı WD1-2. Kilépési- / olajhımérséklet érzékelı 
10. Folyadék- és páratartalom jelzı F13. Magas nyomás kapcsoló 
11. Elektronikus expanziós szelep WIE. Az egységbe belépı víz hımérsékletérzékelıje 
12. Folyadékbefecskendezı szolenoidszelep WOE. Kilépı víz hımérsékletérzékelıje 
13. Direkt tágulású párologtató   
 
(*) A vízbelépı- és kilépı pontok jelzésértékőek. A részleges visszanyerı hıcserélık pontos vízbekötésének 

méretezéséhez lásd a berendezés rajzát. 
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A teljes h ıvisszanyeréssel dolgozó h őtıközeg ciklus leírása 
A párologtatóból az alacsony hımérséklető hőtıgázt a kompresszor átszívja az elektromos motoron, melyet így a 
hőtıgáz hőt le. A gáz ezután kompresszálódik, és a folyamat során a hőtıgáz keveredik az olajleválasztóból származó 
olajjal. 
A nagynyomású olaj-hőtıközeg keverék bekerül a centrifugás, nagy hatásfokú olajleválasztóba, ami szétválasztja az 
olajat és a hőtıközeget. A leválasztó alján kivált olajat a nyomáskülönbség visszakényszeríti a kompresszorba, míg az 
olajmentes hőtıközeg a háromutas szelepbe kerül. Ha a Q7 hıvisszanyerı kapcsoló Főtés állásban, és a hıvisszanyerı 
víz hımérséklete az alapértéke alatt van, a háromutas szelep az áramlást a hıvisszanyerı hıcserélı felé irányítja, amin 
a gáz átkényszerül. 
A túlhevített hőtıfolyadék eloszlik a burkolat és csı hıcserélı kondenzátorba és e folyamat közben lehől és 
kondenzálódik. 

A kondenzálódott folyadék szaturációs hımérsékleten áthalad a túlhőtı részen, ahol további hıt ad le, így növelve a kör 
hatásfokát. A folyadékból a túlhevítés megszőnése, kondenzációs és túlhőtési folyamat során kivont hı hőtés 
üzemmódban a hıvisszanyerı vízbe kerül, mely így melegszik. 
A túlhőtött folyadék átfolyik a nagy hatásfokú szárító szőrın és a folyadékfogadón, és ezután eléri az expanziós elemet 
(expanziós szelep), melyen keresztül nyomáscsökkenés megy végbe, ennek eredménye a hőtıfolyadék egy részének 
elpárolgása. 

Itt az eredmény az, hogy alacsony nyomású és hımérséklető folyadék-gáz keverék lép be a párologtatóba, ahol fölveszi 
a párolgáshoz szükséges hımennyiséget. 

Miután a folyadék-pára hőtıközeg egyenletesen eloszlott a direkt tágulású párologtató csövek közt, hıt cserél a hőtendı 
vízzel (hőtés üzemmódban), csökkentve a víz hımérsékletét, miközben fokozatosan elpárolog, majd túlhevül. 

Mikor elérte a túlhevített pára állapotot, a hőtıközeg elhagyja a párologtatót, és visszakerül a kompresszorba, hogy 
megismételje a kört. A főtési ciklus közben a kondenzátortelep egy kapilláriscsövön keresztül a szívóvezetékbe ürül, így 
újraalkotva a megfelelı hőtıközeg töltést és megtöltve a folyadékfogadót. 
Mikor a hıvisszanyerı kondenzátorok felıl érkezı víz elérte a PID funkciónak megfelelı hımérsékleti alapértéket, a kör 
háromutas szelepe átvált, és a kompresszor által kibocsátott hőtıközeg a kondenzátortelepre kerül, a párologtató 
vizének rendes hőtési mőködésére. Ezzel egy idıben, a megfelelı kondenzátor szakasz ventillátorai beindulnak. 
 
A teljes h ıvisszanyer ı kör irányítása 
A teljes hıvisszanyerésre készült egységek abban különböznek az alapváltozattól, hogy minden körhöz tartalmazzák a 
következı plusz részegységeket is: 

− Gáz/víz burkolat és csı hıcserélı biztonsági szeleppel és 10 mm hıszigeteléssel (kérésre 20 mm). 
− Háromutas szelep a főtés/hőtés ciklus kapcsolásához. 
− Nem visszatérı szelepek. 
− Kompenzáló folyadékfogadó egység. 
− További elektromos bıvítı kártya. 
− Érzékelık a hıvisszanyerı víz hımérsékletirányításához. 
− Q7 kapcsoló a hıvisszanyerı kör beindításához.  
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19. ábra – Az EWAD-BZSS / BZSL / BZXS / BZXL / BZXR  hőtıanyag köre 
                                                      teljes h ıvisszanyeréssel  
 

 
 
1. Egyedi csavarkompresszor 15. Kompresszor leszívási szelep 
2. Nem visszatérı szelep 16. Töltés csatolása szeleppel 
3. Kompresszor kimeneti szelep 17. Folyadék fogadó egység 
4. Magas nyomás biztonsági szelep 18. A hıvisszanyerı ciklus hıcserélıjének háromutas 

szelepe 
5. Kondenzátor telep 19. Hıvisszanyerés hıcserélı 
6. Integrált túlhőtési szakasz WL1-2. Olajnyomás transzduktor 
7. Tengelyirányú ventillátor WO1-2. Olajnyomás transzduktor 
8. Folyadékkör leválasztó csapja WH1-2. Magas nyomás transzduktor 
9. Szárító szőrı WD1-2. Kilépési- / olajhımérséklet érzékelı 
10. Folyadék- és páratartalom jelzı F13. Magas nyomás kapcsoló 
11. Elektronikus expanziós szelep WIE. Az egységbe belépı víz hımérsékletérzékelıje 
12. Folyadékbefecskendezı szolenoidszelep WOE. Kilépı víz hımérsékletérzékelıje 
13. Direkt tágulású párologtató W10 Az hıvisszanyerı szerkezetbe belépı víz 

hımérsékletérzékelıje (*) 
14. Alacsony nyomás biztonsági szelep W11 Az hıvisszanyerı szerkezetbıl kilépı víz 

hımérsékletérzékelıje (*) 
 
(*) A W10 és W11 szenzorokat ugyanazon, a hıvisszanyerı szerkezeteket összekötı csöveken kell elhelyezni. A vevı 
helyezi el.  
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Kompresszor 
Az egyedi csavarkompresszor félhermetikus típusú, aszinkron háromfázisú, kéttengelyő, egyenesen a fırúdhoz 
csatlakozó motorral rendelkezik. A párologtatóból származó szívási gáz hőti az elektromos motort, mielıtt belép a 
szívónyílásokba. Az elektromos motor két, a tekercsekbe süllyesztett hıérzékelıt tartalmaz, melyek folyamatosan 
figyelik a motor hımérsékletét. Ha a tekercsek hımérséklete rendkívül magas (120°C) értéket vesz fel , egy, a 
szenzorokhoz és az elektromos vezérlıhöz kapcsolt speciális külsı szerkezet kikapcsolja a megfelelı kompresszort. 
A kompresszorban csak két forgó alkatrész van, ezeken kívül a nem rendelkezik excentrikus és/vagy váltakozó mozgású 
alkatrészekkel.  
Az alapvetı alkatrészek tehát csupán a fırotor és a kompressziót okozó bolygók, melyek tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz.   
Az Fr3100 kompresszor egyetlen, a csavar felsı részén vízszintesen elhelyezkedı bolygóval rendelkezik. 
A kompresszió zárását egy, a bolygók között elhelyezett, különleges, megfelelı formájú, kompozit anyag biztosítja. A fı 
rudat, melyre a fı rotor illesztve van, 2 csapágy tartja. Az így megalkotott rendszert statikus és dinamikus 
kiegyensúlyozás után szerelik össze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ábra – Az Fr3100 kompresszor ábrája 
 

 
Egy nagy, az kompresszor felsı részén elhelyezkedı hozzáférhetı nyílás teszi lehetıvé a könnyő és gyors kompresszor 
karbantartást. 
 
A kompressziós folyamat 
Az egyedi csavarkompresszor felsı bolygójának köszönhetıen a szívás, kompresszió és kilépés folyamata folyamatos 
jelleggel történik.  A folyamatban a szívódó gáz a rotor, a felsı bolygó fogai és a kompresszortest közt hatol be a 
profilba. Az őrtartalmat fokozatosan csökkenti a hőtıközeg kompressziója. Így az integrált olajleválasztóba kerül a 
nagynyomású kompresszált gáz. A leválasztóban a gáz/olaj keverék szétválik és az olaj a kompresszor alsó részében 
lévı nyílásban győlik össze, ahol befecskendezıdik a kompresszor berendezéseibe, hogy biztosítsa a kompresszor 
nyomás alatti zártságát és a csapágyak kenését.  
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1. e 2. Leszívás 

A fırotor „a”, „b” és „c” spirális hornyai a 
szívóüreg egyik végén lépnek kapcsolatba, 
melyet a fölsı bolygó fogai zárnak le. A fırotor 
fordulásával a spirális horony effektív hossza 
nı, így növelve a beszívókamrával 
kapcsolatban lévı térfogatot is. Az 1. rajz 
tisztán mutatja ezt a folyamatot. Ahogy az „a” 
horony eljut a „b” és a „c” hornyok helyzetébe, 
a térfogata nı, ezzel a beszívott párát a 
horonyba szívva. 

 

 

 

 

 

Ahogy a fırotor tovább fordul, a szívásnak 
addig kitett hornyot már a bolygó foga foglalja 
el. Ez a mővelet egybeesik mindegyik 
horonnyal, melyet fokozatosan zár le a fırotor. 

Mikor a gáz a horonyba és a külön 
beszívókamrába van zárva, a leszívási 
folyamat befejezıdött. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Kompresszió 

A fımotor forgásával a csavar spirális 
horonyban ragadt gáz őrtartalma lecsökken, 
ahogy a horony hossza csökken és elkezdıdik 
a kompressziós fázis. 

 

 

3. 

 

4. Kilépés 

Amikor a bolygó foga megközelíti a spirális 
horony végét, a bennragadt gáz eléri a 
maximum hımérsékletet a háromszöglető 
kilépési nyílás közelében. A kompressziós 
fázisnak azonnal vége szakad, és a gáz a 
kilépési győjtıbe kerül. A bolygó foga tovább 
nyomja a párát, amíg a spirális horony 
térfogata el nem éri a minimum értéket, a 
kompressziós folyamat ismétlıdik a csavar 
minden spirális hornyán, minden fordulásnál. 

 

 

 

 

4. 

 

 
Az olajleválasztó nincs ábrázolva 

21. ábra – A kompressziós folyamat  
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A hőtıanyag kapacitás irányítása 
A kompresszorkapacitást a forgási sebesség változtatása egy VFD-vel irányítja, 1200 és 4500 fordulat/perc között, így a 
kompresszorkapacitás a névleges kapacitás közelítıleg 27%-a és 100%-a közt változik.  
Ha szükséges, és a kompresszor mőködési feltételei megengedik, a kompresszor forgási sebességét 5400 
fordulat/percig is meg lehet növelni, a névleges kapacitás 120%-át elérve (túlvezérlés funkció). 
 
A túlvezérlés határa a VFD által meghatározott maximális teljesítménytıl és a kompresszor megbízható mőködési 
feltételeitıl függ, ennél fogva változhat a környezeti hımérsékletnek és a hőtött víz hımérsékletének megfelelıen. 
 
A csavarkompresszorokra jellemzı tehermentesítı csúszkák csak a kompresszor indításakor és megállításakor vannak 
használatban, így biztosítva a lehetı legkisebb forgatónyomaték-ellenállást és így a legkisebb újraindítási 
áramerısséget. 
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 Indítás el ıtti ellen ırzések 
 
Általános 
A berendezés beszerelése után a következı eljárás alkalmazásával ellenırizze, hogy megfelelıen lett-e végrehajtva az: 
 

 VIGYÁZAT  
 
Mielıtt bármilyen szervizelési mőveletet végez, nyissa ki az általános megszakító kapcsolót a berendezés fı tápján. 
Amikor a berendezés ki van kapcsolva, de a megszakító kapcsoló zárt állásban van, a nem használt áramkörök áram 
alatt vannak. 
Soha ne nyissa ki a kompresszorok kapcsolótáblájának házát azelıtt, hogy kikapcsolta volna az egység általános 
megszakító kapcsolóját.  
 

 
 VIGYÁZAT  

 
Az egység kikapcsolása után a közbülsı áramkör kondenzátorai rövid ideig még magas feszültségő töltés alatt állnak. A 
kondenzátorok teljes áramtalanítása körülbelül 5 percet vesz igénybe. Várja meg, amíg az inverter LEDjei kikapcsolnak 
mielıtt megpróbál olyan részekhez hozzáférni, melyek áram alatt lehetnek. További részletekért lásd az inverter 
kézikönyvét.  
 

 
Vizsgálja meg az elektromos hálózat és a kompresszorok összes elektromos összeköttetését beleértve az érintkezıket, 
biztosíték foglalatokat és elektromos terminálokat, és ellenırizze, hogy tiszták és biztonságosak-e. Bár ezeket az 
ellenırzéseket a gyárban minden leszállított berendezésen elvégzik, a szállítás közben fellépı rezgések 
meggyengíthetnek néhány elektromos összeköttetést. 
 

     VIGYÁZAT  
 
Ellenırizze, hogy a kábelek elektromos kapcsai szorosak-e. Egy laza kábel túlhevülhet, és problémákat okozhat a 
kompresszorokkal. 
 

 
Nyissa ki a kilépı, folyadék, folyadékbefecskendezı és (ha beszerelték) szívószelepeket. 
 

    FIGYELEM  
 
Ne indítsa be a kompresszort, ha a szállító, folyadék, folyadékbefecskendezı vagy a szívószelepek zárva vannak. Ha 
elmulasztja kinyitni ezeket a szelepeket, súlyos sérülést okozhat a kompresszorban. 
 

 
Állítsa az összes ventillátor megszakítóját (az Q101-tól az Q106-ig és az Q201-tól az Q206-ig) Be állásba. 
 

    FONTOS 
 
Ha a ventillátorok megszakítóit nyitva felejtik, mindkét kompresszor megakad a magas (hőtés üzemmód) nyomás 
miatt, mikor a berendezést elıször beindítják. A magas nyomás riasztást a kompresszorkamra kinyitásával és a 
mechanikus magas nyomás visszaállításával lehet visszaállítani. 
 

 
Ellenırizze a tápfeszültséget az általános ajtókilincs termináloknál. A tápfeszültségnek azonosnak kell lennie a névtáblán 
írttal. A maximális megengedett tolerancia ± 10%. 
A három fázis közti feszültség-kiegyensúlyozatlanság nem lehet több, mint ± 3%. 
 
Az egység rendelkezik egy gyárilag beépített fázisellenırzıvel, ami megakadályozza azt, hogy a kompresszorok rossz 
fázissorrend esetén elinduljanak. Megfelelıen kösse be az elektromos kapcsokat a leválasztó kapcsolóba, hogy 
biztosítsa a riasztásmentes mőködést. Ha a fázisellenırzı riaszt a berendezés áram alá helyezése után, csak cseréljen 
meg két fázist az általános leválasztó kapcsoló tápjánál (az egység tápjánál). Soha ne cserélje fel az elektromos 
bekötést a motornál. 
 
Töltse meg a vízkört, légtelenítse a rendszert a legmagasabb pontról, és nyissa ki a levegıszelepet a párologtató héja 
fölött. Ne felejtse el töltés után újra bezárni a levegıszelepet. A terv szerinti nyomás a párologtató vizes oldalán 10.0 bar. 
A berendezés élettartama során soha ne lépje át ezt a küszöböt. 
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    FONTOS 
 
A berendezés beüzemelése elıtt tisztítsa meg a vízkört.  Szennyezıdés, salak, korróziómaradványok és egyéb 
idegen anyagok rakódhatnak le a hıcserélı belsejében, lecsökkentve hıátadó kapacitását. A nyomáscsökkenések is 
megnıhetnek, következésképp csökkentve a vízátfolyást. Ennél fogva a helyes vízkezelés csökkenti a korrózió, 
erózió, kazánkı-lerakódás stb. veszélyét. 
 A vízkezelés legmegfelelıbb módja függ a telep típusától és a felhasznált helyi víz jellemzıitıl is. 
A gyártó nem hibáztatható a berendezés a vízkezelés elmulasztásából fakadó vagy nem megfelelıen kezelt víz által 
okozott sérüléséért vagy rossz mőködéséért. 
 

 
Küls ı vízszivattyús egységek 
Indítsa el a vízszivattyút és ellenırizze, hogy nem szivárog-e a vízrendszer, ezeket szükség esetén javítsa. Miközben a 
vízszivattyú üzemel, állítsa a vízfolyást, amíg a párologtató a terv szerinti nyomáscsökkenését el nem éri. Állítsa be az 
áramláskapcsoló kioldási pontját (a gyárból nem szállítjuk), hogy biztosítsa, hogy a gép mőködése az áramlás ± 20%-án 
belül van. 
 

Beépített vízszivattyús egységek 
Ez az eljárás feltételezi az opcionális egy- vagy ikervízszivattyús készlet gyári beszerelését.  
Ellenırizze, hogy a Q0, Q1 és Q2 kapcsolók nyitott állásban vannak-e (Ki vagy 0). Ellenırizze azt is, hogy az elektromos 
panel vezérlıfelületén a Q12 hı-mágneses kapcsoló Ki állásban van-e. 
A fı táblán zárja le a Q10 általános ajtóblokkoló kapcsolót, és a Q12 kapcsolót tegye Be állásba. 
 

    VIGYÁZAT  
 
Ettıl a pillanattól a berendezés elektromos áram alatt van. A további mőveletek során járjon el a lehetı legteljesebb 
körültekintéssel.  
A további mőveletek során a figyelem hiánya súlyos személyi sérülést okozhat. 
 

 
 
Egyszivattyús  A vízszivattyú beindításához nyomja meg a mikroprocesszor Be/Ki gombot, és várja meg, hogy az 

egység Be üzenet megjelenjen a képernyın. Helyezze a Q0 kapcsolót a Be (vagy 1) állásba a 
vízszivattyú beindításához. Igazítsa a vízátfolyást, amíg a párologtató a tervezett nyomáscsökkenést el 
nem éri. Állítsa be az áramláskapcsolót (nem szállítjuk) annak biztosítására, hogy a gép mőködése az 
áramlás ± 20%-án belül legyen. 

 
Ikerszivattyús  A rendszer feltételezi egy kétmotoros ikerszivattyú használatát, melyben az egyik tartalékként szolgál. 

A mikroprocesszor engedélyezi a két szivattyú egykét, mikor az órák és indítások szükséges száma 
ezt indokolja. Az egyik vízszivattyú beindításához nyomja meg a mikroprocesszor Be/Ki gombot, és 
várja meg, hogy az Egység Be üzenet megjelenjen a képernyın. Helyezze a Q0 kapcsolót a Be (vagy 
1) állásba a vízszivattyú beindításához. Igazítsa a vízátfolyást, amíg a párologtató a tervezett 
nyomáscsökkenést el nem éri. Állítsa be az áramláskapcsolót (nem szállítjuk) annak biztosítására, 
hogy a gép mőködése az áramlás ± 20%-án belül legyen.  A második szivattyú elindításához hagyja 
bekapcsolva legalább 5 percig, majd kapcsolja ki a Q0 kapcsolót, és várja meg, amíg az elsı szivattyú 
lekapcsol. Kapcsolja újra be a Q0 kapcsolót a második szivattyú elindításához.  
A mikroprocesszor billentyőzetével megadható, hogy indításkor melyik pumpa legyen elınyben 
részesítve. A vonatkozó eljárást lásd a mikroprocesszor kézikönyvében. 

 
Elektromos táp 
A berendezés tápfeszültsége az adattáblán található ± 10% kell, hogy legyen, míg a fázisok közti feszültségegyetlenség 
nem lehet több ± 3%-nál. Mérje meg a feszültséget a fázisok közt, és ha az érték nem esik a megállapított határok közé, 
javítsa ki a berendezés elindítása elıtt. 
 

    FIGYELEM  
 
Megfelelı tápfeszültséget biztosítson. A nem megfelelı tápfeszültség a vezérlıelemek hibáját és a hıvédelmi 
berendezések nem kívánt bekapcsolását okozhatja, az érintkezık és az elektromos motorok élettartamának 
számottevı csökkenése mellett. 
 

 
A tápfeszültség kiegyensúlyozatlansága 
Egy háromfázisú rendszerben a fázisok közti számottevı kiegyensúlyozatlanság a motor túlhevülését okozza. A 
maximum megengedett feszültség-kiegyensúlyozatlanság 3%, a következı módon számolva: 
 



D - KIMAC00305-10HU - 49/64 
 
 
 

Kiegyensúlyozatlanság %: %_____100 =−
x

V

VV

AVG

AVGMAX  

AVG= átlagos 
 

Példa: a három fázis sorban 383, 386 és 392 Volton mérhetı, az átlaguk: 
383+386+392 = 387 V 
           3 
így az kiegyensúlyozatlanság aránya 

%29.1100
387

387392 =−
x  a maximum megengedett (3%) alatt van. 

 
Az elektromos f őtıegységek tápja 
Minden kompresszor rendelkezik egy, a kompresszor alján elhelyezkedı elektromos főtıegységgel. Ennek célja a 
kenıolaj fölmelegítése és így a hőtıfolyadékkal való keveredés elkerülése. 
Emiatt szükséges biztosítani, hogy a főtıelemek legalább 24 órával a tervezett indítás elıtt áram alatt legyenek. 
Aktivitásuk biztosítására elég a Q10 általános leválasztó kapcsoló zárásával a berendezést bekapcsolva tartani. 
Mindazonáltal a mikroprocesszor rendelkezik egy sor érzékelıvel, melyek megakadályozzák a kompresszor indítását, ha 
az olaj hımérséklete nincs legalább 5°C-al a jelenlegi nyomás nak megfelelı szaturációs hımérséklet fölött. 
Tartsa a Q0, Q1, Q2, Q3 és Q12 kapcsolókat a Ki (vagy 0) állásban, amíg a berendezés beindítására nem készül. 
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Indítási folyamat 
 
A berendezés bekapcsolása 
1. Zárt Q10 fıkapcsoló mellett ellenırizze, hogy a Q0, Q1, Q2 és Q12 kapcsolók Ki (vagy 0) állásban van-e. 
2. Zárja le a Q12 hı-mágneses kapcsolót, és várja meg, hogy elinduljon a mikroprocesszor és a vezérlı. Ellenırizze, 

hogy az olajhımérséklet elég magas-e. Az olaj hımérséklete legalább 5°C-al magasabb kell, hogy legy en, mint a 
kompresszorban található hőtıközeg szaturációs hımérséklete. 
Ha az olaj nem elég meleg, nem lehet elindítani a kompresszorokat, és az "Olajmelegítés" felirat jelenik meg a 
mikroprocesszor kijelzıjén. 

3. Ha a berendezés nem rendelkezik saját beépített szivattyúval, indítsa el a külsı vízszivattyút.  
4. Tegye a Q0 kapcsolót a Be állásba, és várja meg, hogy a „Berendezés Be/Kompresszor készen áll” felirat jelenjen 

meg a kijelzın. 
Ha a berendezés rendelkezik vízszivattyúval, a mikroprocesszor elindítja azt. 

5. Ellenırizze, hogy a párologtató nyomáscsökkenése megfeleljen a tervezett nyomáscsökkenésnek, és szükség 
esetén helyesbítse. A nyomáscsökkenést a gyárilag rendelkezésre bocsátott, a párologtató csövein elhelyezett 
töltéscsatlakozókon kell ellenırizni. Ne mérje a nyomáscsökkenést olyan helyen, amely bármely szelep és/vagy 
szőrı közt helyezkedik el. 

6. Csak a legelsı beindításnál, tegye a Q0 kapcsolót a Ki állásba, hogy ellenırizze, hogy a (ez a beépített, vagy adott 
esetben külsı) vízszivattyú bekapcsolva marad-e három percig mielıtt kikapcsol. 

7. Helyezze a Q0 kapcsolót ismét a Be állásba. 
8. Ellenırizze a Set gomb megnyomásával, hogy a helyi hımérséklet alapérték a kívánt értékre van-e állítva. 
9. Helyezze a Q1 kapcsolót a Be (vagy 1) állásba a 1. kompresszor beindításához. 
10. Amikor a kompresszor dolgozik, várjon 1 percet, amíg a rendszer stabilizálja magát. Ezalatt a kezelı egy mőveleti 

sort hajt végre, hogy kiürítse a párologtatót (elıtisztítás) a biztos indítás garantálásához. 
11. Az elıtisztítás végén a mikroprocesszor elkezdi terhelés alá helyezni a már mőködı kompresszort, hogy így 

csökkentse a távozó víz hımérsékletét. A kompresszor elektromos áramfelhasználásának mérésével ellenırizze a 
kapacitásvezérlés megfelelı mőködését.  

12.  Ellenırizze a hőtıközeg párolgását és a kondenzációs nyomást. 
13. Ellenırizze, hogy a hőtıventillátorok beindulnak-e amikor a kondenzációs nyomás emelkedik. 
14. Mikor a rendszer stabilizálódott, ellenırizze, hogy az expanziós szelep felé vezetı csövön elhelyezett 

folyadékellenırzı ablak tele van-e (nincsenek buborékok), és hogy a páratartalom jelzı „Száraz” jelzést mutat-e. A 
folyadékellenırzı ablakban a buborékok jelenléte alacsony hőtıközeg szintre vagy számottevı nyomásesésre a 
szőrıszárítóban, vagy egy expanziós szelep megrekedésére a teljesen nyílt állásban utalhat. 

15. A folyadékellenırzı ablak ellenırzése mellett a következık ellenırzésével biztosítsa a kör mőködési paramétereit:  
a) A hőtıközeg túlhevítése a kompresszor beszívásánál 
b) A hőtıközeg túlhevítése a kompresszor kimeneténél 
c) A kondenzátortelepekbıl távozó folyadék túlhőtése 
d) Párolgási nyomás 
e) Kondenzációs nyomás 
 
A folyadék hımérsékletén, és termosztatikus szeleppel rendelkezı gépeknél a szívási hımérsékleten kívül, melyek 
méréséhez külsı hımérıre van szükség, minden mérést el lehet végezni úgy, hogy a vonatkozó adatokat 
egyenesen a beépített mikroprocesszor képernyırıl olvassa le. 
 

16. Helyezze a Q2 kapcsolót a Be (vagy 1) állásba a 2. kompresszor beindításához. 
17. Ismételje meg a 10. - 15. lépéseket a második körhöz. 
18. A berendezés idıleges lekapcsolásához (napi vagy hétvégi lekapcsolás), állítsa a Q0 kapcsolót a Ki (vagy 0) 

állásba, vagy nyissa ki a távkapcsoló kapcsát az M3 kapcsolótábla 58. és 59. terminálja közt (A távkapcsoló 
beszerelését a vevı végzi).  A mikroprocesszor ekkor aktiválja a leállási folyamatot, ami néhány másodpercet vesz 
igénybe. Három perccel a kompresszorok lekapcsolása után a mikroprocesszor lekapcsolja a szivattyút. Ne 
kapcsolja le a fı tápot, hogy ne iktassa ki a kompresszorok és a párologtató elektromos ellenállásait. 

 

 
4. táblázat - Tipikus munkafeltételek 100%-on m őködı kompresszorok esetén 

 
Rásegített ciklus? Szívási túlhevítés Kilépési 

túlhevítés 
Folyadék túlhőtés 

NEM 5 - 7 °C   20 -25 °C 5 - 6 °C   
IGEN 5 - 7 °C   18 - 23 °C 15 - 20 °C   
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    FONTOS 
 
Az alacsony hőtıközeg töltöttség jelei a következık:  

• alacsony párolgási nyomás 
• magas szívási és kilépési túlhevítés (a fent megnevezett határértéknél magasabb) 
• alacsony túlhőtési érték 

Ebben az esetben, adjon R134a hőtıközeget a hőtıkörbe. A rendszer rendelkezik egy töltıcsatlakozóval az 
expanziós szelep és a párologtató közt. Addig töltse a hőtıközeget, amíg helyre nem állnak a rendes üzemi 
feltételek. 
Ne felejtse el visszahelyezni a szelepfedıt, ha végzett. 
 

 
 

    FONTOS 
 
Ha a berendezés nem beépített szivattyúval rendelkezik, ne kapcsolja le a külsı szivattyút, amíg nem telt el 3 perc az 
utolsó kompresszor kikapcsolása után. A szivattyú korai lekapcsolása vízáramlás-hiba riasztást okoz. 
 

 
Idényszer ő lekapcsolás 
1. Állítsa a Q1 és Q2 kapcsolókat a Ki (vagy 0) állásba a kompresszorok leállításához, a rendes leszívatási eljárást 

használva. 
2. A kompresszorok leállítása után állítsa a Q0 kapcsolót a Ki (vagy 0) állásba, és várja meg, hogy a beépített 

vízszivattyú lekapcsoljon. Ha a vízszivattyút kívülrıl mőködtetik, várjon 3 percet a kompresszorok lekapcsolása 
után, mielıtt lekapcsolja a szivattyút. 

3. Nyissa ki a Q12 (Ki állás) hı-mágneses kapcsolót a kapcsolótábla vezérlı részlegében, majd a Q10 általános 
megszakító kapcsoló megnyitásával válassza le teljesen a berendezés táplálását. 

4. Zárja le a kompresszor esetleges beömlı szelepeit és a kiömlıszelepeket, és a folyadékban elhelyezkedı és 
folyadékbefecskendezı szelepeket is. 

5. Helyezzen figyelmeztetı jelzést minden megnyitott kapcsolóra, hogy felhívja a figyelmet az összes szelep 
kinyitására a kompresszorok indítása elıtt. 

6. Ha nem volt a rendszerben víz és glikol keveréke, engedje ki az összes vizet a párologtatóból és az odavezetı 
csıvezetékekbıl, ha a berendezés üzemen kívül marad a téli idényben. Ügyeljen arra, hogy ha a berendezés tápját 
lekapcsolták, a fagy elleni elektromos védelem nem tud mőködni. Ne hagyja a párologtatót és a csövezetet a 
légkörnek kitett állapotban az üzemen kívüli helyzet ideje alatt. 

 
Indítás az idényszer ő lekapcsolás után 
1. Az általános megszakító kapcsoló nyílt állása mellett biztosítsa azt, hogy az összes elektromos csatlakozás, kábel, 

terminál és csavar szoros legyen, a jó elektromos összeköttetés biztosítása érdekében. 
2. Ellenırizze, hogy a berendezés tápfeszültsége az adattáblán található névleges feszültség ± 10%-án belül van-e, 

és a fázisok közti feszültség-kiegyensúlyozatlanság a ± 3%-os tartományon belüli-e. 
3. Ellenırizze, hogy minden vezérlıberendezés jó állapotú és mőködıképes-e, és hogy megfelelı hıterhelés áll-e 

rendelkezésre az induláshoz. 
4. Ellenırizze, hogy minden csatlakozó szelep szoros-e, és hogy nem szivárog-e a hőtıközeg. Mindig helyezze vissza 

a szelepfedıket. 
5. Ellenırizze, hogy a Q0, Q1, Q2 és Q12 kapcsolók nyitott állásban vannak-e (Ki). Állítsa a Q10 általános 

megszakító kapcsolót a Be állásba. Ez bekapcsolja a kompresszorok elektromos ellenállásait. Várjon legalább 12 
órát, hogy felmelegedjenek. 

6. Nyisson meg minden szívó-, szállító-, folyadék- és folyadékbefecskendezı szelepet. Mindig helyezze vissza a 
szelepfedıket. 

7. Nyissa meg a vízszelepeket, hogy megtöltse a rendszert, és kiszellıztesse a levegıt a párologtatóból a héján 
elhelyezett szellızıszelepeken át. Ellenırizze, hogy a csıvezetékekbıl nem szivárog-e a víz. 
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Rendszerkarbantartás 
 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A berendezésen minden rendes és rendkívüli karbantartási tevékenységet kizárólag szakképzett, a berendezés 
jellemzıivel, mőködtetési és karbantartási eljárásaival tisztában lévı személyzet végezhet, amely tisztában van a 
biztonsági elıírásokkal és a kockázati tényezıkkel. 
 

 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
Szigorúan tilos eltávolítani az egység mozgó alkatrészeinek minden védelmét. 
 

 

    FIGYELEM  
 
A biztonsági berendezések aktiválódásából fakadó ismételt leállások okait meg kell keresni és ki kell javítani. 
A riasztás egyszerő visszaállítása és az egység újraindítása komoly sérülést okozhat a berendezésben. 
 

 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A megfelelı hőtıközeg és olajtöltés rendkívül fontos a berendezés optimális mőködése és a környezetvédelem 
szempontjából.  
Bármely olaj- és hőtıközeg-kinyerésnek az érvényben lévı jogszabályoknak megfelelıen kell történnie. 
 

 
Általános 
 

    FONTOS 
 
A legmagasabb szintő teljesítmény és hatékonyság biztosításra és a hibák megelızésére a rendes karbantartási 
tervben javasolt ellenırzések mellett ajánlott beütemezni az egység idıszakos felülvizsgálatát és ellenırzését képzett 
személyzet által, 
a következı módon: 
 
Évi 4 felülvizsgálat (2 havonta 1) évi kb. 365 napot mőködı egységek számára, 
Évi 2 felülvizsgálat (1 az idény eleji indításnál és a második az idény közepén) az idény jelleggel évi kb. 180 napot 
mőködı egységek számára. 
Évi 1 vizsgálat (az idény eleji indításnál) az idény jelleggel évente kb. 90 napot mőködı egységek számára 
 

 
Fontos, hogy az elsı indításnál, és idıszakosan mőködés közben, rutinellenırzéseket és felülvizsgálatokat végezzenek.  
Ezek a szívási és kondenzációs nyomás ellenırzését és a folyadékcsövön elhelyezett ellenırzı ablak megtekintését is 
magukba kell, hogy foglalják. A beépített mikroprocesszor segítségével ellenırizze, hogy a berendezés a rendes 
túlhevítési és túlhőtési értékekkel mőködik-e. Egy javasolt rutinellenırzési program bemutatását találja a jelen fejezet 
végén, míg a kézikönyv végén egy, a mőködési adatok győjtésére szolgáló őrlap található. Ajánlott a berendezés 
mőködési paramétereinek heti feljegyzése. Ezeknek az adatoknak az összegyőjtése nagyon hasznos a technikusoknak, 
ha technikai segítségre van szükség. 
 
Kompresszor karbantartás 
 

    FONTOS 
 
Mivel a kompresszor félhermetikus típusú, nem igényel ütemezett karbantartást. Mindazonáltal, a legjobb teljesítmény 
és hatékonyság biztosításának és a meghibásodások elkerülésének érdekében ajánlott szemrevételezni a bolygó 
kopásának ellenırzése és a fıcsavar és a bolygó közti területen a fáradás jeleinek felmérése minden 10 000-edik 
munkaóra után. 
Ilyen felülvizsgálatot szakképzett és oktatásban részesített személyzet kell, hogy végezze. 
 

 
A vibrációk elemzése jó eljárás a kompresszor mechanikai állapotának vizsgálatára. 
Javasolt a vibrációadatok ellenırzése közvetlenül az indítás után és évi alapon idıszakosan. A kompresszor terhelése 
hasonló kell hogy legyen, mint az elızı mérésnél, így biztosítva a mérés megbízhatóságát. 
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Kenés 

Az egységek nem igényelnek rutineljárást az alkatrészek kenésére. A ventillátorcsapágyak permanensen kenés alatt 
állnak, így további kenésre nincs szükség. 

A kompresszorolaj szintetikus típusú, és erısen higroszkópos. Emiatt javasolt a légkörnek való kitettsége korlátozása a 
tárolás és szállítás során. Nem ajánlott az olajat a légkörnek több, mint 10 percig kitenni. 
A kompresszor olajszőrıje az olajleválasztó alatt helyezkedik el (a kimeneti oldalon). Javasolt a cseréje, amikor a 
nyomásesés átlépi a 2.0 bart. Az olajszőrı nyomásesése a kompresszor kilépési nyomása és az olajnyomás 
különbsége.  Mindkét kompresszor mindkét nyomásértéke megfigyelhetı a mikroprocesszoron keresztül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ábra – Az Fr3100 kompresszor vezérl ıberendezéseinek beszerelése 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Olajszőrı Magas 

nyomás 
transzd. 

Olajtranszduk-
tor (rejtett oldal) 
 Magas nyomás 

kapcsoló 
 

„A”  szolenoid 
kilépıszelep 

 

„B”  szolenoid 
kilépıszelep 

 

Olajhımérséklet 
érzékelı/ 
szállítás 
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Rendes karbantartás 
 

5. táblázat – Rendes karbantartási  terv 
 

Tevékenységek listája 
 

 
Heti  

 
Havi 

(1. Megj.) 

 
Éves 

(2. Megj.) 
Általános:     
Mőködési adatok leolvasása (3. megj.) X   
A berendezés szemrevételezése meghibásodások és/vagy lazulások szempontjából  X  
A hıszigetelés állapotának ellenırzése   X 
A szükséges helyeken tisztítás és festés   X 
A víz elemzése (6)   X 
    
Elektromos:     
A fedélzeti mőszerek helyes mőködésének ellenırzése   X 
Az érintkezık kopásának ellenırzése – szükség esetén cseréje    X 
Az elektromos kapcsol szorosságának ellenırzése – szükség esetén megszorításuk   X 
Az elektromos vezérlıtábla belsejének tisztítása   X 
A részegységek szemrevételezése túlmelegedés jelei után kutatva  X  
A kompresszor mőködése és az elektromos ellenállás ellenırzése  X  
A kompresszor motor szigetelésének ellenırzése a Meggerrel   X 
    
Hőtıkör:     
Ellenırizze, hogy nem szivárog-e a hőtıközeg  X  
A hőtıközeg áramlásának ellenırzése a folyadékellenırzı ablak használatával, 
melynek tele kell lennie 

X   

A szőrıszárító nyomáscsökkenésének ellenırzése  X  
Ellenırizze az olajszőrı nyomáscsökkenését (5. megj.)  X  
A kompresszor rezgéseinek elemzése   X 
A kompresszorolaj savasságának ellenırzése (7. megj.)   X 
    
Kondenzátor szakasz:     
Tisztítsa meg a kondenzátor telepeket (4. megj.)   X 
Ellenırizze a ventillátorok megfelelı rögzítését   X 
Ellenırizze a telepek bordáit – szükség esetén tisztítsa meg ıket   X 
 
Megjegyzések: 
1) A havi tevékenységekbe beletartozik az összes heti is. 
2) Az éves (vagy idény eleji) tevékenységekbe beletartozik az összes heti és havi is. 
3) A berendezés mőködési értékeit napi gyakorisággal kell leolvasni, így fenntartva a magas megfigyelési 

sztenderdeket. 
4) Ha a levegıben sok részecske található, szükség lehet a telepek gyakoribb tisztítására. 
5) Cserélje az olajszőrıt, amikor a nyomáscsökkenés eléri a 2,0 bart. 
6) Ellenırizze, hogy nem oldódtak-e föl fémek. 
7) Teljes savszám (TAN)  ≤ 0.10 : Nem szükséges beavatkozás 

0.10 és 0.19 közt: Cserélje a savvédı szőrıt, és ellenırizze újra 1 000 
munkaóra után. Folytassa a szőrık cseréjét, amíg a TAN alacsonyabb nem 
lesz, mint 0.10. 
>0.19 : Cserélje ki az olajat, az olajszőrıt és a szőrıszárítót. Rendszeresen 
ellenırizze. 

 
A szőrıszárító cseréje 
Erısen javallott a szőrıszárító betétek cseréje, ha számottevı nyomáscsökkenés jelentkezik a szőrınél vagy, ha a 
folyadékellenırzı ablakon át buborékok figyelhetıek meg elfogadható határon belül lévı túlhőtési érték mellett. 
A betétek cseréje javasolt, ha a szőrınél a nyomáscsökkenés eléri az 50 kPa-t teljes terhelés alatt lévı kompresszor 
mellett. 
A betétek cseréje akkor is szükséges, ha a folyadékellenırzı ablakban található páratartalom-jelzı színt vált és 
rendkívül magas páratartalmat jelez, vagy ha az idıszakos olajteszt savasság jelenlétét állapítja meg (túl magas TAN). 
 
Eljárás sz őrıszárító betét cseréjéhez 
 

    FIGYELEM  
 
Biztosítsa a megfelelı vízátfolyást a párologtatón a teljes szervizelési idıszak alatt. A vízfolyás megszakítása az 
eljárás alatt a párologtató fagyását és ennek következtében a belsı csıvezetékek törését okozná. 
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1. Kapcsolja le a megfelelı kompresszort a Q1 vagy Q2 kapcsoló Ki állásba állításával. 
2. Várja meg a kompresszor leállását, és zárja le a folyadékvonalon elhelyezkedı szelepet. 
3. Indítsa el a megfelelı kompresszort a Q1 vagy Q2 kapcsoló Be állásba állításával. 
4. Ellenırizze a megfelelı párolgási nyomást a mikroprocesszor kijelzıjén. 
5. Amikor a párolgási nyomás eléri a 100 kPa-t ismét állítsa át a Q1 vagy Q2 kapcsolót hogy leállítsa a 

kompresszort. 
6. Mikor a kompresszor megállt, helyezzen el egy táblát a kompresszor indító kapcsolóján, hogy az 

karbantartás alatt van, így elkerülve a nem kívánt indítást. 
7. Zárja le a kompresszor szívószelepét (ha van). 
8. Egy visszanyerı egység használatával távolítsa el a hőtıközeg-többletet a folyadékszőrıbıl, amíg el nem 

éri a légköri nyomást. A hőtıközeget megfelelı és tiszta tárolóedényben kell tárolni.  
 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A környezet védelme érdekében ne engedje ki az eltávolított hőtıközeget a légkörbe. Mindig használjon visszanyerı 
és tárolóberendezést. 
 

 
9. Egyensúlyozza ki a belsı és külsı nyomást a szőrıfedın elhelyezkedı vákuumszivattyú szelep 

lenyomásával. 
10. Távolítsa el a szőrıszárító fedelét. 
11. Távolítsa el a szőrıelemeket. 
12. Szerelje be az új szőrıelemeket a szőrıbe. 
13. Cserélje ki a fedı nyugvótömítését. A kör szennyezésének elkerülése érdekében ne engedjen ásványi 

olajat a szőrı nyugvótömítésére. Csak erre a célra megfelelı olajat használjon (POE). 
14. Zárja le a szőrı borítását.  
15. Csatlakoztassa a vákuumszivattyút a szőrıhöz, és szívja a vákuumot 230 Pa-ra. 
16. Zárja le a vákuumszivattyú szelepét.  
17. Töltse újra a szőrıt az ürítés során kinyert hőtıközeggel. 
18. Nyissa ki a folyadékcsı szelepét. 
19. Nyissa ki a szívószelepet (ha van). 
20. Indítsa el a kompresszort a Q1 vagy Q2 kapcsoló elfordításával. 

 
Az olajsz őrı cseréje 
 

    FIGYELEM  
 
A kenırendszer tervezése olyan, hogy az olajteher legnagyobb részét a kompresszor belsejében tartsa. 
Mindazonáltal mőködés közben kevés, a hőtıközeg által szállított olaj szabadon kering a rendszerben. A pótlásként a 
kompresszorba kerülı olaj mennyiségének így az onnan kikerült mennyiséggel kell megegyeznie, és nem az 
adattáblán látható mennyiséggel, ez megakadályozza azt, hogy túl magas legyen az olajszint a következı indításnál. 
A kompresszorból kikerült olajmennyiséget le kell mérni, miután a benne jelenlévı hőtıközeg elég idıt kapott arra, 
hogy elpárologjon. Az olajban található hőtıközeg minimumra csökkentése érdekében ajánlott az elektromos 
ellenállásokat bekapcsolva tartani, és az olajat csak akkor eltávolítani, amikor elérte a 35/45°C-os h ımérsékletet. 
 

 

    FIGYELEM  
 
Az olajszőrı cseréje alapos figyelmet igényel az olaj kinyerésének szempontjából, az olajat nem szabad kb. 30 
percnél tovább kitenni levegınek. 
Kétség felmerülése esetén ellenırizze az olaj savasságát, vagy ha nem lehet ezt a mérést végrehajtani, cserélje le a 
kenıanyagtöltést zárt tartályokban tárolt friss olajra, vagy máshogy feleljen meg a gyártó elıírásainak. 
 

 
A kompresszor olajszőrıje az olajleválasztó alatt helyezkedik el (a kimeneti oldalon). Javasolt a cseréje, amikor a 
nyomásesés átlépi a 2.0 bart. Az olajszőrı nyomásesése a kompresszor kilépési nyomása és az olajnyomás 
különbsége.  Mindkét kompresszor mindkét nyomásértéke megfigyelhetı a mikroprocesszoron keresztül. 
 

Szükséges anyagok: 
 

7384-188 kódszámú olajszőrı     - mennyiség: 1 
128810988 kódszámú nyugvótömítés készlet  - mennyiség: 1 

 
Kompatibilis olajak: 

Mobile Eal Arctic 68 
ICI Emkarate RL 68H 

Az olaj teljes újratöltéséhez 13 liter szükséges. 
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Az olajsz őrı cseréje 
1) Kapcsolja ki mindkét kompresszort a Q1 és Q2 kapcsolók Ki állásba állításával. 
2) Kapcsolja a Q0 kapcsolót a Ki állásba és várjon, amíg a keringetı szivattyúk megállnak, majd kapcsolja le a 

Q10 fıkapcsolót, hogy leválassza a berendezést az elektromos hálózatról. 
3) Helyezzen egy figyelmeztetést a fıkapcsoló kezelıszervére, hogy megakadályozza a véletlenszerő 

bekapcsolását. 
4) Zárja le a szívó, szállító és folyadékbefecskendezı szelepeket. 
5) Kösse össze a visszanyerı egységet a kompresszorral, és vezesse át a hőtıközeget egy megfelelı és tiszta 

tárolóedénybe. 
6) Addig vonja ki a hőtıközeget, amíg a belsı nyomás negatív értéket nem vesz föl (a légköri nyomáshoz képest). 

Ily módon minimalizálható a levegıbe kibocsátott hőtıanyag mennyisége. 
7) Távolítsa el az olajat, melyet a kompresszor tartalmaz a motor alatti csap megnyitásával. 
8) Távolítsa el az olajszőrı fedelét, és távolítsa el a szőrıelemet. 
9) Cserélje ki a fedı és a belsı csatlakozás o-győrőit. Ne kenje az O-győrőket ásványi olajjal, hogy ne szennyezze 

be a rendszert. 
10) Helyezzen be új szőrıelemet. 
11) Helyezze vissza a szőrıfedıt és szorítsa meg a csavarokat. A csavarokat váltakozva és fokozatosan kell 

megszorítani, 60Nm-es nyomatékkal. 
12) A betöltést az olajleválasztó felsı olajbemenetén át végezze. Mivel az észterolaj erısen higroszkópos, a lehetı 

leggyorsabban kell azt áttölteni. Ne hagyja az észterolajat a légkörnek kitéve több, mint 10 percig. 
13) Zárja le az olajfedıt. 
14) Csatlakoztassa a vákuumszivattyút, és hozza a kompresszorértéket 230 Pa-ra. 
15) Mikor az említett vákuumot elérte, zárja le a vákuumszivattyú csapját.  
16) Nyissa meg a rendszerfolyadék szállító, szívó és befecskendezı csapjait. 
17) Csatlakoztassa le a vákuumszivattyút a kompresszorról. 
18) Távolítsa el a fıkapcsolón elızıleg elhelyezett figyelmeztetést. 
19) Kapcsolja be a Q10 fıkapcsolót hogy a berendezést áram alá helyezze. 
20) Indítsa be a berendezést az elızıleg leírt indítási folyamatnak megfelelıen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. ábra – Az Fr3100 kompresszor elöl- és hátulnéze te 

 

 

 

 
Olajleszívó csap 
elhelyezkedése 

 

Olajmelegítı 
elektromos 
ellenállás 

elhelyezkedése 

Alacsony 
nyomás mérı 

pont 
 

Olajszőrı 
fedı 

Maximum 
olajszint 
l 

Olaj 
transzduktor 
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olajszint 

Olaj-
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érzékelı 
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Szívó oldal Kimeneti oldal 
 Olajsapka 

töltéshez 
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Hőtıközeg töltet 
 

    FIGYELEM  
 
Az egységeket úgy tervezték, hogy az R134a hőtıközeggel mőködjenek. NE HASZNÁLJON más hőtıközeget az 
R134a-n kívül. 
 

 

    FIGYELMEZTETÉS  
 
A hőtıközeg a rendszerbe és abból ki juttatását az érvényben lévı törvényeknek és elıírásoknak megfelelıen kell 
végrehajtani. 
 

 
 

    FIGYELEM  
 
Mikor hőtıgázt ad vagy von ki a rendszerbıl, biztosítsa a víz megfelelı átfolyását a töltés/eltávolítás teljes ideje alatt. 
A vízfolyás megszakítása az eljárás alatt a párologtató fagyását és ennek következtében a belsı csıvezetékek 
törését okozná. 
A fagyás által okozott sérülés semmissé teszi a garanciát. 
 

 
 

    FIGYELMEZTETÉS  
 

A hőtıközeg eltávolító és újratöltı mőveleteket az egységnek megfelelı anyagok használatában képzett 
technikusoknak kell végeznie. A nem megfelelı karbantartás ellenırizhetetlen nyomásvesztést és folyadékkiáramlást 
okozhat. Ne engedje ki a hőtıközeget és a kenıolajat a környezetbe. Mindig rendelkezzen megfelelı visszanyerı 
rendszerrel. 
 

 
Az egységeket teljes hőtıközeg töltéssel szállítjuk, de néhány esetben szükséges lehet újratölteni a gépet a helyszínen.  
 

    FIGYELMEZTETÉS  

Mindig állapítsa meg a hőtıközeg elvesztésének az okát. Szükség esetén javítsa a rendszert, majd töltse újra. 
 

 
A berendezést bármely stabil töltés (lehetıleg 70 és 100% közt), és bármely környezeti hımérséklet (lehetıleg 20°C 
fölött) mellett után lehet tölteni. A berendezést legalább 5 percig mőködtetni kell, hogy lehetıvé tegye a 
ventillátorfokozatok, és így a kondenzációs nyomás stabilizálódását.  
Az egység telepeinek kb. 15%-a szolgál a hőtıfolyadék túlhőtésére. A túlhőtı hımérséklet kb. 5-6°C (rásegít ıs 
berendezéseknél 10-15°C).  
A túlhőtı szakasz teletöltése után további hőtıközeg hozzáadása nem növeli a rendszer hatékonyságát. Mindazonáltal 
egy kevéssel (1-2 kg) több hőtıközeg hozzáadása valamivel kevésbé érzékennyé teszi a rendszert. 
 
Megjegyzés: A túlhőtés a mőködı ventillátorok számától függıen változik, és szüksége van néhány percre, hogy 
stabilizálódjon. Mindazonáltal a túlhőlés semmilyen feltételek közt nem eshet 3°C alá. To vábbá a túlhőlés értéke enyhén 
változhat, ahogy a víz hımérséklete és a szívási túlhevítés változnak.  
 
Egy hőtıközeg nélküli berendezésben a következı két forgatókönyv valamelyike következhet be: 

1. Ha a hőtıközeg szintje kicsit alacsony, buborékok áramlása figyelhetı meg a folyadékellenırzı ablakban. 
Töltse fel a kört a feltöltési eljárásban leírtak szerint. 

2. Ha a gáz szintje a berendezésben közepesen alacsony, a megfelelı körön bekövetkezhet néhány alacsony 
nyomás miatti leállás. Töltse fel a megfelelı kört a feltöltési eljárásban leírtak szerint. 
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Hőtıanyag tölt ı eljárás 
1) Ha a berendezés hőtıközeget vesztett, fontos elıször kideríteni ennek az okát, bármely feltöltı eljárás 

elvégzése elıtt.  A szivárgást meg kell találni, és ki kell javítani. Az olajfoltok hasznos jelek, mivel 
megjelenhetnek egy szivárgás közelében. Mindazonáltal ez nem mindenképp megfelelı keresési 
szempont. Szappannal és vízzel hatékonyan meg lehet keresni a közepes és nagy szivárgásokat, míg a 
kis szivárgásokhoz elektronikus szivárgásdetektorra van szükség. 

2) Adjon hőtıközeget a rendszerhez a szívócsövön elhelyezkedı szervizszelepen vagy a párologtató 
beömlıcsövén elhelyezkedı Schrader  szelepen keresztül.  

3) A hőtıközeget a rendszer teljesítményének 25 és 100%-a közt bármely terhelési állapotnál be lehet 
tölteni. A szívási túlhevítés 4 és 6°C közt kell, ho gy legyen. 

4) Adjon hozzá elég hőtıanyagot ahhoz, hogy a folyadékellenırzı ablakot teljesen megtöltse, hogy 
egyáltalán ne lehessen buborékáramlást látni. Adjon hozzá plusz 2-3 kg hőtıközeget tartalékként, hogy 
megtöltse a túlhőtıt ha a kompresszor 50-100%-os terheléssel mőködik. 

5) Ellenırizze a túlhőtési értéket a folyadék nyomásának és hımérsékletének az expanziós szelep melletti 
leolvasásával. A túlhőtési értéknek 4 és 8°C, rásegít ıs berendezéseknél pedig 10 és 15°C közt kell lennie . 
A túlhőtési érték a terhelés 50%-a fölött és 75 és 100%-a alatt lesz. 

6) 16°C fölötti környezeti h ımérsékletek mellett minden ventillátornak járnia kell. 
7) A rendszer túltöltése a kondenzátor szakasz túlságosan tele lévı csövei hatására megnöveli a 

kompresszor nyomóoldali nyomását. 

 
6. táblázat – Nyomás/h ımérséklet 

A HFC-134a nyomás/h ımérséklet táblázata  

°C Bar °C Bar °C Bar °C Bar 

-14 0.71 12 3.43 38 8.63 64 17.47 

-12 0.85 14 3.73 40 9.17 66 18.34 

-10 1.01 16 4.04 42 9.72 68 19.24 

-8 1.17 18 4.37 44 10.30 70 20.17 

-6 1.34 20 4.72 46 10.90 72 21.13 

-4 1.53 22 5.08 48 11.53 74 22.13 

-2 1.72 24 5.46 50 12.18 76 23.16 

0 1.93 26 5.85 52 13.85 78 24.23 

2 2.15 28 6.27 54 13.56 80 25.33 

4 2.38 30 6.70 56 14.28 82 26.48 

6 2.62 32 7.15 58 15.04 84 27.66 

8 2.88 34 7.63 60 15.82 86 28.88 

10 3.15 36 8.12 62 16.63 88 30.14 
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Sztenderd ellen ırzések 
 
Hımérséklet és nyomásérzékel ık 
Az egység gyárilag rendelkezik az összes alább felsorolt érzékelıvel. Idıszakosan referenciamőszerek használatával 
(nyomásmérı, hımérı) ellenırizze, hogy a méréseik helyesek-e, a helytelen méréseket szükség esetén a 
mikroprocesszor billentyőzetével helyesbítse. A jól beállított érzékelık nagyobb hatásfokot és hosszabb élettartamot 
biztosítanak a berendezésnek. 
Megjegyzés: a felhasználási lehetıségek, beállítások és változtatások teljes leírásához lásd a mikroprocesszor kezelési 
és karbantartási útmutatóját . 
 
Minden érzékelı elıre össze van állítva és a mikroprocesszorhoz van csatlakoztatva. Az egyes érzékelık leírása: 
 
Kimeneti vízh ımérséklet érzékel ı – Ez a szenzor a párologtató kimeneti vízcsatlakozásán helyezkedik el, a 
mikroprocesszor ennek segítségével vezérli a berendezés terhelését a rendszer hıterhelése alapján. A párologtató 
fagyvédelmének vezérlésében is részt vesz. 
 
Bemeneti vízh ımérséklet érzékel ı – Ez az érzékelı a párologtató bemeneti vízcsatlakozásán helyezkedik el, a 
szerepe a visszatérı víz hımérsékletének ellenırzése. 
 
Küls ı hımérséklet érzékel ı - Opcionális Ez az érzékelı lehetıvé teszi a külsı levegı hımérsékletének figyelemmel 
tartását, és annak ábrázolását a mikroprocesszor kijelzıjén. Az „OAT setpoint override” végrehajtására is szolgál. 
 
Kompresszor kilép ı nyomás transzduktor – Minden kompresszor fel van szerelve egyel, lehetıvé teszi a kimeneti 
nyomás figyelemmel kísérését és a ventillátorok irányítását.  Ha a kondenzációs nyomás megnı, a mikroprocesszor 
átveszi a kompresszortöltés vezérlését, hogy lehetıvé tegye mőködését akkor is, ha a kompresszor gázátfolyását 
csökkenteni kell. Az olajvezérlés logikájához is hozzájárul. 
 
Olajnyomás transzduktor -  Minden kompresszor fel van szerelve egyel, lehetıvé teszi az olajnyomás figyelemmel 
kísérését. A mikroprocesszor ezzel az érzékelıvel tudja informálni a kezelıt az olajszőrı állapotáról és a kenırendszer 
mőködésérıl. Az alacsony- és magas nyomás transzduktorokkal együttmőködve megvédi a kompresszort az elégtelen 
kenésbıl eredı problémáktól. 
 
Alacsony nyomás transzduktor – Minden kompresszor fel van szerelve egyel, lehetıvé teszi a kompresszor szívási 
nyomás megfigyelését és az alacsony nyomás riasztásokat.  Az olajvezérlés logikájához is hozzájárul. 
 
Szívási érzékel ı – Opcionálisan felszerelhetı (elektronikus expanziós szelep igénylése esetén) minden kompresszorra, 
lehetıvé teszi a szívási hımérséklet figyelemmel tartását. A mikroprocesszor az ettıl az érzékelıtıl származó jel 
segítségével irányítja az elektromos expanziós szelepet. 
 
Kompresszor kilép ı hımérséklet érzékel ı – Minden kompresszor fel van szerelve egyel, lehetıvé teszi a 
kompresszor kimeneti hımérsékletének és az olaj hımérsékletének a mérését. A mikroprocesszor az ebbıl az 
érzékelıbıl érkezı jelet használja a folyadék-befecskendezés irányítására és a kompresszor lekapcsolására, ha a kilépı 
hımérséklet eléri a 110°C-t. Továbbá ez védi a kompre sszort attól, hogy hőtıfolyadékot szivattyúzzon indításkor. 
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Teszt adatlap 
 
Ajánlott a következı mőködési adatokat idıszakosan felvenni, hogy hosszabb idın keresztül ellenırizni lehessen a 
berendezés megfelelı mőködését. Ezek az adatok továbbá rendkívül hasznosak lesznek a technikusoknak, akik 
rutinszerő és/vagy rendkívüli karbantartást végeznek a berendezésen. 
 
Vizes oldali mérések 
Hőtött víz alapérték °C  _________ 
Párologtató kiömlési víz hımérséklet °C  _________ 
Párologtató beömlési víz hımérséklet °C  _________ 
Párologtató nyomáscsökkenés kPa _________ 
Párologtató víz térfogatáramlás arány m3/h _________ 

 
Hőtıközeg oldali mérések  
1. kör     
 Kompresszor terhelés _____ % 
 Mőködésben lévı ventillátorok száma _____  
 Expanziós szelep ciklusok száma (csak elektronikus) _____  
Hőtıközeg/olaj nyomás Párolgási nyomás _____ Bar 
 Kondenzációs nyomás _____ Bar 
 Olajnyomás _____ Bar 
Hőtıközeg hımérséklete Párolgási szaturált hımérséklet _____ °C  
 Szívási gáznyomás _____ °C  
 Szívási túlhevítés _____ °C  
 Kondenzációs szaturált hımérséklet _____ °C  
 Kilépési túlhevítés _____ °C  
 Folyadék hımérséklet _____ °C  
 Túlhőtés _____ °C  
 
2. kör     
 Kompresszor terhelés _____ % 
 Mőködésben lévı ventillátorok száma _____  
 Expanziós szelep ciklusok száma (csak elektronikus) _____  
Hőtıközeg/olaj nyomás Párolgási nyomás _____ Bar 
 Kondenzációs nyomás _____ Bar 
 Olajnyomás _____ Bar 
Hőtıközeg hımérséklete Párolgási szaturált hımérséklet _____ °C  
 Szívási gáznyomás _____ °C  
 Szívási túlhevítés _____ °C  
 Kondenzációs szaturált hımérséklet _____ °C  
 Kilépési túlhevítés _____ °C  
 Folyadék hımérséklet _____ °C  
 Túlhőtés _____ °C  
Küls ı levegı hımérséklete          _____      °C  
 
Elektromos mérések 
 
Az egység feszültség-kiegyensúlyozatlanságának elem zése: 
   Fázisok:    RS        ST                   RT  
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                                                   Kiegyensúlyozatlanság %: %_____100 =×−

AVG

AVGMAX

V

VV
                     

 AVG= átlagos 
 

 
Kompresszorok áramerıssége – fázisok:         R       S     T    
     

1. kompresszor  _____ A  _____ A  _____ A  
2. kompresszor  _____ A  _____ A  _____ A 
 

Ventillátorok áramerıssége:  #1 _____ A  #2 _____ A 
    #3 _____ A  #4 _____ A 
    #5 _____ A  #6 _____ A 
    #7 _____ A  #8 _____ A 
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Szervizelés és korlátozott jótállás 
 
Hacsak másként nincs meghatározva, minden berendezés gyárilag tesztelve van, és 12 hónapig garanciális az elsı 
beindítástól vagy 18 hónapig a szállítástól. 
Ezeket a berendezéseket magas minıségi sztenderdeknek megfelelıen fejlesztették és építették, így biztosítva több 
évnyi hibamentes mőködést. Mindazonáltal lényeges a megfelelı és rendszeres karbantartás biztosítása a jelen 
kézikönyvben leírt eljárásoknak megfelelıen.  
Erısen javasoljuk karbantartási szerzıdés kötését egy, a gyártó által felhatalmazott szervizközponttal, hogy biztosítsa a 
hatékony és problémamentes szervizelést, a személyzetünk szakértelmének és tapasztalatának köszönhetıen. 
Azt is számításba kell venni, hogy az egység a garanciális idıszak alatt is igényel karbantartást. 
Nem szabad elfelejteni, hogy a berendezés nem megfelelı, a mőködési határain túlmenı mőködtetése, vagy a jelen 
kézikönyv szerinti megfelelı karbantartás elvégzésének elmulasztása semmissé teszi a garanciát. 
Különösen tartsa be a következıket, hogy megfeleljen a garanciális feltételeknek: 

1. A berendezés nem mőködhet a megadott határértékein túl 
2. Az elektromos tápnak a feszültségi határértékeken belül kell lennie, feszültségi harmonikusok és hirtelen 

változások nélkül. 
3. A háromfázisú tápban a fázisok közti feszültség-kiegyensúlyozatlanság nem lehet több mint  3%. A 

berendezésnek kikapcsolt állapotban kell lennie, amíg az elektromos problémát megoldják. 
4. Semmilyen biztonsági berendezést, legyen az mechanikus, elektromos vagy elektronikus, nem szabad kiiktatni 

vagy felülírni. 
5. A vízkör megtöltésére használt víznek tisztának és megfelelıen kezeltnek kell lennie. A párologtató 

beömlıjéhez legközelebbi pontra egy mechanikus szőrıt kell felszerelni. 
6. Hacsak nem kötnek erre vonatkozó megállapodást a rendeléskor, a párologtató víztérfogat-áramlása soha nem 

lehet a névleges térfogatáramlás 120%-a fölött és 80%-a alatt. 
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Idıszakos kötelez ı ellenırzések és berendezések indítása 
nyomás alatt 
 
Az egységek a PED 97/23/EK irányelvben megállapított IV. kategóriába tartoznak.  
Az ebbe a kategóriába tartozó hőtıkre nézve bizonyos helyi elıírások kötelezıvé teszik egy erre felhatalmazott 
ügynökség rendszeres vizsgálatait. Kérjük, ellenırizze a helyi elıírásokat. 
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A felhasznált h őtıközegre vonatkozó fontos információ 
 
A termék a Kyotoi Jegyzıkönyv szabályzása alá tartozó üvegházhatást okozó, fluortartalmú gázokat tartalmaz.  
Kerülje el a hőtıgáz légkörbe engedését. 
 
Hőtıanyag típusa:  R134a 
GWP(1) érték:  1300 
 
GWP=Globális felmelegedés potenciál 
 
A hőtıanyag mennyiségét az egység nevét is jelzı azonosító tábláról lehet leolvasni. 
A helyi/európai szabályzásnak megfelelıen idıszakos ellenırzésekre lehet szükség a hőtıanyag szivárgásának 
ellenırzésére. 
A további tájékozódás végett forduljon a helyi forgalmazóval. 
 

 
Lerakás 
A berendezés fém és mőanyag részeket tartalmaz.  Az összes ilyen részt a helyi szabályzásnak megfelelıen kell 
tárolni.  Az ólomakkumulátorokat összegyőjtve specifikus hulladékgyőjtı központokba kell szállítani.  
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Fenntartjuk a jogot. hogy a tervezésben és kivitelezésben bármikor külön figyelmeztetés nélkül változásokat eszközöljünk, így a 
borítókép nem kötelezı érvényő. 
 
 
 
 
 
 

Inverteres leveg ı-víz csak h őtı hőtıberendezések  
 
EWAD 330÷520 BZS S / L 
EWAD 330÷520 BZX S / L / R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAIKIN EUROPE N.V.DAIKIN EUROPE N.V.DAIKIN EUROPE N.V.DAIKIN EUROPE N.V.    

Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 

www.daikineurope.com       D – KIMAC00305-10HU  

A Daikin termékek megfelelnek a termék 
biztonságát szavatoló európai 
szabályzásnak. 


