Installation, Operation and Maintenance Manual
D - EIMAC00208-11EU

Air-cooled chiller
EWAD~D-S* 180 ÷ 580
EWAD~D-X* 240 ÷ 620
EWAD~D-H* 200 ÷ 590
Refrigerant: R-134a

Čech

English language: Original instructions
All other language: Translation of the Original instructions
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A - Piping diagram for not economised unit ; B - Piping diagram for economised unit (pictures show one circuit only even if units have two circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser (die Bilder zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die
Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur (les images représentent un seul circuit, mais les unités comporte en
réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser (de afbeeldingen tonen één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de
groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador (las imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las
unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore (le immagini mostrano un solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate
di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς οικονοµητήρες, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε οικονοµητήρες (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην
πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador (as imagens mostram somente um circuito mas, na verdade,
as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером (на рисунках показан только один
контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring; B - Hydraulschema för enheter med kylring (bilderna visar en enda krets, men i själva verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer (bildet viser kun en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle (kuvat näyttävät yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on
varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem (rysunki przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości
posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem (výkresy zobrazují pouze jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou
zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora; B – Hidraulična shema za cjelinu s ekonomizatorom (slike prikazuju samo jedan krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva
kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) ellátott berendezésekhez (a
rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor (imaginile arată doar un circuit, dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două
circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom (slike prikazujejo en sam tokokrog, v resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник (снимките показват само един кръг, но на практика уредите са
снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom (výkresy zobrazujú iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú
zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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B
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English

Deutsch

Français

Nederlands

1.
2.
3.

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement

4.

High-pressure safety valve

Hochdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité haute pression

Veiligheidsklep hoge druk

5.
6.
7.

Condenser coil
Subcooling section
Axial ventilator

Verflüssigerregister
Unterkühlungssektion
Axialventilator

Condensorgroep
Onderkoelingsectie
Axiale ventilator

8.

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

9.

Dehydration filter

10.

Liquid and humidity indicator

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige

Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
Ventilateur axial
Vanne d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur

11.

Electronic expansion valve

Indicateur de liquide et humidité

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter

Afsluiter vloeistoflijn
Dehydratatiefilter
Vloeistof- en
vochtigheidsindicator

Español

Italiano

Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta
presión
Batería condensadora
Sección de subenfriamiento
Ventilador axial
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per iniezione
di liquido
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Economizzatore
Valvola solenoide
economizzatore
Valvola di espansione
termostatica economizzatore

Elektronisches Expansionsventil

Détendeur électronique

Elektronisch expansieventiel

Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Verdampfer

Magneetklep voor
vloeistofinjectie
Verdamper

Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Economiser

12.

Liquid injection solenoid valve

13.

Evaporator

14.

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

15.
16.
17.
18.
19.

Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Economiser

Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Economiser

Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur
Soupape de sécurité à basse
pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Economiseur

20.

Economiser solenoid valve

Solenoidventil Economiser

Vanne solénoïde économiseur

Magneetklep economiser

Válvula solenoide economizador

21.

Economiser thermostatic
expansion valve

Thermostatisches
Expansionsventil Economiser

Détendeur thermostatique
économiseur

Válvula de expansión
termostática del economizador
Sonda de temperatura en
aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del
aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura
de descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de
entrada del agua
Sonda de temperatura de salida
del agua

ST1

Suction temperature probe

Ansaugtemperaturfühler

Sonde de température aspiration

WL1

Low-pressure transducer

Niederdrucksensor

Transducteur basse pression

Thermostatisch
expansieventiel economiser
Temperatuursonde
aanzuiging
Omzetter lage druk

WO1.

Oil pressure transducer

Öldrucksensor

transducteur pression de l'huile

Omzetter oliedruk

WH1.

High-pressure transducer
Discharge temperature sensor/
Oil
High-pressure pressure switch
Water entering temperature
probe
Water leaving temperature
probe

Hochdrucksensor

Omzetter hoge druk

Maximum-Druckwächter

Transducteur haute pression
Huile/capteur température de
vidange
Pressostat haute pression

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperaturfühler
Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Öl/Auslasstemperaturfühler

Olie/sensor uitlaattemperatuur
Drukregelaar hoge druk
Temperatuursonde
watertoevoer
Temperatuursonde
wateruitlaat

Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión
electrónica
Válvula solenoide para
inyección de líquido
Evaporador
Válvula de seguridad de baja
presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Economizador

Veiligheidsklep lage druk

Compressore
Valvola di non ritorno
Rubinetto di mandata
Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di sottoraffreddamento
Ventilatore assiale

Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita acqua
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Ελληνικά

Português

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

Compressor
Válvula de não retorno

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de
alta pressão

5.
6.

Μπαταρία συµπύκνωσης

7.
8.

Ανεµιστήρας άξονα

Bateria condensante
Secção de
subarrefecimento
Ventilador axial
Válvula isolante da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e
humidade

1.
2.
3.
4.

9.
10.

Τµήµα subcooling
Βαλβίδα µόνωσης γραµµής υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

11.
Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão
eletrónica

12.

Σωληνοειδής βαλβίδα για την έγχυση
υγρού

Válvula solenóide para
injeção de líquido

13.
14.

Εξατµιστής

Evaporador

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a
baixa pressão

15.

Βρύση αναρρόφησης

Torneira de aspiração

16.
17.

Πόρτα βοήθειας

18.

Σύνδεση εισόδου νερού

19.
20.

Μονάδα εξοικονόµησης ενέργειας
Σωληνοειδής βαλβίδα µονάδας
εξοικονόµησης ενέργειας

21.

Βαλβίδα θερµοστατικής επέκτασης
εξοικονόµησης ενέργειας

ST1

Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας

WL1

Μετατροπέας χαµηλής πίεσης

WO1.

Μετατροπέας πίεσης λαδιού

WH1.

Μετατροπέας υψηλής πίεσης

WD1.

Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας

Porta para assistência
Conexão para saída de
água
Conexão para entrada de
água
Economizador
Válvula solenóide
economizador
Válvula de expansão
termostática do
economizador
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa
pressão
Transdutor de pressão do
óleo
Transdutor de alta
pressão
Óleo/sensor temperatura
de descarga

F13.

Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης

Pressóstato alta pressão

WIE.

Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού

Sonda de temperatura da
entrada da água
Sonda de temperatura da
saída da água

WOE.

Σύνδεση εξόδου νερού

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный
клапан по высокому
давлению
Конденсатор
Секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный
клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания
жидкости
Испаритель
Предохранительный
клапан по низкому
давлению
Отсечной клапан на
всасывании
Смотровой люк

Swedish
Kompressor
Backventil

Norsk

Finnish

Kompressor
Tilbakeslagsventil
Avstengningsventil på
utløp

Kompressori
Takaiskuventtiili
Poiston
tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for
høytrykk

Korkeapaine
turvaventtiili

Tryckavstängningsventil

Połyskk

Čech

SpręŜarka
Zawór zwrotny

Kompresor
Zpětný ventil

Zawór tłoczny

Výtlačný kohoutek

Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
vysokého tlaku
Kondenzační baterie
Část podchlazovac.
zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru
Ukazatel kapaliny a
vlhkosti

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WęŜownica skraplacza

Underkylningssektion

Underkjølingseksjon

Alijäähdytyksen osa

Sekcja dochładzania

Axialfläkt
Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Aksialventilator
Avstengningsventil på
flytende linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighetsseglass

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan
eristysventtiili
Kuivaussuodatin

Wentylator osiowy
Zawór odcinający linię
płynu
Filtr odwadniacza

Neste- ja kosteusmittari

Wskaźnik płynu i wilgoci

Elektronisk
expansionsventil

Elektronisk
ekspansjonsventil

Elektroninen
paisuntaventtiili

Elektroniczny zawór
rozpręŜny

Expanzní elektronický
ventil

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstřikování kapaliny

Förångare

Evaporator

Höyrystin

Parownik

Evaporátor

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine
turvaventtiili

Zawór bezpieczeństwa
niskiego ciśnienia

Bezpečnostní ventil
nízkého tlaku

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvířka

Vätske- och fuktvisare

Servicelucka

Avstengningsventil på
innløp
Serviceluke

Выход воды

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

Podłączenie odpływu wody

Zapojení výstup vody

Вход воды

Anslutning vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Veden sisäänmenoliitos

Podłączenie dopływu wody

Zapojení vstup vody

Экономайзер
Соленоидный клапан
экономайзера
Термостатический
расширительный
клапан экономайзера
Датчик температуры
на всасывании
Датчик низкого
давления
Датчик давления
масла
Датчик высокого
давления
Датчик температуры
масла на нагнетании
Реле высокого
давления
Датчик температуры
воды на входе
Датчик температуры
воды на выходе

Kylring

Fødevannsforvarmer
Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer

Säästöyksikkö
Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili

Ekonomizer
Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Ekonomizátor
Solenoidní ventil
ekonomizátoru
Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Sugavstängningsventil

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursenso
r/ Olja

Utladetemperatur
sensor/olje

Poistolämpötilan
öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Temperatursond
inloppsvatten
Temperatursond
utloppsvatten

Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi
Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Termostatyczny zawór
rozpręŜny ekonomizera
Sonda temperatury
zasysania
Przetwornik niskiego
ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego
ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego
ciśnienia
Sonda temperatury
dopływu wody
Sonda temperatury
odpływu wody

Tepelná sonda nasávání
Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku
Olej/senzor teploty na
odvodu
Presostat vysokého tlaku
Tepelná sonda vstup vody
Tepelná sonda vstup vody
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Hrvat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina
Sigurnosni ventil visoki pritisak
Kondenzacijska baterija

Magyar
Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Kondenzáló egység

Român

Slovenski

Български

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване
Предпазен клапан високо
налягане
Кондензираща батерия

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Sekcija za podrashlañivanje

Túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire

Podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане

Aksijalni ventilator

Tengelyirányú ventilátor

Ventilator axial

Aksialni ventilator

Izolacijski ventil linija tekućine

Folyadék izoláló szelep

Valvă izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekočinske linije

Filtar za odstranjivanje vlage

Víztelenítı szőrı
Folyadék és nedvesség
mutató
Elektromos
szabályozószelep
Folyadék befecskendezı
szolenoid szelep
Párologtató
Biztonsági szelep
alacsony nyomás
Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Elıhőtı (economiser)
Elıhőtı (economiser)
szolenoid szelep
Elıhőtı (economser)
hıszabályozó szelep
Elszívási
hımérsékletmérı szonda
Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás
transzduktor
Olaj/ kimeneti
hımérséklet érzékelı
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet
mérı szonda
Kimeneti vízhımérséklet
mérı szonda

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Indikator tekućine i vlažnosti
Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač
Sigurnosni ventil na niskom pritisku
Usisna slavina
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Ekonomizator
Ventil solenoid ekonomizator
Ventil za termostatičku ekspanziju
ekonomizatora
Temperaturna sonda usisa
Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak
Ulje/senzor temperatura odsisa
Mjerač pritiska visoki pritisak
Temperaturna sonda ulaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode

Valvă solenoidă economizor

Magnetotermični ventil grelnika

Valvă de expansiune termostatică
economizor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei

Termostatski ekspanzijski ventil
grelnika
Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka

Вентилатори за извеждане
Изолиращ клапан линия на
течността
Дехидриращ филтър
Индикатор за течност и
влажност
Клапан за електронно
разширение
Клапан зареждане за
инжектиране на течност
Изолатор
Предпазен клапан за ниско
налягане
Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Топлообменник
Клапан зареждане
топлообменник
Клапан термостатично
разширение топлообменник
Температурна сонда за
засмукване
Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото

Traductor înaltă presiune

Visokotlačni pretvornik

Конвертор високо налягане

Valvă de expansiune electronică

Elektronski ekspanzijski ventil

Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator

Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Economizor

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Grelnik

Sondă de temperatură aspiraŃie

Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо
налягане

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Časť podchlazovac.
zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie
kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Ekonomizátor
Solenoidný ventil
ekonomizátora
Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora
Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor odvodne temperature

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Olej/senzor teploty na odvode

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Presostat vysokého tlaku
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A - Piping diagram for not economised unit with heat recovery ; B - Piping diagram for economised unit with heat recovery (pictures show one circuit only even if units have two
circuits)
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser mit Wärmerückgewinnung; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser und Wärmerückgewinnung (die Bilder
zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die Einheiten jedoch zwei Kreisläufe)
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur avec récupération de chaleur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur et récupération de chaleur (les images
représentent un seul circuit, mais les unités comporte en réalité deux cirucuits)
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser met warmterecuperatie; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser en warmterecuperatie (de afbeeldingen tonen
één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de groepen uitgerust met twee circuits)
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador con recuperador de calor; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador y recuperador de calor (las
imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las unidades tienen dos)
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore con recupero di calore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore e recupero di calore (le immagini mostrano un
solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate di due circuiti)
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας µε ανάκτηση θερµότητας, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε σύστηµα εξοικονόµησης
ενέργειας και ανάκτηση θερµότητας (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα)
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador com recuperação de calor; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador e recuperação de calor (as imagens
mostram somente um circuito mas, na verdade, as unidades são dotadas de dois circuitos).
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера и с утилизатором тепла; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером и с
утилизатором тепла (на рисунках показан только один контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными)
A – Hydraulschema för enheter utan kylring med värmeåtervinning; B - Hydraulschema för enheter med kylring och värmeåtervinning (bilderna visar en enda krets, men i själva
verket är enheterna försedda med två kretsar)
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer med varmegjenvinning; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer og varmegjenvinning (bildene viser kun
en krets selv om enhetene har to kretser)
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle lämmöntalteenotolla; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle ja lämmöntalteenotto (kuvat näyttävät
yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on varustettu todellisesti kahdella piirillä)
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera z odzyskiwaniem energii; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem z odzyskiwaniem energii (rysunki
przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości posiadają dwa obiegi)
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru s rekuperací tepla; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem a s rekuperací tepla (výkresy zobrazují pouze
jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou zařízení vybavena dvěma obvody)
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora sa povratom topline; B - Hidraulična shema za cjelinu sa ekonomizatorom i sa povratom topline ((slike prikazuju samo jedan
krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva kruga)
A - Hidraulika kapcsolási rajz a hıvisszanyerıvel ellátott de elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser)
és hıvisszanyerıvel ellátott berendezésekhez (a rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek)
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor cu recuperare căldură; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor şi recuperare căldură (imaginile arată doar un circuit,
dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două circuite)
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika z rekuperacijo toplote; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom in rekuperacijo toplote (slike prikazujejo en sam tokokrog, v
resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma)
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник с топлинна енергия; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник и топлинна енергия(снимките показват само
един кръг, но на практика уредите са снабдени с два кръга)
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra s rekuperáciou tepla; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom a s rekuperáciou tepla (výkresy zobrazujú
iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú zariadenia vybavené dvomi obvodmi)
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English
1.
2.
3.
4.
5.

Deutsch

Français

Nederlands

Compressor
Non-return valve
Discharge shutoff valve
High-pressure safety valve
Condenser coil
Built-in undercooling section

Verdichter
Rückschlagventil
Vorlaufabsperrventil
Hochdruck-Sicherheitsventil
Verflüssigerregister

Axial ventilator
Liquid line isolating tap

Axialventilator
Absperrhahn der Flüssigkeitsleitung

Dehydration filter
Liquid and humidity indicator
Electronic expansion valve
Liquid injection solenoid valve

Heat recovery exchanger

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsanzeige
Elektronisches Expansionsventil
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Direktexpansionsverdampfer
Niederdruck-Sicherheitsventil
Absperrventil Saugleitung
Wartungsklappe
Anschluss Wasserauslauf
Anschluss Wasserzulauf
Zusätzlicher Unterkühler (oder
Economiser)
Solenoidventil für zusätzlichen
Unterkühler (oder Economiser)
Thermostatisches Expansionsventil für
zusätzlichen Unterkühler (oder
Economiser)
Wärmetauscher für Rückgewinnung

Compresseur
Clapet de non retour
Robinet de refoulement
Soupape de sécurité haute pression
Batterie à condensation
Section de sous-refroidissement
intégrée
Ventilateur axial
Robinet d'isolement de la ligne du
liquide
Filtre déshydrateur
Indicateur de liquide et humidité
Détendeur électronique
Vanne solénoïde pour injection du
liquide
Evaporateur à détente directe
Soupape de sécurité à basse pression
Robinet d'aspiration
Port de maintenance
Connexion sortie eau
Connexion entrée eau
Sous-refroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Vanne solénoïde du sous-refroidisseur
(ou économiseur) supplémentaire
Détendeur thermostatique du sousrefroidisseur (ou économiseur)
supplémentaire
Echangeur de récupération de chaleur

Heat recovery water inlet

Wasserzulauf Wärmerückgewinnung

Entrée eau de récupération de chaleur

Watertoevoer warmterecuperatie

Heat recovery water outlet

Wasserauslauf Wärmerückgewinnung

Sortie eau de récupération de chaleur

Wateruitlaat warmterecuperatie

ST1
WL1
WO1.
WH1.

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Oil pressure transducer
High-pressure transducer

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Öldrucksensor
Hochdrucksensor

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
transducteur pression de l'huile
Transducteur haute pression

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Omzetter oliedruk
Omzetter hoge druk

WD1.

Discharge temperature sensor/ Oil

Öl/Auslasstemperaturfühler

Huile/capteur température de vidange

Olie/sensor uitlaattemperatuur

F13.

High-pressure pressure switch

Maximum-Druckwächter

Pressostat haute pression

Drukregelaar hoge druk

WIE.

Water entering temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Water leaving temperature probe

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Heat recovery water entering
temperature probe
Heat recovery water leaving
temperature probe

Temperaturfühler Wasserzulauf
Wärmerückgewinnung
Temperaturfühler Wasserauslauf
Wärmerückgewinnung

Sonde de température de l'entrée d'eau
de récupération de chaleur
Sonde de température de la sortie
d'eau de récupération de chaleur

Temperatuursonde watertoevoer
warmterecuperatie
Temperatuursonde wateruitlaat
warmterecuperatie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

WOE.
WIR.
WOR.

Direct expansion evaporator
Low-pressure safety valve
Suction shutoff valve
Service port
Water outlet connection
Water inlet connection
Additional Subcooler (or economiser)
Additional Subcooler (or economiser)
solenoid valve
Additional subcooler (or economiser)
thermostatic expansion valve

Eingebaute Unterkühlungssektion

Compressor
Terugslagklep
Persafsluiter
Veiligheidsklep hoge druk
Condensorgroep

Español
Compresor
Válvula de no retorno
Grifo de salida
Válvula de seguridad de alta presión
Batería condensadora

Geïntegreerde onderkoelingsectie

Sección de subenfriamiento integrada

Axiale ventilator
Afsluiter van de vloeistoflijn

Ventilador axial
Grifo de corte de la línea del líquido

Dehydratatiefilter
Vloeistof- en vochtigheidsindicator
Elektronisch expansieventiel

Filtro deshidratador
Indicador de líquido y humedad
Válvula de expansión electrónica
Válvula solenoide para inyección de
líquido
Evaporador de expansión directa
Válvula de seguridad de baja presión
Grifo de aspiración
Portillo para asistencia
Conexión de la salida de agua
Conexión de la entrada de agua
Subenfriador (o economizador)
adicional
Válvula solenoide subenfriador (o
economizador) adicional
Válvula de expansión termostática
subenfriador (o economizador)
adicional
Intercambiador del recuperador de
calor
Entrada de agua del recuperador de
calor
Salida de agua del recuperador de
calor
Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Transductor de presión del aceite
Transductor de alta presión
Aceite/sensor de temperatura de
descarga
Presostato de alta presión
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Sonda de temperatura de entrada de
agua del recuperador de calor
Sonda de temperatura de salida de
agua del recuperador de calor

Magneetklep voor vloeistofinjectie
Verdamper met rechtstreekse expansie
Veiligheidsklep lage druk
Aanzuiging afsluitklep
Dienstluikje
Aansluiting uitgang water
Aansluiting ingang water
Extra onderkoeler (of economiser)
Magneetklep extra onderkoeler (of
economiser)
Thermostatisch expansieventiel extra
onderkoeler (of economiser)
Warmtewisselaar warmterecuperatie
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Italiano

Ελληνικά

Português

1.
2.

Compressore
Valvola di non ritorno

Συµπιεστής
Βαλβίδα ελέγχου

3.

Rubinetto di mandata

Στρόφιγγα ροής

Torneira de mandada

Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης

Válvula de segurança de alta
pressão
Bateria condensante
Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha
do líquido
Filtro desidrator
Indicador de líquido e humidade

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valvola di sicurezza alta
pressione
Batteria condensante
Sezione di
sottoraffreddamento integrata
Ventilatore assiale
Rubinetto di isolamento della
linea del liquido
Filtro deidratatore
Indicatore di liquido e umidità
Valvola di espansione
elettronica
Valvola solenoide per
iniezione di liquido
Evaporatore a espansione
diretta
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Μπαταρία συµπύκνωσης
Ενσωµατωµένο τµήµα υπόψυξης
Ανεµιστήρας άξονα
Στρόφιγγα µόνωσης της γραµµής
υγρού
Φίλτρο αφύγρανσης
∆είκτης υγρού και υγρασίας

Compressor
Válvula de não retorno

Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης

Válvula de expansão eletrónica

Σωληνοειδής βαλβίδα για την
έγχυση υγρού
Άµεση επέκταση εξατµιστή

Válvula solenóide para injeção
de líquido
Evaporador de expansão direta

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης

Válvula de segurança a baixa
pressão
Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Βρύση αναρρόφησης
Πόρτα βοήθειας
Σύνδεση εξόδου νερού
Σύνδεση εισόδου νερού
Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Valvola solenoide
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo

Επιπρόσθετο subcooler (ή
economiser)

Válvula solenóide
subarrefecedor (ou
economizador) adicional

Επιπρόσθετη βαλβίδα
θερµοστατικής επέκτασης
subcooler (ή economiser)

Válvula de expansão
termostática subarrefecedor (ou
economizador) adicional

WIR.

Valvola di espansione
termostatica
sottoraffreddatore (o
economizzatore) aggiuntivo
Scambiatore recupero di
calore
Ingresso acqua recupero di
calore
Uscita acqua recupero di
calore
Sonda temperatura
aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Trasduttore pressione olio
Trasduttore alta pressione
Olio/sensore temperatura di
scarico
Pressostato alta pressione
Sonda temperatura ingresso
acqua
Sonda temperatura uscita
acqua
Sonda temperatura ingresso
acqua recupero di calore

WOR.

Sonda temperatura uscita
acqua recupero di calore

Μετατροπέας ανάκτησης
θερµότητας
Είσοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Έξοδος νερού ανάκτησης
θερµότητας
Αισθητήρας αναρρόφησης
θερµοκρασίας
Μετατροπέας χαµηλής πίεσης
Μετατροπέας πίεσης λαδιού
Μετατροπέας υψηλής πίεσης
Λάδι/αισθητήρα εξόδου
θερµοκρασίας
Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης
Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εισόδου
νερού
Αισθητήρας θερµοκρασίας
ανάκτησης θερµότητας εξόδου
νερού

Permutador de recuperação de
calor
Entrada da água de
recuperação de calor
Saída da água de recuperação
de calor
Sonda da temperatura de
aspiração
Transdutor de baixa pressão
Transdutor de pressão do óleo
Transdutor de alta pressão
Óleo/sensor temperatura de
descarga
Pressóstato alta pressão
Sonda de temperatura da
entrada da água
Sonda de temperatura da saída
da água
Sonda de temperatura da
entrada da água de
recuperação de calor
Sonda de temperatura da saída
da água de recuperação de
calor

20.

21.

22.
23.
24.
ST1
WL1
WO1.
WH1.
WD1.
F13.
WIE.
WOE.

Русский
Компрессор
Обратный клапан
Отсечной клапан на
нагнетании
Предохранительный клапан
по высокому давлению
Конденсатор
Встроенная секция
переохлаждения
Осевой вентилятор
Отсечной клапан
гидравлической линии
Фильтр-осушитель
Индикатор влажности
Электронный
расширительный клапан
Соленоидный клапан
впрыскивания жидкости
Испаритель прямого
расширения
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Rubinetto di aspirazione
Portello per assistenza
Connessione uscita acqua
Connessione ingresso acqua
Дополнительный
переохладитель (или
экономайзер)
Соленоидный клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Термостатический клапан
дополнительного
переохладителя (или
экономайзера)
Теплообменник-рекуператор
Вход воды в рекуператор
тепла
Выход воды из рекуператора
тепла
Датчик температуры на
всасывании
Датчик низкого давления
Датчик давления масла
Датчик высокого давления
Датчик температуры масла на
нагнетании
Реле высокого давления
Датчик температуры воды на
входе
Датчик температуры воды на
выходе
Датчик температуры на входе
воды в рекуператор тепла
Датчик температуры на
выходе воды из рекуператора
тепла

Swedish

Norsk

Finnish

Kompressor
Backventil

Kompressor
Tilbakeslagsventil

Kompressori
Takaiskuventtiili

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

Inbyggd underkylningssektion

Innebygget underkjølingseksjon

Integroitu alijäähdytyksen osa

Axialfläkt

Aksiaalipuhallin
Nestelinjan sulkuhana

Avfuktningsfilter
Vätske- och fuktvisare

Aksialventilator
Avstengningplugg på flytende
linje
Avfuktningsfilter
Væske- og fuktighets-seglass

Kuivaussuodatin
Neste- ja kosteusmittari

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Elektroninen paisuntaventtiili

Magnetventil för vätskeinjicering

Magnetventil for væskeinjeksjon

Isoleringslock vätskeledning

Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen
Suorapaisunta höyrystin

Förångare direkt kylning

Direkte ekspansjonsevaporator

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Matalapaine turvaventtiili

Sugavstängningsventil
Servicelucka
Anslutning vattenutlopp
Anslutning vatteninlopp

Avstengningsventil på innløp
Serviceluke
Forbindelse for vannutløp
Forbindelse for vanninnløp

Extra underkylare (eller kylring)

Tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Imuhana
Huoltoluukku
Veden ulostuloliitos
Veden sisäänmenoliitos
Ylimääräinen alijäähdytin (tai
säästöyksikkö)

Magnetventil för extra
underkylare (eller kylring)

Magnetventil for
tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Termostatisk expansionsventil
för extra underkylare (eller
kylring)

Termostatisk ekspansjonsventil
for tilleggsunderkjøler (eller
fødevannsforvarmer)

Återvinningsvärmeväxlare

Veksler for varmegjenvinning

Vatteninlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vanninnløp

Vattenutlopp återvinningsvärme

Varmegjenvinning i vannutløp

Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
solenoidiventtiili
Ylimääräinen alijäähdyttimen
(tai säästöyksikkö)
termostaattinen paisuntaventtiili
Lämmönvaihdin
lämmöntalteentotolla
Veden sisäänmeno
lämmöntalteenotto
Veden ulostulo
lämmöntalteenotto

Sond sugtemperatur

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Lågtrycksomvandlare
Oljetrycksomvandlare
Högtrycksomvandlare

Lavtrykksomformer
Oljetrykkomformer
Høytrykksomformer

Matalapaineanturi
Öljypaineanturi
Korkeapaineanturi

Utsläppstemperatursensor/ Olja

Utladetemperatur sensor/olje

Poistolämpötilan öljy/anturi

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat
Temperaturføler for vann i
inngang
Temperaturføler for vann i
utgang

Korkeapaine kytkin
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi
Ulostulevan veden lämpötilaanturi
Veden sisäänmenon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto

Temperatursond inloppsvatten
Temperatursond utloppsvatten
Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vanninnløp

Temperatursond för inlopp
återvinningsvärmevatten

Temperaturføler for
varmegjenvinning i vannutløp

Veden ulostulon lämpötilaanturi lämmöntalteenotto
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Połyskk
1.
2.
3.

Čech

Român

Slovenski

Български

Kompresor
Nepovratni ventil
Odvodni ventil

Компресор
Задържащ клапан
Кран за подаване

8.

Zawór odcinający linię płynu

9.

Filtr odwadniacza

Filtr dehydrátoru

10.

Wskaźnik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Pokazivač tekućine i vlažnosti

Folyadék és nedvesség mutató

Indicator de lichid şi umiditate

Indikator tekočine in vlage

Индикатор за течност и влажност

11.

Elektroniczny zawór rozpręŜny
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu
Parownik z bezpośrednim
rozpręŜeniem
Zawór bezpieczeństwa niskiego
ciśnienia
Zawór ssawny
Drzwiczki serwisowe
Podłączenie odpływu wody
Podłączenie dopływu wody
Dodatkowy dochładzacz (lub
ekonomizer)

Expanzní elektronický ventil
Solenoidní ventil pro vstřikování
kapaliny
Evaporátor s přímou expanzí

Ventil elektronske ekspanzije
Ventil solenoid za ubrizgavanje
tekućine
Isparivač sa direktnom
ekspanzijom
Sigurnosni ventil pod niskim
pritiskom
Slavina za usis
Vratašca za servisiranje
Priključak izlaz vode
Priključak ulaz vode
Podrashlañivač(ili dodatni
ekonomizator)
Ventil solenoid podrashlañivač (ili
dodatni ekonomizator)

Elektromos szabályozószelep
Folyadék befecskendezı szolenoid
szelep
Közvetlen szabályozású párologtató

Valvă de expansiune electronică
Valvă solenoidă pentru injecŃia
lichidului
Vaporizator cu expansiune directă

Elektronski ekspanzijski ventil
Elektromagnetni ventil za vbrizg
tekočine
Izparilnik z direktno ekspanzijo

Клапан за електронно разширение
Клапан зареждане за инжектиране на
течност

6.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.

Elektromagnetyczny zawór
dodatkowego dochładzacza
(lub ekonomizera)
Termostatyczny zawór
rozpręŜny dodatkowego
dochładzacza (lub
ekonomizera)
Wymiennik odzyskiwanego
ciepła
Dopływ wody odzyskiwanego
ciepłą
Odpływ wody odzyskiwanego
ciepłą

Bezpečnostní ventil nízkého tlaku
Nasávací kohoutek
Servisní dvířka
Zapojení výstup vody
Zapojení vstup vody
Podchlazovací zařízení(anebo
přídatný ekonomizátor)
Solenoidní ventil podchlazovacího
zařízení (anebo přídatného
ekonomizátoru)

Kompresszor
Visszacsapó szelep
Befolyó elzáró csap

Compresor
Valvă unidirecŃională
Robinet evacuare

Aksijalni ventilator
Slavina za izolaciju linije sa
tekućinom
Filtar za odstranjivanje vlage

5.

Kompresor
Ventil za spriječavanje vraćanja
Ulazna slavina

Magyar

7.

4.

Kompresor
Zpětný ventil
Výtlačný kohoutek
Bezpečnostní ventil vysokého
tlaku
Kondenzační baterie
Integrovaná část
podchlazovacího zařízení
Axiální ventilátor
Izolační kohoutek linie kapaliny

Hrvat

SpręŜarka
Zawór zwrotny
Zawór tłoczny
Zawór bezpieczeństwa
wysokiego ciśnienia
WęŜownica skraplacza
Wbudowana sekcja
dochładzania
Wentylator osiowy

Sigurnosni ventil visoki pritisak

Biztonsági szelep nagy nyomás

Valvă de siguranŃă înaltă presiune

Visokotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан високо налягане

Kondenzacijska baterija

Kondenzáló egység

Baterie de condensare

Kondenzacijsko navitje

Кондензираща батерия

Sekcija za podrashlañivanje

Beépített túlhőtı egység

SecŃiune de subrăcire integrată

Vgrajeni podhlajeni del

Модул за свръхохлаждане вградена

Tengelyirányú ventilátor
Folyadék izoláló csap

Ventilator axial
Robinet izolare linie lichid

Aksialni ventilator
Izolacijski ventil za tekočinsko linijo

Вентилатори за извеждане

Víztelenítı szőrı

Filtru deshidrator

Sušilni filter

Дехидриращ филтър

Изолиращ клапан линия на течността

Изолатор с директно изолиране

Biztonsági szelep alacsony nyomás

Valvă de siguranŃă joasă presiune

Nizkotlačni varnostni ventil

Предпазен клапан за ниско налягане

Elszívó zárócsap
Szerviz ajtó
Vízleeresztı csatlakozás
Víz bemeneti csatlakozás
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser)
Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) szolenoid szelepe

Robinet de aspiraŃie
Uşă pentru asistenŃă
Conexiune ieşire apă
Conexiune intrare apă
Subrăcitor (sau economizor)
suplimentar
Valvă solenoidă subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Sesalni ventil
Servisna vrata
Priključek za odvod vode
Priključek za dovod vode
Dodatna enota za podhlajevanje (ali
grelnik)
Magnetotermični ventil dodatne enote
za podhlajevanje (ali grelnika)

Кран за засмукване
Обслужващ люк
Връзка изход вода
Връзка вход вода
Свръхоладител (или топлообменник)
допълнителен

Termostatski ekspanzijski ventil
dodatne enote za podhlajevanje (ali
grelnika)

Клапан термостатично разширение
свръхохладител (или топлообменник)
допълнителен

Клапан зареждане свръхохладител (или
топлообменник) допълнителен

Ventil za termostatsku ekspanziju
podrashlañivača(ili dodatnog
ekonomizatora)

Kiegészítı túlhőtı (vagy
economiser) hıszabályozó szelepe

Valvă solenoidă de expansiune
termostatică subrăcitor (sau
economizor) suplimentar

Výměník rekuperace tepla

Izmjenjivač nadoknañivanje
topline
Ulaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı hıcserélı

Schimbător recuperare căldură

Izmenjevalnik za rekuperacijo toplote

Топлообменник топлинна енергия

Vstup vody rekuperace tepla

Hıvisszanyerı víz bemenet

Intrare apă recuperare căldură

Vhod vode za rekuperacijo toplote

Вход вода топлинна енергия

Vstup vody rekuperácia tepla

Výstup vody rekuperace tepla

Izlaz vode nadoknañivanje topline

Hıvisszanyerı víz kimenet

Evacuare apă recuperare căldură

Izhod vode za rekuperacijo toplote

Изход вода топлинна енергия

Výstup vody rekuperácia tepla

Температурна сонда за засмукване

Tepelná sonda nasávania
Transduktor nízkeho tlaku
Transduktor tlaku oleja
Transduktor vysokého tlaku

ST1

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Temperarturna sonda usisa

Elszívási hımérsékletmérı szonda

Sondă de temperatură aspiraŃie

WL1
WO1.
WH1.

Przetwornik niskiego ciśnienia
Przetwornik ciśnienia oleju
Przetwornik wysokiego ciśnienia
Olej/czujnik temperatury
odprowadzania
Presostat wysokiego ciśnienia
Sonda temperatury dopływu
wody
Sonda temperatury odpływu
wody
Sonda temperatury dopływu
wody odzyskiwanego ciepła
Sonda temperatury odpływu
wody odzyskiwanego ciepła

Transduktor nízkého tlaku
Transduktor tlaku oleje
Transduktor vysokého tlaku

Transduktor nizak pritisak
Transduktor pritisak ulja
Transduktor visoki pritisak

Kis nyomás transzduktor
Olajnyomás transzduktor
Nagy nyomás transzduktor

Traductor presiune joasă
Traductor presiune ulei
Traductor înaltă presiune

Olej/senzor teploty na odvodu

Ulje/senzor temperature odvoda

Olaj/ kimeneti hımérséklet érzékelı

Ulei/ senzor temperatură evacuare

Olje/senzor temperature v odvodu

Presostat vysokého tlaku

Mjerač pritiska visoki pritisak

Nagy nyomás nyomáskapcsoló
Bemeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Kimeneti vízhımérséklet mérı
szonda
Hıvisszanyerı víz bemeneti
hımérsékletét mérı szonda
Hıvisszanyerı víz kimeneti
hımérsékletét mérı szonda

Presostat înaltă presiune

Visokotlačni presostat

Конвертор ниско налягане
Конвертор налягане на маслото
Конвертор високо налягане
Масло/сензор
температура на отвеждане
Контактор ограничител високо налягане

F13.
WIE.
WOE.
WIR.
WOR.

Filter dehydrátora
Ukazovateľ kvapaliny a
vlhkosti
Expanzný elektronický ventil
Solenoidný ventil pre
vstrekovanie kvapaliny
Evaporátor s priamou
expanziou
Bezpečnostný ventil nízkeho
tlaku
Nasávací kohútik
Servisné dvierka
Zapojenie výstup vody
Zapojenie vstup vody
Podchlazovacie zariadenie
(alebo prídavný ekonomizátor)
Solenoidný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Tepelný expanzný ventil
podchlazovacieho zariadenia
(alebo prídavného
ekonomizátora)
Výmenník rekuperácie tepla

Tepelný expanzní ventil
podchlazovacího zařízení (anebo
přídatného ekonomizátoru)

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
Nizkotlačni pretvornik
Pretvornik oljnega tlaka
Visokotlačni pretvornik

WD1.

Slovenský
Kompresor
Spätný ventil
Výtlačný kohútik
Bezpečnostný ventil vysokého
tlaku
Kondenzačná batéria
Integrovaná časť
podchlazovacieho zariadenia
Axiálny ventilátor
Izolačný kohútik línie kvapaliny

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda ulaza vode

Tepelná sonda vstup vody

Temperarturna sonda izlaza vode

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperace tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperace tepla

Temperarturna sonda ulaza vode
nadoknañivanje topline
Temperaturna sonda izlaza vode
nadoknañivanje topline

Olej/senzor teploty na odvode
Presostat vysokého tlaku

Sondă temperatură apă intrare

Sonda temperature vhodne vode

Температурана сонда вход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură apă ieşire

Sonda temperature izhodne vode

Температурна сонда изход вода

Tepelná sonda vstup vody

Sondă temperatură intrare apă
recuperare căldură
Sondă temperatură ieşire apă
recuperare căldură

Sonda temperature vhodne vode za
rekuperacijo toplote
Sonda temperature izhodne vode za
rekuperacijo toplote

Температурана сонда вход вода
топлинна енергия
Температурна сонда изход вода
топлинна енергия

Tepelná sonda vstup vody
Rekuperácia tepla
Tepelná sonda výstup vody
Rekuperácia tepla
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ORIGINÁLNÍ POKYNY V ANGLIČTINĚ
Tato příručka představuje důležitý pomocný dokument pro kvalifikovaný personál; v žádném případě však nikdy nemůže být náhražkou
samotného personálu.
Děkujeme, že jste si zakoupili tento chiller
PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM DO PROVOZU SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.
NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE ZAPŘÍČINIT ZÁSAHY
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZKRATY, POŽÁR ANEBO JINÉ
ŠKODY NA PŘÍSTROJI A ZRANĚNÍ OSOB.
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNO KVALIFIKOVANÝM
PRACOVNÍKEM/TECHNIKEM.
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU MŮŽOU VYKONAT
POUZE ZKUŠENÍ A OPRÁVNĚNÍ PROFESIONÁLNÍ
PRACOVNÍCI.
VŠECHNY ÚKONY SE MUSÍ PROVÁDĚT V SOULADU S
MÍSTNÍMI PŘEDPISY A NORMAMI.
INSTALACE ZAŘÍZENÍ A JEHO UVEDENÍ DO PROVOZU JE
PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO V PŘÍPADĚ, ŽE VŠECHNY POKYNY V
TÉTO PŘÍRUČCE NEJSOU ZROZUMITELNÉ.
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ, PRO DALŠÍ INFORMACE A
RADY KONTAKTUJTE KONCESIONÁŘE VÝROBCU.

Popis
Zařízení, které jste zakoupili, je “chiller se vzduchovým kondenzátorem”,
jedná se o zařízení, určené pro ochlazování vody (anebo směsi vody a
glykolu) v mezích hodnot, popsaných níže. Fungování zařízení se
zakládá na kompresi, kondenzaci a evaporaci páry, podle obráceného
cyklu Carnot. Základní komponenty jsou:
Kompresor s ventilem pro zvyšování tlaku chladící páry přes tlak
evaporace až po tlak kondenzace.
Evaporátor, ve kterém dochází k evaporaci kapalného chladiva s
nízkým tlakem a následně k ochlazování vody.
Kondenzátor, ve kterém dochází ke kondenzaci páry vysokého
tlaku a k vypuzení tepla z ochlazované vody do atmosféry
prostřednictvím tepelného výměníku, ochlazovaného vzduchem.
Expanzní ventil, který umožňuje snížit tlak kondenzované kapaliny,
přecházejíc od tlaku kondenzace ke tlaku evaporace.

Obecné informace
Všechna zařízení jsou dodávány s elektrickými schématy,
certifikovanými výkresy, identifikačním štítkem; a DOC
(Prohlášení o shodě);, v této dokumentaci jsou uvedené
všechny technické údaje zakoupeného zařízení a JSOU
NEODDĚLITELNOU A PODSTATNOU ČÁSTÍ TÉTO
PŘÍRUČKY

V případě neshody mezi touto příručkou a dokumentací přístroje jsou
směrodatné údaje, uvedené na samotném přístroji. V případě
pochybností kontaktujte koncesionáře výrobce.
Účelem této příručky je poskytnout pomoc kvalifikovanému instalatérovi
a pracovníkovi, aby byla zajištěna správná instalace, uvedení do provozu
a údržba zařízení, bez ohrožení osob, zvířat a/nebo předmětů.

Dodání zařízení
Po dodání zařízení na místo instalace je zapotřebí jej zkontrolovat, aby
se zjistili eventuální škody. Je zapotřebí prohlédnout a zkontrolovat
všechny komponenty, vyjmenované v dodacím listu.
Pokud je zařízení poškozeno, neodstraňujte poškozený materiál a
okamžitě ohlaste škodu přepravní společnosti, aby zařízení
prozkoumala.
Okamžitě škodu nahlaste koncesionáři výrobce, pošlete mu podle
možnosti snímky, které můžou být užitečné při zjišťování odpovědnosti.
Škoda se nesmí odstranit, dokud nebyla vykonána kontrola ze strany
představitele výrobce anebo přepravní společnosti.
Před instalací zařízení se ujistěte, že model a elektrické napětí uvedené
na štítku je správné. Výrobce neodpovídá za eventuální škody vzniklé po
přijetí zařízení.

Operační limity
Uskladnění
Podmínky prostředí musí odpovídat následujícím limitům:
Minimální teplota prostředí
:
-20°C
Maximální teplota prostředí
:
57°C
Maximální relativní vlhkost
:
95% bez kondenzace
Uskladnění při nižší teplotě jako je minimální teplota může poškodit
komponenty zařízení, zatímco při vyšší teplotě jako je maximální může
způsobit otevření bezpečnostních ventilů. Uskladnění v prostředí s
kondenzací může poškodit elektrické komponenty.
Fungování
Fungování je povoleno v mezích limitů uvedených na Obrázku 2.
Zařízení se musí používat s průtokem vody evaporátoru mezi 50% a
140% nominálního průtoku (standardní operační podmínky).
Provoz mimo uvedených limitů může zařízení poškodit.
V případě pochybností kontaktujte koncesionáře výrobce.

Obrázek 1 – Popis štítků aplikovaných na elektrickém panelu

Identifikace štítku
1 – Symbol nehořlavého plynu
2 – Typ plynu
3 – Údaje identifikačního štítku zařízení
4 – Logo výrobce
5 – Upozornění o naplnění obvodu vodou

6 – Symbol elektrického nebezpečí
7 – Upozornění o nebezpečném napětí
8 – Upozornění o utažení kabelů
9 – Pokyny ke zvedání
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Obrázek 2 - Operační limity

Teplota prostředí (°C)

KOMPR. POUZE PLNÉ ZATÍŽENÍ
Nad touto linií
(režim ICE)

Potřebná
modulace
rychlosti ventilátoru
(tepl. prostř. nižší než
18°C pro mén ě než 3
ventilační jednotky, nižší
než 10°C pro 3 nebo více
ventilačních jednotek)

Potřebná
kontrola
rychlosti ventilátoru
(tepl. prostř. nižší než 10°C)

Fungování s glykolem
(tepl. vody na výstupu
evapor. nižší než 4°C)

Teplota vody na výstupu evapor. (°C)

Bezpečnost
Zařízení musí být pevně uchycené k podlaze.
Je důležité dodržovat následující pokyny:
−
Zařízení se může zvedat pouze v příslušných bodech, vyznačených
žlutě, které se nacházejí na jeho podstavci.
−
Přístup k elektrickým komponentům je zakázán, pokud předtím nebyl
hlavní vypínač zařízení otevřen a elektrické napájení deaktivováno.
−
Přístup k elektrickým komponentům je zakázán bez použití izolační
plošiny. Nepřistupujte k elektrickým komponentům, pokud se v
blízkosti vyskytuje voda/nebo vlhkost.
−
Ostré okraje a povrch části kondenzátoru můžou způsobit poranění.
Vyhýbejte se přímému kontaktu a používejte vhodné osobní
ochranné prostředky.
−
Před jakýmkoli zásahem na chladících ventilátorech a/nebo
kompresorech odpojte elektrické napájení otevřením hlavního
vypínače. Nedodržování tohoto pravidla může způsobit vážná
poranění.
−
Nevkládejte pevné předměty do vodních trubek, zatímco je zařízení
zapojeno k systému.
−
Mechanický filtr musí být nainstalován na vodní trubce, která je
zapojena ke vstupu tepelného výměníku.
−
Zařízení je vybaveno bezpečnostními ventily, které jsou
namontovány po stranách nízkého a vysokého tlaku chladícího
obvodu.
Je přísně zakázáno odstranit všechny ochranné kryty pohyblivých
částí.
V případě nečekaného zastavení zařízení postupujte podle pokynů
uvedených v Kontrolní panel - příručka pokynů, který je součástí
dokumentace, odevzdané konečnému uživateli.
Doporučuje se provádět úkony instalace a údržby spolu s jinými osobami.
V případě nahodilých zranění anebo problémů se chovejte následujícím
způsobem:
- Zachovejte klid
- Stiskněte tlačítko alarmu, nachází-li se v místě instalace
- Přemístěte raněnou osobu na teplé místo, daleko od zařízení a uložte
ji do polohy klidu
- Okamžitě uvědomte personál odpovědný za bezpečnost v budově
anebo pohotovostní záchrannou službu.
- Počkejte na příchod pohotovostní služby a nenechávejte raněného
samotného
- Poskytněte všechny potřebné informace operátorům pohotovostní
služby.

Vyhýbejte se instalaci chilleru v prostředí, které může být
nebezpečné během údržbářských úkonů, jako například plošiny
bez ochranných zídek nebo zábradlí anebo zóny, které
neodpovídají požadavkům pro okolní prostředí chilleru.
Hluk
Zařízení produkuje hluk zejména v důsledku otáčení kompresorů a
ventilátorů.
Hladina hluku pro každý model je uvedena v přiložené dokumentaci.
Pokud je zařízení správně nainstalováno a používáno a pravidelně jej
podrobujete údržbě, hladina hluku si nevyžaduje namontování specifického
ochranného přístroje, který by fungoval nepřetržitě poblíž zařízení.
V případě instalace se specifickými zvukovými požadavky je zapotřebí
nainstalovat dodatkový přístroj pro snížení hluku.
Přemísťování a zvedání
Vyhýbejte se nárazům a/nebo otřesům zařízení během
nakládání/vykládání z přepravního prostředku a během přemísťování.
Tlačte anebo tahejte zařízení pouze za rám podstavce. Umístěte zařízení
dovnitř přepravního prostředku tak, aby se nehýbalo a nezpůsobilo škody.
Dbejte na to, aby žádná část zařízení neupadla během přepravy a
nakládání/vykládání.
Všechna zařízení jsou vybavena body pro zvedání, označenými žlutě.
Pouze tyto body se můžou používat pro zvedání zařízení, jak je to
znázorněno na Obrázku 3Figure 3
Zvedací lana a posuvné tyče musejí být dostatečně pevné, aby
bezpečně udrželi zařízení. Zkontrolujte hmotnost zařízení na jeho
identifikačním štítku.
Zařízení se musí zvedat s maximální opatrností a pozorností, podle pokynů
ke zvedání, uvedených na štítku. Zvedejte zařízení pomalu a udržujte jej
perfektně vyrovnané.
Umístění a montáž
Všechna zařízení jsou projektována pro externí použití, na balkónech
anebo zemi, za podmínek, že v prostoru určeném pro instalaci se
nenacházejí překážky, které by mohli snižovat průtok vzduchu ke
kondenzačním bateriím.
Zařízení musí být nainstalováno na pevném a perfektně rovném povrchu.
Bude-li zařízení instalováno na balkónech anebo střechách, je možné, že
bude zapotřebí použít trámů pro rozložení hmotnosti.
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Obrázek 3 – Zvedání zařízení
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Pro instalaci na zemi je potřebný odolný cementový základ o minimální
tloušťce 250 mm a délce přesahující délku samotného zařízení, základ
musí být schopný udržet hmotnost zařízení.
Pokud je zařízení nainstalováno v prostorách lehce přístupných osobám
anebo zvířatům, doporučuje se namontovat ochranné mřížky na části
kondenzátoru a kompresoru.
Pro zabezpečení lepší výkonnosti v místě instalace dodržujte následující
opatření a pokyny:
− Vyhýbejte se recirkulaci toku vzduchu.
− Ujistěte se, že se v blízkosti nevyskytují překážky, které brání
správnému toku vzduchu.
− Ujistěte se, že základ je pevný a odolný, aby se co nejvíc snížil hluk
a vibrace.
− Vyhněte se instalaci zařízení v obzvláště prašných místech, protože
by mohlo dojít k znečištění kondenzačních baterií.
− Voda v systému musí být obzvláště čistá a všechny stopy oleje
anebo rzi se musí odstranit. Na vstupní trubce zařízení musí být
namontován mechanický filtr vody.
Požadavky minimálního prostoru
Je důležité respektovat minimální vzdálenosti na všech zařízeních pro
zabezpečení optimální ventilace kondenzačních baterií.
Když se rozhodnete umístit zařízení, pro zabezpečení adekvátního toku
vzduchu je zapotřebí brát v úvahu následující faktory:
−
Vyhýbejte se recirkulaci teplého vzduchu
−
Vyhýbejte se nedostatečnému přívodu vzduchu ke kondenzátoru,
chlazeného vzduchem.
Obě podmínky můžou způsobit zvýšení kondenzačního tlaku, které
vede ke snížení energetické výkonnosti a chladící účinnosti.
K zařízení musí být přístup z každé strany pro provádění údržbářských
úkonů po instalaci.
Vertikální odvod vzduchu nesmí být zatarasený.
Pokud se kolem zařízení nacházejí zdi anebo jiné překážky stejné výšky
jako samotné zařízení, toto musí být nainstalováno ve vzdálenosti větší
než 2500 mm. Jsou-li překážky vyšší, zařízení musí být nainstalováno ve
vzdálenosti větší než 3000 mm.
Pokud bude zařízení nainstalováno bez dodržení minimálních
doporučených vzdáleností pro vertikální zdi a/nebo překážky, může dojít

ke kombinaci recirkulace teplého vzduchu a/nebo nedostatečného
přívodu vzduchu ke kondenzátoru chlazeného vzduchem s následným
snížením výkonnosti a účinnosti.
V každém případě mikroprocesor umožní zařízení přizpůsobit se
novému operačnímu provozu, dodávajíc maximální výkonnost, která je k
dispozici v určitých podmínkách, i když je boční vzdálenost menší než je
doporučováno; kromě operačních podmínek, které by mohli ovlivnit
bezpečnost personálu a spolehlivost zařízení.
Když dojde k umístění dvou anebo více zařízení vedle sebe, doporučuje
se dodržovat vzdálenost nejméně 3600 mm mezi bloky kondenzátorů.
Pro další řešení kontaktujte koncesionáře výrobce.
Zvuková ochrana
Pokud si hladina zvukové emise vyžaduje specifickou kontrolu, je
zapotřebí věnovat pozornost zvukové izolaci zařízení od podstavce
aplikováním protivibračních prvků adekvátním způsobem (dodávají se
jako volitelné prvky). Flexibilní spoje musí být nainstalovány i na
hydraulických zapojeních.
Vodní trubky
Trubky musí být projektovány s co nejmenším počtem ohybů a změn
vertikálního směru. Tímto způsobem se značně sníží výdaje na
instalaci a zlepší se výkonnost systému.
Hydraulický systém musí mít:
1. Antivibrační prvky sloužící pro snížení přenosu vibrací na
strukturu.
2. Izolační ventily pro izolaci zařízení od hydraulického systému
během servisních úkonů.
3. Manuální anebo automatické odvzdušňovací zařízení
umístěné na nejvyšším bodě systému, zatímco drenážní
zařízení umístěné na nejnižším bodě systému.
4. Evaporátor a zařízení pro rekuperaci tepla, které nejsou na
nejvyšším bodě systému.
5. Odpovídající zařízení, které slouží pro udržování tlaku v
hydraulickém systému (expanzní nádoba, atd.).
6. Ukazatele tlaku a teploty vody, které napomáhají pracovníkovi
při servisních a údržbářských úkonech.

D – EIMAC00208-11EU - 105/152

Obrázek 4 - Požadavky minimálního prostoru

.
7. Filtr nebo zařízení, které může odstranit částice z kapaliny.
Použití filtru prodlužuje životnost evaporátoru a čerpadla a
napomáhá hydraulickému systému udržovat se v lepších
podmínkách.
8. Evaporátor je vybaven elektrickým odporem s termostatem,
který zabezpečuje ochranu proti zamrznutí vody při
minimální teplotě prostředí –25°C. Všechny ostatní vodní
trubky/externí hydraulická zařízení systému musí mít
zateplení proti mrazu.
9. Zařízení pro rekuperaci tepla se musí v zimním období
vyprázdnit, pokud se do hydraulického obvodu nepřidá směs
etylenglykolu v příslušném procentuálním poměru.

10.V případě výměny zařízení se musí celý hydraulický systém
vyprázdnit a vyčistit předtím, než budou namontována nová
zařízení. Před uvedením nového zařízení do provozu se
doporučuje vykonat odpovídající testy a chemické úpravy
vody.
11.Pokud se glykol přidá do hydraulického systému jako
prostředek proti zamrznutí, dávejte pozor, poněvadž přívodní
tlak bude nižší, výkonnost zařízení se sníží a poklesy tlaku
budou větší. Je zapotřebí opětovně seřídit všechny ochranné
systémy zařízení, jako zařízení proti zamrznutí a ochranné
zařízení proti nízkému tlaku.
12. Před izolováním vodních trubek se ujistěte, že nedochází k
únikům.
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Obrázek 5 – Zapojení vodních trubek k evaporátoru
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Manometr
Flexibilní konektor
Průtokoměr
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6. Čerpadlo
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Obrázek 6 - Zapojení vodních trubek k výměníkům rekuperace tepla

1. Manometr
2. Flexibilní konektor
3. Tepelná sonda

Úprava vody
Před spuštěním zařízení vyčistěte vodní obvod. Nečistota,
vápník, usazeniny koroze anebo jiného materiálu se můžou
hromadit uvnitř tepelného výměníku a snížit tak jeho kapacitu
tepelné výměny. Může dojít i k poklesu tlaku, ke snížení
průtoku vody. Vhodná úprava vody může tedy snížit riziko
koroze, eroze, formování vápníku atd. Odpovídající a

pH (25°C)
Elektrická vodivost µS/cm (25°C)
Chloridové iony (mg Cl - / l)
Sulfátové iony (mg SO24 - / l)
Zásaditost (mg CaCO3 / l)

4. Izolační ventil
5. Čerpadlo
6. Filtr
nejvhodnější úprava se určí přímo na místě podle typu
systému a vlastností vody.
Výrobce neodpovídá za eventuální škody anebo špatné
fungování zařízení v důsledku chybějící anebo nevhodné
úpravy vody.

Tabulka 1 – Akceptovatelné limity kvality vody
Celková tvrdost (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Železo (mg Fe / l)
<800
Sulfidové iony (mg S2 - / l)
<200
Amonné iony (mg NH4+ / l)
<200
Oxid křemičitý (mg SiO2 / l)
<100

< 200
< 1,0
Žádný

< 1,0
< 50
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Ochrana proti zamrznutí rekuperačních výměníků a evaporátoru
Všechny evaporátory jsou vybavené elektrickým odporem
kontrolovaným termostaticky, který zabezpečuje vhodnou ochranu proti
zamrznutí při minimální teplotě prostředí –25°C. Nicmén ě, kromě
případu, kdy jsou výměníky tepla kompletně prázdné a čisté a obsahují
protimrznoucí směs, se můžou použít dodatkové metody proti
zamrznutí.
Při projektování systému se vždy komplexně berou v úvahu dvě nebo
více metod ochrany, popsaných níže:
−
Stálý oběh toku vody uvnitř trubek a výměníků
−
Přidání adekvátního množství glykolu do vodního obvodu.
−
Tepelná izolace a dodatkové zahřívání vnějších trubek
−
Vyprázdnění a vyčištění tepelného výměníku během zimního
období
Je odpovědností instalatéra a/nebo údržbáře zajistit použití metod proti
zamrznutí. Ujistěte se, aby se vždy provedli údržbářské úkony potřebné
pro ochranu proti zamrznutí. Chybějící dodržování výše uvedených
pokynů může způsobit poškození zařízení. Škody zapříčiněné mrazem
nespadají do záruky.
Instalace průtokoměru
Pro zajištění dostatečného množství vody pro celý evaporátor je
nezbytné nainstalovat na hydraulickém obvodu průtokoměr, který může
být umístěn na vodních trubkách na vstupu anebo výstupu. Úkolem
průtokoměru je zastavit zařízení v případě přerušení toku vody a chránit
tak evaporátor před zamrznutím.
Výrobce nabízí jako volitelný prvek patřičně zvolený průtokoměr.
Tento průtokoměr lopatkového typu je vhodný pro externí nepřetržité
aplikace (IP67) s průměrem trubek od 1” do 6”.
Průtokoměr je vybaven čistým kontaktem, který musí být elektricky
připojený ke koncovkám, jak je znázorněno na elektrickém schématu.
Průtokoměr musí být nastaven tak, aby mohl zasáhnout, když tok vody
evaporátoru klesne pod 50% nominálního průtoku.
Rekuperace tepla
Podle přání může být zařízení vybaveno i systémem rekuperace tepla.
Tento systém se aplikuje pomocí tepelného výměníku chlazeného
vodou, který se umísťuje na odvodovou hadici kompresoru a pomocí
příslušného zařízení, které řídí tlak kondenzace.
Pro zabezpečení fungování kompresoru uvnitř své schránky zařízení pro
rekuperaci tepla nemůžou fungovat s vodou o teplotě nižší než 28°C.
Projektant zařízení a instalatér chilleru nesou odpovědnost za
dodržování této hodnoty (např. použitím ventilu bypass pro recirkulaci)

Elektrické zařízení
Obecné vlastnosti
Všechna elektrická zapojení k zařízení musí být v souladu s
platnými předpisy a normami.
Všechny úkony instalace, seřízení a údržby může provádět
kvalifikovaný personál.
Konzultujte specifické elektrické schéma odpovídající
zakoupenému zařízení. Pokud se elektrické schéma na zařízení
nenachází anebo jste jej ztratili, kontaktujte vašeho koncesionáře
výrobce, který vám zašle kopii.
V případě nesrovnalostí mezi elektrickým schématem a
panelem/elektrickými kabely kontaktujte koncesionáře výrobce.
Používejte pouze měděné vodiče, v opačném případě by mohlo dojít k
přehřátí anebo korozi ve styčných bodech s rizikem následného
poškození zařízení.
Aby nedocházelo k přerušení, kabely řízení se musejí zapájet odděleně
od elektrických kabelů. Za tímto účelem používejte rozdílné trubice pro
vedení kabelů.
Před jakýmkoliv zásahem na zařízení otevřete hlavní odpojovací vypínač
na hlavním napájení zařízení.
Když je zařízení vypnuto, ale vypínač se nachází v zavřené pozici,
nepoužívané okruhy zůstanou nicméně aktivní.
Nikdy neotvírejte svorkovnici kompresorů dřív, než otevřete hlavní
odpojovací vypínač zařízení.

Současnost zatížení monofáze a třífáze a nerovnováha mezi fázemi
můžou způsobit ztráty směrem k zemi až do 150mA během normálního
fungování sériových zařízení.
Pokud systém zahrnuje zařízení, které způsobují vyšší harmonické (jako
VFD a řez fáze), můžou ztráty směrem k zemi dosáhnout i hodnoty
mnohem vyšší (zhruba 2 Ampérů).
Ochrany pro systém elektrického napájení musí být projektovány na
základě výše uvedených hodnot.

Fungování
Odpovědnost pracovníka
Je důležité, aby pracovník byl patřičně vyškolen a obeznámil se se
systémem před použitím zařízení. Kromě přečtení této příručky si musí
též prostudovat operační příručku mikroprocesoru a elektrické schéma,
aby pochopil sekvence uvedení do chodu, fungování, sekvence
zastavení a fungování všech bezpečnostních zařízení.
Během fáze prvního spuštění zařízení technik, pověřený výrobcem, je k
dispozici odpovědět na jakoukoliv otázku a poskytnout instrukce pro
vykonání správných procedur.
Pracovník si musí zaznamenávat operační údaje pro každé
nainstalované zařízení. Další registrace se musí vést pro všechny
pravidelné servisní a údržbářské úkony.
Pokud pracovník zjistí anomální anebo neobvyklé operační podmínky,
musí konzultovat technickou službu, pověřenou výrobcem.
Běžná údržba
Úkony minimální běžné údržby jsou vyjmenovány v Tabulce 2

Asistence a záruka
Všechna zařízení jsou testována ve výrobě a podléhají záruce po dobu
12 měsíců od prvního uvedení do provozu, anebo 18 měsíců ode dne
dodání.
Tyto zařízení byla projektována a konstruována s ohledem na nejvyšší
kvalitativní standard a zabezpečují léta bezporuchového fungování.
Nicméně je důležité postarat se o patřičnou a pravidelnou údržbu v
souladu se všemi procedurami, uvedenými v této příručce, jakož i v
souladu s dobrými praktikami vztahujícími se na údržbu strojů.
Doporučuje se uzavřít smlouvu o údržbě se servisním střediskem,
oprávněným výrobcem, aby jste si zabezpečili účinný a bezproblémový
servis díky zkušenosti a kompetenci našeho personálu.
Je třeba brát v úvahu i fakt, že zařízení si vyžaduje údržbu i když je ještě
v záruce.
Mějte na vědomí, že nesprávné použití zařízení, například mimo svých
operačních limitů anebo chybějící údržba podle pokynů uvedených v této
příručce, mají za následek zrušení záruky.
Dodržujte obzvláště následující body pro respektování podmínek záruky:
1. Zařízení nemůže fungovat mimo operačních limitů
2. Elektrické napájení musí odpovídat limitům napětí a musí být
bez výskytu harmonických anebo náhlých změn napětí.
3. Třífázové napájení nesmí vykazovat nerovnováhu mezi
fázemi vyšší než 3%. Zařízení musí zůstat vypnuto, dokud
elektrický problém nebude vyřešen.
4. Nedeaktivujte anebo nezrušte žádné bezpečnostní zařízení,
jak mechanické, tak elektrické anebo elektronické.
5. Voda, používána pro plnění hydraulického obvodu, musí být
čistá a vhodně upravená. Na nejbližším bodě ke vstupu
evaporátoru musí být nainstalován mechanický filtr.
6. Pokud při objednávce nebylo dohodnuto jinak, průtok vody
evaporátoru nesmí nikdy být více jak 120% a méně jak 80%
nominální kapacity.

Pravidelné povinné kontroly a uvedení zařízení pod
tlak
Zařízení patří do kategorie IV klasifikace stanovené Evropskou Směrnicí
PED 97/23/CE.
Pro chillery, patřící do této kategorie, některé místní normy si vyžadují
pravidelnou inspekci ze strany oprávněného servisního střediska. Ověřte
si platné požadavky na místě instalace.
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Tabulka 2 – Program běžné údržby
Seznam úkonů

Týdenně

Obecně:
Čtení operačních údajů (Pozn. 3)
Vizuální inspekce zařízení pro eventuální škody a/nebo uvolnění
Kontrola integrity tepelné izolace
Čištění a nalakování, kde je to nutné
Analýze vody (6)
Kontrola fungování průtokoměru

Měsíčně
(Pozn. 1)

Ročně/Sezón
ně
(Pozn. 2)

X
X
X
X
X
X

Elektrické zařízení:
Prověrka kontrolních sekvencí
Kontrola opotřebení počítadla – vyměnit, je-li zapotřebí
Kontrola správného utažení všech elektrických koncovek – utáhnout, je-li zapotřebí
Čištění vnitřka elektrického kontrolního panelu
Vizuální inspekce komponentů pro eventuální známky nadměrného zahřívání
Prověrka fungování kompresoru a elektrického odporu
Měření izolace motoru kompresoru pomocí Megger
Chladící obvod:
Kontrola přítomnosti eventuálních úniků chladiva
Vizuální prověrka toku chladiva prostřednictvím inspekčního skla kapaliny – inspekční sklo
musí být plné
Prověrka poklesu tlaku filtru dehydrátoru
Prověrka poklesu tlaku olejového filtru (Pozn. 5)
Analýza vibrací kompresoru
Analýza kyselosti oleje kompresoru (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Část kondenzátoru:
Čištění bloků kondenzátoru (Pozn. 4)
Prověrka správného utažení ventilátorů
Prověrka žeber bloku kondenzátoru – odstranit, je-li zapotřebí

X
X
X

Poznámky:
1. Měsíční úkony zahrnují i úkony týdenní.
2. Roční úkony (nebo sezónní) zahrnují i týdenní a měsíční.
3. Operační údaje zařízení se můžou číst denně, s respektováním vysokého pozorovacího standardu.
4. V prostředích se zvýšenou koncentrací částic ve vzduchu je zapotřebí čistit blok kondenzátoru častěji.
5. Vyměňte olejový filtr, když pokles tlaku vztahující se k němu dosáhne 2,0 bar.
6. Kontrolujte přítomnost eventuálních rozpuštěných kovů.
7. TAN (Číslo celkových kyselin) :

≤0,10 : žádný úkon
Mezi 0,10 a 0,19: vyměňte protikyselinové filtry a zkontrolujte po 1000 provozních hodinách. Pokračujte ve výměně filtrů, dokud TAN není
nižší než 0,10.
>0,19 : vyměňte olej, olejový filtr a dehydrátor oleje. Kontrolujte v pravidelných intervalech.

Důležité informace vztahující se k používanému
chladivu
Tento výrobek obsahuje fluorované plyny skleníkového efektu, které jsou
předmětem Protokolu z Kyoto. Nevypouštějte plyny do ovzduší.
Typ chladiva:
R134a
Hodnota GWP(1):
1300
(1)GWP =
zahřívací výkon
globální

Kontaktujte místního prodejce pro další informace.
Likvidace
Zařízení je realizováno z kovových, plastových a elektronických
komponentů. Všechny tato části se musí likvidovat v souladu s platnými
místními předpisy.
Olověné baterie se musí sbírat a zaslat do speciálního sběrného
střediska.
Olej se musí sbírat a zaslat do speciálního sběrného střediska.

Množství chladiva, potřebné pro standardní fungování zařízení, je
uvedeno na identifikačním štítku zařízení.
Skutečné množství chladiva, nacházející se v zařízení, je signalizováno
stříbrnou tyčinkou uvnitř elektrického panelu.
V závislosti od evropské anebo místní legislativy je možné, že jsou
potřebné periodické inspekce pro zjišťování eventuálních úniků chladiva.

Tato příručka slouží jako technická pomůcka a nepředstavuje žádnou zavazující ponuku. Její obsah nemůže být garantován bezvýhradně a jednoznačně jako kompletní, přesný anebo spolehlivý. Všechny údaje a
specifické popisy můžou být pozměněny bez předcházejícího upozornění. Údaje, komunikované v okamžiku objednávky, budou považovány za definitivní.
Výrobce se zbavuje jakékoli odpovědnost za eventuální přímé anebo nepřímé škody, a to v nejširším smyslu slova, související anebo spojené s použitím a/nebo interpretací této příručky.
Vyhrazujeme si právo provádět projektové a strukturální modifikace v kterémkoli momentu bez předcházejícího upozornění. Zobrazení na obálce není zavazující.
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