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

Ελληνικά

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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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί ένα σηµαντικό έγγραφο για το εξειδικευµένο προσωπικό υποστήριξης, ωστόσο δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να αντικαταστήσει το ίδιο το
προσωπικό.
Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του chiller
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΠΡΙΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ∆Α’.
ΜΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ, ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, ∆ΙΑΡΡΟΕΣ, ΦΩΤΙΑ Η
ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟ.
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝ ΟΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΑΦΗΣ.
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

Περιγραφή
Η αγορά της µονάδας είναι ένα “chiller συµπυκνωµένου αέρα, ένα µηχάνηµα
προγραµµατισµένο για την ψύξη του νερού (ή µείγµατος νερού γλυκόζης) στο πλαίσιο
των περιορισµών που περιγράφονται στη συνέχεια. Η λειτουργία της µονάδας βασίζεται
στη συµπίεση, συµπύκνωση και εξάτµιση του ατµού, σύµφωνα µε την αντιστροφή του
κύκλου Carnot. Τα βασικά συστατικά είναι:
Ελικοειδής συµπιεστής για την αύξηση της πίεσης του ατµού ψύξης από πίεση
εξάτµισης σε πίεση συµπύκνωσης.
Εξατµιστήρας, όπου ο υγρός ψυκτήρας χαµηλής πίεσης εξατµίζεται ψύχοντας
έτσι τον αέρα.
Συµπυκνωτής, όπου η υψηλή πίεση ατµού συµπυκνώνεται στην ατµόσφαιρα
αφαιρώντας τη θερµότητα που ελευθερώνεται από το νερό, η οποία ψύχεται µε
τη βοήθεια ενός µετατροπέα θερµότητας αερόψυκτο.
Βαλβίδα επέκτασης που µεταβάλλει την πίεση του συµπυκνωµένου υγρού από
συµπυκνωµένη σε εξατµιζόµενη.

Γενικές πληροφορίες
Όλες οι µονάδες παραδίδονται µε ηλεκτρικά διαγράµµατα, επικυρωµένα
σχέδια, πινακίδα αναγνώρισης, και DOC (∆ήλωση συµµόρφωσης); τα
έγγραφα αυτά δείχνουν όλα τα τεχνικά στοιχεία της µονάδας που αγοράστηκε
και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ του παρόντος εγχειριδίου και των
εγγράφων του εξοπλισµού, συµβουλευτείτε τα έγγραφα σχετικά µε το µηχάνηµα. Αν
έχετε αµφιβολίες συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τον τεχνικό εγκατάστασης και τον
καταρτισµένο χειριστή να εξασφαλίσουν µια σωστή λειτουργία, εξυπηρέτηση και
συντήρηση της µονάδας, µειώνοντας την πιθανότητα κινδύνου για άτοµα, ζώα και/ή
αντικείµενα.

Λήψη της µονάδας
Αµέσως µόλις η µονάδα φτάσει στον τελικό τόπο εγκατάστασης πρέπει να επιθεωρείτε
για τυχόν ζηµιές. Όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο δελτίο παραλαβής πρέπει να
επιθεωρούνται και να ελέγχονται.
Αν η µονάδα υποστεί ζηµιά, µην αφαιρέσετε το κατεστραµµένο τµήµα και ειδοποιείστε
αµέσως για τη ζηµιά την εταιρία µεταφορών ζητώντας την επιθεώρηση της µονάδας.
Κάνετε γνωστή τη ζηµιά στον αντιπρόσωπο του παραγωγού, στέλνοντας αν γίνεται
φωτογραφίες που µπορεί να είναι χρήσιµες για την απόδοση ευθυνών.
Η ζηµιά δεν θα πρέπει να επισκευαστεί έως ότου πραγµατοποιηθεί η επιθεώρηση από
πλευράς του αντιπροσώπου της εταιρίας µεταφορών.
Πριν εγκαταστήσετε τη µονάδα βεβαιωθείτε πως το µοντέλο και η ηλεκτρική τάση που
αναγράφεται στην ετικέτα είναι σωστά. Η ευθύνη για τυχόν ζηµιές µετά την αποδοχή της
µονάδα δεν µπορεί να αποδοθεί στον παραγωγό.

Όρια λειτουργίας
Αποθήκευση
Οι περιβαντολλογικές συνθήκες πρέπει να είναι εντός των ακολούθων ορίων:
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ελάχιστη
:
-20℃
Θερµοκρασία περιβάλλοντος µέγιστη
:
57℃
Σχετική υγρασία µέγιστη
:
95% χωρίς συµπύκνωση
Η αποθήκευση σε µια θερµοκρασία κατώτερη της ελάχιστης µπορεί να καταστρέψει τα
εξαρτήµατα, ενώ η αποθήκευση σε θερµοκρασία ανώτερη της µέγιστης µπορεί να
ανοίξει τις βαλβίδες ασφαλείας. Η αποθήκευση σε µια συµπυκνωµένη ατµόσφαιρα
µπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα.
Λειτουργία
Η λειτουργία επιτρέπεται εντός των ορίων που ενδείκνυνται στην Εικόνα 2.
Η µονάδα πρέπει να χρησιµοποιείται µε έναν ρυθµό ροής νερού του εξατµιστή µεταξύ
των 50% και των 140% της ροής που αναφέρεται (σε κανονικές λειτουργικές συνθήκες).
Η λειτουργία πέρα από τα όρια που αναφέρονται µπορεί να βλάψει τη µονάδα.
Αν έχετε αµφιβολίες συµβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.

Εικόνα 1 – Περιγραφή των ετικετών που εφαρµόζονται στον ηλεκτρικό πίνακα

Ταυτοποίηση της ετικέτας
1 – Σύµβολο µη εύφλεκτου αερίου
2 – Τύπος αερίου
3 – Στοιχεία πινακίδας της µονάδας
4 – Λογότυπο του κατασκευαστή
5 – Προειδοποίηση γεµίσµατος του κυκλώµατος νερού

6 – Σύµβολο ηλεκτρικού κινδύνου
7 – Προειδοποίηση επικίνδυνης τάσης
8 – Προειδοποίηση σύσφιξης καλωδίων
9 – Οδηγίες ανύψωσης
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Εικόνα 2 – Όρια λειτουργίας

Θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C)

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ
Πάνω σε αυτή τη γραµµή
(λειτουργία ICE)

∆ιαµόρφωση αναγκαίας
ταχύτητας ανεµιστήρα
(θερµοκρασία
περιβάλλοντος κατώτερης
των 18°C για λιγότερο
από
3
µονάδες
εξαερισµού,
κατώτερης
των 10°C
για 3 ή
περισσότερες
µονάδες
εξαερισµού)

Λειτουργία µε γλυκόζη
(θερµοκρασία
εξόδου
εξατµισµένου
νερού
κατώτερης των 4°C)

Speedtroll αναγκαίο
(θερµ.περιβ.κατώτερης
των -10°C)

Θερµοκρασία εξατµισµένου νερού εξόδου (°C)

Ασφάλεια
Η µονάδα πρέπεινα είναι γερά τοποθετηµένη στοέδαφος.
Είναι βασικόνα προσέξετετις ακόλουθες οδηγίες:
−
Η µονάδα µπορεί να ανυψωθεί µόνο µε τη χρήση των ειδικών σηµείων που
τονίζονται σεκίτρινοκαιστερεώνονται στη βάση της.
−
Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρίς πριν να έχετε
ανοίξει τον κεντρικό διακόπτη της µονάδας και να έχετε απενεργοποιήσει την
ηλεκτρική τροφοδότηση.
−
Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρίς τη χρήση µιας
µονωτικής πλατφόρµας. Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα
επί της παρουσίας νερού και/ή υγρασίας.
−
Οι αιχµηρές άκρες και η επιφάνεια του τµήµατος του συµπυκνωτή µπορεί να
προκαλέσουν τραυµατισµούς. Αποφεύγετε την άµεση επαφή χρησιµοποιώντας
τις ειδικές συσκευές προστασίας.
−
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία ανοίγοντας το κεντρικό διακόπτη πριν
ακολουθήσετε τις βοηθητικές εργασίες στους ανεµιστήρες ψύξης και/ή στους
συµπιεστές. Η µη τήρηση αυτού του κανόνα µπορεί να προκαλέσει σοβαρούς
τραυµατισµούς.
−
Μην εισάγετε αντικείµενα στους σωλήνες του νερού ενώ η µονάδα είναι
συνδεδεµένηµε το σύστηµα.
−
Ένα µηχανικό φίλτρο πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στο σωλήνα του νερού
συνδεδεµένο στην είσοδο του εναλλακτή θερµότητας.
−
Η µονάδα έχει βαλβίδες ασφαλείας καταχωρηµένες στις πλευρές υψηλής και
χαµηλής πίεσης του ψυκτικού κυκλώµατος.
Απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση όλων των προστασιών των κινούµενων
µερών.
Σε περίπτωση ξαφνικού σταµατήµατος της µονάδας, ακολουθείστε τις οδηγίες που
αναφέρονται στο Εγχειρίδιο των οδηγιών του πίνακα ελέγχου που αποτελεί µέρος
των εγγράφων του µηχανήµατος που παραδίδονται στον αγοραστή.
Σας συµβουλεύουµε να ακολουθείτε τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης µαζί µε
άλλα άτοµα. Σε περίπτωση τραυµατισµού από ατύχηµα ή προβληµάτων είναι αναγκαίο
να συµπεριφερθείτεµετον ακόλουθο τρόπο:
- Κρατείστετην ψυχραιµία
- Πατήστε τοκουµπί συναγερµού αν υπάρχειστο χώροτης εγκατάστασης
- Μεταφέρετε τον τραυµατισµένο σε ζεστό χώρο, µακριά από τη µονάδα και
τοποθετήστε τον σεάνετη θέση
- Επικοινωνήστε αµέσως µε το προσωπικό έκτακτης ανάγκης του κτιρίου ή µε τα
επείγοντα περιστατικά.
- Μην αφήσετε τον πληγωµένο µόνο του αλλά περιµένετε την άφιξη των σωστικών
συνεργείων

-

∆ώστε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους φορείς της έκτακτης ανάγκης.
Αποφύγετε την εγκατάσταση του chiller σε περιοχές που µπορεί να είναι
επικίνδυνες κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, όπως πλατφόρµα
χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώµατα ή οδηγούς ή περιοχές που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του χώρου γύρω από τον chiller.

Θόρυβος
Η µονάδα παράγει θόρυβο κυρίως λόγω της περιστροφής των συµπιεστών και των
ανεµιστήρων.
Η στάθµητου θορύβου για κάθεµοντέλο αναφέρεται στα έγγραφα πώλησης.
Αν η εγκατάσταση της µονάδας όπως επίσης ο χειρισµός και η συντήρησή της έχουν
πραγµατοποιηθεί σωστά, το επίπεδο εκποµπής θορύβου δεν θα απαιτεί καµιά ειδική
προστατευτικήσυσκευήγια τις εργασίες που διεξάγονταικοντά σεαυτή.
Σε περίπτωση εγκατάστασης µε ειδικές ηχητικές απαιτήσεις µπορεί να απαιτείται η
εγκατάσταση επιπλέον συσκευών εξασθένισης του θορύβου..
Κίνηση και ανύψωση
Αποφύγετε να χτυπήσετε και/ή να τραντάζετε τη µονάδα κατά τη διάρκεια της
φόρτωσης/εκφόρτωσης από το µεταφορικό µέσο και την κίνηση. Σπρώξτε ή τραβήξτε
τη µονάδα µόνο από το πλαίσιο της βάσης. Στερεώστε τη µονάδα στο εσωτερικό του
µεταφορικού µέσου έτσι ώστε να αποφύγετε ζηµιές από την τυχόν µετακίνησή της.
∆ώστε προσοχή έτσι ώστε να µην πέσει κανένα τµήµα της µονάδας κατά τη διάρκεια της
καταφοράς καιτης φόρτωσης/εκφόρτωσης.
Όλες οι µονάδες είναι εξοπλισµένες µε σηµεία ανύψωσης που σηµειώνονται µε
κίτρινο. Μόνο αυτά τα σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανύψωση
της µονάδας, όπως φαίνεται στις ακόλουθες Εικόνες 3Figure 3
Τα σχοινιά ανύψωσης και οι ράβδοι απόστασης πρέπει να είναι αρκετά
ανθεκτικά για να αντέξουν τη µονάδα µε ασφάλεια. Ελέγξτε το βάρος της
µονάδας στην πινακίδα µε τα στοιχεία της ίδιας.
Η µονάδα πρέπει να ανασηκώνεται µε την µέγιστη προσοχή και φροντίδα,
ακολουθώντας τις οδηγίες ανύψωσης. Ανυψώστε τη µονάδα πολύ αργά, κρατώντας
την οριζοντίως.
Τοποθέτηση και συναρµολόγηση
Όλες οι µονάδες είναι σχεδιασµένες για εξωτερική χρήση, σε µπαλκόνια ή στο έδαφος,
µε την προϋπόθεση πως ο χώρος εγκατάστασης είναι απαλλαγµένος από εµπόδια
που µπορείνα µειώσουν τη ροή του αέρα στις µπαταρίες συµπύκνωσης.
Η µονάδα πρέπει να εγκαθίσταται σε ισχυρά θεµέλια και πλήρως ευθυγραµµισµένα. Αν
η µονάδα εγκαθίσταται σε µπαλκόνια ή οροφές, µπορεί να είναι απαραίτητο η χρήση
δοκών για τη διανοµήτου βάρους.
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Εικόνα 3 – Ανύψωση της µονάδας
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Για την εγκατάσταση στο έδαφος πρέπει να δοθεί µια τσιµεντένια ανθεκτική βάση,
πάχους τουλάχιστον 250 mm και πλάτους ανώτερου από εκείνο της µονάδας, ικανή
να αντέξει τοβάροςαυτήςτηςτελευταίας.
Αν η µονάδα έχει εγκατασταθεί σε χώρους όπου έχουν εύκολη πρόσβαση
άνθρωποι και κατοικίδια ζώα, σας συµβουλεύουµε να εγκαταστήσετε γρίλιες
ασφαλείαςγια τα τµήµατα του συµπυκνωτήκαι του συµπιεστή.
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση στο χώρο εγκατάστασης,
ακολουθείστε τιςακόλουθεςπροφυλάξειςκαι οδηγίες:
− Αποφύγετε τηνανακυκλοφορία τηςροήαέρα.
− Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εµπόδια που να εµποδίζουν τη σωστή ροή
τουαέρα.
− Βεβαιωθείτε πως προσφέρετε θεµέλια ανθεκτικά και γερά για τη µείωση του
θορύβουκαι τωνδονήσεων.
− Αποφύγετε την εγκατάσταση της µονάδας σε ιδιαίτερα σκονισµένους χώρους
για ναµειώσετε τηπιθανότητα ναλερωθούνοιµπαταρίεςσυµπύκνωσης.
− Το νερό στο σύστηµα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καθαρόκαι όλα τα ίχνηλαδιού και
σκουριάς πρέπει να καθαρίζονται. Ένα µηχανικό φίλτρο νερού πρέπει να
εγκαθίσταται στοσωλήνα εισόδου τηςµονάδας.
Απαιτήσεις χώρου ελάχιστες
Είναι βασικό να σέβεστε τις ελάχιστες αποστάσεις όλων των µονάδων για να
εξασφαλίσετε έναντέλειοαερισµότωνµπαταριών συµπύκνωσης.
Όταν αποφασίσετε που να τοποθετήσετε τη µονάδα και για να εξασφαλίσετε την
κατάλληληροήαέρα, εξετάστε τουςακόλουθουςπαράγοντες:
−
Αποφύγετε τηνανακυκλοφορία του θερµούαέρα
−
Αποφύγετε τηνανεπαρκήπαροχήαέρα στοναερόψυκτοσυµπυκνωτή.
Και οι δυο προϋποθέσεις µπορεί να προκαλέσουν αυξηµένη πίεση της
συµπύκνωσης, ηοποίαµειώνει τηνενεργειακήαπόδοσητηςψύξης.
Κάθε πλευρά της µονάδας πρέπει να είναι προσβάσιµη για την εκτέλεση των
εργασιώνσυντήρησηςµετάαπό τηνεγκατάσταση.
Ηκάθετηεκφόρτωσητου αέρα δενπρέπει ναείναι φραγµένη.
Αν γύρω από τηµονάδα υπάρχουν τοίχοι ή εµπόδια ίδιου ύψουςµε τη µονάδα, αυτή
πρέπει να εγκαθίσταται σε µια απόσταση όχι κατώτερη των 2500 mm. Αν αυτά τα
εµπόδια ξεπερνούνσε ύψοςτηµονάδα, πρέπει να εγκαθίσταται σεµια απόσταση όχι
κατώτερητων3000mm.

Ανγίνεται ηεγκατάστασητηςµονάδα χωρίς την τήρηση τωνελάχιστωναποστάσεων
που συνίστανται για τοίχους και/ή κάθετα εµπόδια, µπορεί να διαπιστωθεί ένας
συνδυασµός ανακύκλοφορίας ζεστού αέρα και/ή ανεπαρκής τροφοδότησης του
αερόψυκτου συµπυκνωτή που µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη παραγωγική
ικανότητα και αποδοτικότητα.
Σε κάθε περίπτωση ο µικροεπεξεργαστής θα επιτρέψει στη µονάδα να
προσαρµοστεί στις νέες λειτουργίες προσφέροντας την µέγιστη διαθέσιµη ικανότητα
υπό καθορισµένες προϋποθέσεις, ακόµη και αν η πλευρική απόσταση είναι
κατώτερη από αυτή που συνίσταται, εκτός και αν οι λειτουργικές συνθήκες
επηρεάζουντηνασφάλεια του προσωπικού ήτηναξιοπιστία τηςµονάδας.
Όταν δύο ή περισσότερες µονάδες τοποθετούνται η µια δίπλα στην άλλη, σας
συµβουλεύουµε να τηρείτε µια απόσταση τουλάχιστον 3600 mm µεταξύ των
συµπυκνωτών.
Για επιπλέονλύσεις, συµβουλευτείτε έναναντιπρόσωποτουκατασκευαστή.
Ηχητική προστασία
Όταν τα επίπεδα των ηχητικών εκποµπών απαιτούν έναν ειδικό έλεγχο, πρέπει να
δίνεται µεγάλη προσοχή στην αποµόνωση της µονάδας από τη βάση της
εφαρµόζοντας σωστά αντικραδασµικά στοιχεία (προσφερόµενα σαν optional).
Ευέλικτεςσυνδέσειςπρέπει επίσηςνα εφαρµόζονταικαι στιςυδραυλικέςσυνδέσεις.
Σωλήνες νερού
Οι σωλήνες πρέπει να σχεδιάζονται µε τις λιγότερο δυνατές στροφές και αλλαγές
κάθετης κατεύθυνσης. Με αυτόν τον τρόπο το κόστος εγκατάστασης µειώνεται
αισθητάκαι ηαποδοτικότητα του συστήµατοςκαλυτερεύει.
Τουδραυλικόσύστηµα πρέπει να έχει:
1. Αντικραδασµικά στηρίγµατα για τη µείωση της µετάδοσης των δονήσεων
στιςδοµές.
2. Βαλβίδες µόνωσης για να αποµονώνεται η µονάδα από το υδραυλικό
σύστηµακατά τηδιάρκεια τωνβοηθητικώνεργασιών.
3. Η συσκευή για χειροκίνητο ή αυτόµατο αεραγωγό στο ψηλότερο σηµείο
του συστήµατος,ενώησυσκευήαποχέτευσηςστοχαµηλότεροσηµείο.
4. Η εξάτµιση και η συσκευή ανάκτησης θερµότητας που δεν έχουν
τοποθετηθεί στοπιοψηλόσηµείοτου συστήµατος.
5. Μιακατάλληλη συσκευήπου µπορεί να διατηρήσει τουδραυλικόσύστηµα
υπόπίεση(λεκάνηεπέκτασηςκλπ.).
6. ∆είκτες πίεσης και θερµοκρασίας του νερού που βοηθούν το χειριστή κατά
τη διάρκεια τωνβοηθητικώνεργασιώνκαι τηςσυντήρησης.
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Εικόνα 4 – Απαιτήσεις χώρου ελάχιστες

.
7. Ένα φίλτρο ή µια συσκευή που µπορεί να αφαιρέσει τα
σωµατίδια από το υγρό. Η χρήση ενός φίλτρου επεκτείνει
τη διάρκεια ζωής του εξατµιστή και της αντλίας βοηθώντας
το υδραυλικό σύστηµα να διατηρηθεί µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
8. Ο εξατµιστής έχει µια ηλεκτρική αντοχή µε ένα θερµοστάτη
που εγγυάται την προστασία ενάντια στο πάγωµα του
αέρα σε µια θερµοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον των
–25°C. Όλοι οι άλλοι σωλήνες του νερού/υδραυλικές
συσκευές εκτός της µονάδας πρέπει κατά συνέπεια να
προστατεύονται από τον πάγο.

9. Η συσκευή ανάκτησης θερµότητας πρέπει να αδειάζεται από
το νερό κατά τη χειµωνιάτικη περίοδο, εκτός και αν
προστίθεται στο υδραυλικό κύκλωµα ένα κατάλληλο
ποσοστό µίγµατος αιθυλενογλυκόλης .
10.Σε περίπτωση αντικατάστασης της µονάδας, όλο το
υδραυλικό σύστηµα πρέπει να αδειάζεται και να
καθαρίζεται πριν την εγκατάσταση της νέας µονάδας. Πριν
θέσετε σε κίνηση τη νέα µονάδα, σας συνιστούµε να
ακολουθείτε τακτικές δοκιµές και ειδικές χηµικές
επεξεργασίες του νερού.
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11.Αν η γλυκόλη προστίθεται στο υδραυλικό σύστηµα ως
αντιψυκτικό, προσέξτε έτσι ώστε η πίεση αναρρόφησης να
είναι πιο χαµηλή, η απόδοση της µονάδας πράγµατι θα
είναι µειωµένη και η πτώση της πίεσης µεγαλύτερη. Όλα τα
συστήµατα προστασίας της µονάδας όπως το αντιψυκτικό,

και η προστασία από τη χαµηλή πίεση θα πρέπει να
ξαναρυθµιστούν.
12. Πριν µονώσετε τους σωλήνες νερού, βεβαιωθείτε πως δεν
υπάρχουν διαρροές.

Εικόνα 5 – Σύνδεση των σωλήνων του νερού για τον εξατµιστή

1.
2.
3.
4.

Μανόµετρο
Ευέλικτη σύνδεση
Κατάσταση ροής
Αισθητήρας θερµότητας

5. Βαλβίδα µόνωσης
6. Αντλία
7. Φίλτρο

Εικόνα 6 - Σύνδεση των σωλήνων νερού για τους εναλλακτές ανάκτησης θερµότητας

1. Μανόµετρο
2. Ευέλικτη σύνδεση
3. Αισθητήρας θερµότητας
Επεξεργασία νερού
Πριν θέσετε σε κίνηση τη µονάδα, καθαρίστε το κύκλωµα του
νερού. Βρωµιά, άλατα, υπολείµµατα διάβρωσης και άλλα υλικά
µπορεί να συσσωρευτούν στο εσωτερικό του εναλλακτή
θερµότητας µειώνοντας την αποδοτικότητά της θερµικής
εναλλαγής. Μπορεί να αυξηθεί ακόµη και η πτώση της πίεσης,
µειώνοντας τη ροή του νερού. Μια κατάλληλη επεξεργασία του
νερού µπορεί κατά συνέπεια να µειώσει τον κίνδυνο
διάβρωσης, δηµιουργίας αλάτων κλπ. Η πιο κατάλληλη

4. Βαλβίδα µόνωσης
5. Αντλία
6. Φίλτρο
επεξεργασία του νερού πρέπει να καθορίζεται τοπικά, µε βάση
τον τύπο του συστήµατος και των άλλων χαρακτηριστικών του
νερού.
Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για τυχόν ζηµιές ή κακή
λειτουργία του εξοπλισµού που µπορεί να προκληθεί από την
απουσία ή την ακατάλληλη επεξεργασία του νερού.

Πίνακας 1 – Αποδεκτά όρια ποιότητας του νερού
Ολική σκληρότητα (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Σίδερο (mg Fe / l)
Ηλεκτρική αγωγιµότητας µS/cm (25°C)
<800
Ίον χλωρίου (mg CaCO3 / l)
Ίον
σουλφιδίου (mg CaCO3 / l)
<200
2 Ίον σουλφιδίου (mg SO 4 / l)
Ίον αµµωνίου (mg NH4+ / l)
<200
Αλκαλικότητα (mg CaCO3 / l)
Πυρίτιο (mg SiO2 / l)
<100
pH (25°C)

< 200
< 1,0
Κανένα

< 1,0
< 50

EIMAC00210-10EU - 58/152

Αντιψυκτική προστασία των εναλλακτών ανάκτησης και εξάτµισης
Όλοι οι εξατµιστές είναι εξοπλισµένοι µε µια ηλεκτρική αντίσταση που ελέγχεται
θερµοστατικά και που προσφέρει αντιψυκτική προστασία κατάλληλη για
θερµοκρασίες τουλάχιστον των –25°C. Παρόλα αυτά, εάν οι εναλλακτές
θερµότητας είναι εντελώς άδειοι και καθαρισµένοι µε αντιψυκτικό διάλυµα,
µπορείτε να χρησιµοποιείσετε ακόµη και επιπρόσθετες µεθόδους ψύξης.
Όταν σχεδιάζεται το σύστηµα στο σύνολό του εξετάζονται δύο ή περισσότεροι
τρόποι προστασίας, που περιγράφονται ακολούθως:
−
Κύκλος συνεχούς ροής του νερού στο εσωτερικό των σωλήνων και των
εναλλακτών
−
Προσθήκη µιας κατάλληλης ποσότητας γλυκόλης στο εσωτερικό του
κυκλώµατος νερού.
−
Προσθήκη Θερµικής µόνωσης και θέρµανσης των σωλήνων που είναι
εκτεθειµένοι.
−
Εκκένωση και καθαρισµός του εναλλακτή θερµότητας κατά τη διάρκεια
της χειµερινής περιόδου
Είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης και/ή του προσωπικού τοπικής
συντήρησης να χρησιµοποιήσει µεθόδους αντιψύξης. Βεβαιωθείτε πως
ακολουθούνται πάντα οι κατάλληλες εργασίες συντήρησης της αντιψυκτικής
προστασίας. Η αδυναµία τήρησης των παραπάνω οδηγιών µπορεί να
προκαλέσει βλάβες στη µονάδα. Οι βλάβες που µπορεί να προκληθούν από
τον πάγο δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Εγκατάσταση της ροής
Για να εξασφαλίσετε µια επαρκής ροή νερού σε όλον τον εξατµιστήρα, είναι
βασικό να εγκαταστασήσετε ένα σύστηµα ροής στο υδραυλικό κύκλωµα που
µπορεί να τοποθετηθεί στους σωλήνες του νερού στην είσοδο ή στην έξοδο.
Σκοπός του συστήµατος ροής είναι να σταµατήσει τη µονάδα σε περίπτωση
διακοπής της ροής του νερού, προστατεύοντας έτσι τον εξατµιστή από την
ψύξη.
Ο κατασκευαστής προσφέρει, ως εναλλακτική λύση, ένα σύστηµα ροής που
επιλέγεται για αυτό το σκοπό.
Αυτό το σύστηµα ροής τύπου φτυαράκι είναι κατάλληλο για συνεχόµενες
εξωτερικές εφαρµογές (IP67) µε διάµετρο σωλήνων από 1” έως 6”.
Το σύστηµα ροής είναι εξοπλισµένο µε µια επαφή καθαρή που πρέπει να
συνδέεται ηλεκτρικά µε τα τερµατικά που αναφέρονται στο ηλεκτρικό σχήµα.
Το σύστηµα ροής πρέπει να είναι βαθµολογηµένο µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
επέµβει όταν η ροή του νερού του εξατµιστήρα. πέφτει κάτω των 50% της
ονοµαστικής ικανότητας.
Ανάκτηση αξίας
Αν θέλετε, οι µονάδες µπορεί να εξοπλιστούν ακόµη και µε ένα σύστηµα
ανάκτηση θερµότητας.
Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται µε έναν υδρόψυκτο εναλλακτή θερµότητας
τοποθετηµένο στο σωλήνα εξάτµισης του συµπιεστή και µε µια συσκευή
διαχείρισης κατάλληλη της πίεσης συµπύκνωσης.
Για να εξασφαλίσετε τη λειτουργία του συµπιεστή στο περίβληµά της, οι
µονάδες ανάκτησης της αξίας δεν µπορούν να λειτουργήσουν µε µια
θερµοκρασία νερού κατώτερη των 28°C.
Ο σχεδιαστής και ο τεχνικός της εγκατάστασης του chiller πρέπει να τηρούν
τέτοιου είδους αξία (παράδειγµα. χρησιµοποιώντας µια βαλβίδα
ανακυκλοφορίας bypass)

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Γενικές προδιαγραφές
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις της µονάδας πρέπει να ακολουθούνται
σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανονισµούς που ισχύουν.
Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης πρέπει να
ακολουθούνται από καταρτισµένο προσωπικό.
Σας συνιστούµε να εξετάσετε το ειδικό ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα της
µονάδας που έχετε αγοράσει. Αν το ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα βρίσκεται
πάνω στη µονάδα ή έχει χαθεί, επικοινωνήστε µε τον ειδικό
αντιπρόσωπο του παραγωγού ο οποίος θα σας στείλει ένα αντίγραφο.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του ηλεκτρικού σχεδιαγράµµατος
και του πίνακα/ηλεκτρικών καλωδίων, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρόσωπο του κατασκευαστή.
Χρησιµοποιήστε µόνο αγωγούς από χαλκό, διαφορετικά µπορεί να εκδηλωθεί
µια υπερθέρµανση ή διάβρωση στα σηµεία σύνδεσης µε κίνδυνο ζηµιάς για τη
µονάδα.
Για να αποφύγετε παρεµβολές, όλα τα καλώδια ελέγχου πρέπει να είναι
συνδεδεµένα χωριστά από τα ηλεκτρικά. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήστε
διαφορετικούς αγωγούς ηλεκτρικού περάσµατος.
Πριν την εκτέλεση των βοηθητικών εργασιών της µονάδας, ανοίξτε το διακόπτη
γενικής αποσύνδεσης της κεντρικής τροφοδότησης της µονάδας.

Όταν η µονάδα είναι κλειστή αλλά ο διακόπτης αποσύνδεσης είναι σε θέση
κλεισίµατος, τα κυκλώµατα που δεν χρησιµοποιούνται θα παραµένουν ενεργά.
Μην ανοίγετε ποτέ τα τερµατικά των συµπιεστών πριν ανοίξετε το διακόπτη
γενικής αποσύνδεσης της µονάδας.
Ο συγχρονισµός ενός και τριών φάσεων φορτίων και η έλλειψη ισορροπίας
µπορεί να προκαλέσουν απώλειες προς το έδαφος έως και 150mA, κατά τη
φυσιολογική λειτουργία των µονάδων της σειράς.
Αν η µονάδα περιέχει συσκευές που παράγουν υψηλότερες αρµονικές (όπως
VFD και κοµµένη φάση), οι απώλειες προς τη γη µπορεί να φτάσουν αξίες
πολύ πιο ψηλές (2 Ampere περίπου).
Οι προφυλάξεις του συστήµατος ηλεκτρικής τροφοδότησης πρέπει να
σχεδιάζονται µε βάση τις αξίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Λειτουργία
Ευθύνη του χειριστή
Είναι βασικό να λάβει ο χειριστής µια κατάλληλη επαγγελµατική ενηµέρωση και
να εξοικειωθεί µε το σύστηµα πριν να χρησιµοποιήσει τη µονάδα. Εκτός της
ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου, ο χειριστής πρέπει να µελετήσει το
λειτουργικό εγχειρίδιο του µικροεπεξεργαστή και το ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα για
να καταλάβει την ακολουθία ανοίγµατος, τη λειτουργία, την ακολουθία
κλεισίµατος και τη λειτουργία όλων των συσκευών ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια της φάσης έναρξης της µονάδας, ένας εξουσιοδοτηµένος
τεχνικός του παραγωγού είναι έτοιµος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση
και να δώσει οδηγίες για τη σωστές διαδικασίες λειτουργίας.
Ο χειριστής πρέπει να κρατάει πρακτικά των λειτουργικών δεδοµένων για κάθε
µονάδα που έχει εγκατασταθεί. Πρέπει επίσης να κρατείτε και ένα επιπλέον
αρχείο για όλες τις τακτικές εργασίες συντήρησης και βοήθειας.
Αν ο χειριστής παρατηρήσει αφύσικες ή ασυνήθιστες λειτουργικές συνθήκες,
πρέπει να συµβουλευτεί την εξουσιοδοτηµένη τεχνική υπηρεσία του
κατασκευαστή.
Συνήθη συντήρηση
Οι ελάχιστες εργασίες συντήρησης αναφέρονται στον Πίνακα 2

Περιορισµένη βοήθεια και εγγύηση
Όλες οι µονάδες έχουν δοκιµαστεί στο εργοστάσιο και έχουν εγγύηση για 12
µήνες από την πρώτη έναρξη ή 18 µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης.
Αυτές οι µονάδες σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν τηρώντας τις µέγιστες
προδιαγραφές ποιότητας και εγγυώνται χρόνια λειτουργίας χωρίς βλάβες. Είναι
σηµαντικό, παρόλα αυτά να εξασφαλίσετε µια σωστή και τακτική συντήρηση
σύµφωνη µε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στα
σωστά πρακτικά συντήρησης των µηχανών.
Σας συµβουλεύουµε να συνάψετε ένα συµβόλαιο συντήρησης µε µια
εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία του παραγωγού που θα είναι σε θέση να εγγυηθεί
µια σωστή εξυπηρέτηση χωρίς προβλήµατα χάρις στην εµπειρία και την
τεχνογνωσία του προσωπικού µας.
Πρέπει να γνωρίζετε επίσης ότι η µονάδα απαιτεί µια συντήρηση και κατά τη
διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Σας γνωστοποιούµε ότι η χρήση της µονάδας µε ακατάλληλο τρόπο. για
παράδειγµα πέρα από τα λειτουργικά της όρια ή από έλλειψη σωστής
συντήρησης σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, ακυρώνει
την εγγύηση.
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σηµεία τηρώντας τα όρια της
εγγύησης:
Η µονάδα δεν µπορεί να λειτουργήσει πέρα από τα καθορισµένα
1.
όρια
2. Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να είναι εντός των ορίων της
τάσης και να µην έχει αρµονικές ή ξαφνικές εναλλαγές τάσης.
3. Η τριφασική τροφοδοσία δεν πρέπει να παρουσιάζει ανισορροπία
µεταξύ των φάσεων ανώτερης των 3%. Η µονάδα πρέπει να
παραµείνει κλειστή µέχρις ότου το ηλεκτρικό πρόβληµα δεν έχει
λυθεί.
4. Μην απενεργοποιήσετε ή ακυρώσετε καµία συσκευή ασφαλείας,
είτε αυτή είναι µηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική.
5. Το νερό που έχει χρησιµοποιηθεί για να γεµίσει το υδραυλικό
κύκλωµα πρέπει να καθαρίζεται και να επεξεργάζεται σωστά. Ένα
µηχανικό φίλτρο πρέπει να τοποθετείτε στο πιο κοντινό σηµείο
εισόδου του εξατµιστή.
6. Αν έχουν γίνει ειδικές συµφωνίες τη στιγµή της παραγγελίας, η
ποσότητα του νερού του εξατµιστή δεν πρέπει να είναι ανώτερη
των 120% και κατώτερη των 80% της ονοµαστικής ικανότητας.
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Υποχρεωτικοί τακτικοί έλεγχοι και αρχή των
εφαρµογών υπό πίεση
Οι µονάδες συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία IV της ταξινόµησης που έχει
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία PED 97/23/CE.

Για τους chiller που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ορισµένοι τοπικοί
κανονισµοί απαιτούν µια τακτική επιθεώρηση από πλευράς της
εξουσιοδοτηµένης εταιρίας. Ελέγξτε τις απαιτήσεις που ισχύουν στο χώρο της
εγκατάστασης.

Πίνακας 2 – Πρόγραµµα συντήρησης ρουτίνας
Κατάλογος των δραστηριοτήτων

Εβδοµαδιαίες

Γενικά:
Ανάγνωση των λειτουργικών δεδοµένων (Σηµείωση 3)
Οπτική επιθεώρηση της µονάδας για τυχόν ζηµιές και/ή χαλάρωση
΄Ελεγχος της ακεραιότητας της θερµοµόνωσης
Καθαρισµός και βάψιµο όπου είναι απαραίτητο
Ανάλυση του νερού (6)
Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος ροής

Μηνιαίες
(Σηµείωση 1)

Ετήσιες/εποχι
ακές
(Σηµείωση 2)

X
X
X
X
X
X

Ηλεκτρική εγκατάσταση:
Επαλήθευση της ακολουθίας ελέγχου
Έλεγχος της φθοράς του µετρητή – αντικαταστήστε αν είναι αναγκαίο
Έλεγχος της στεγανότητας όλων των ηλεκτρικών σταθµών – σφίξτε αν είναι απαραίτητο
Καθαριότητα στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου
Οπτική επιθεώρηση των εξαρτηµάτων για τυχόν σηµάδια υπερθέρµανσης
Έλεγχος της λειτουργίας του συµπιεστή και της ηλεκτρικής αντίστασης
Μέτρηση της µόνωσης του κινητήρα συµπίεσης χρησιµοποιώντας το Megger
Κύκλωµα ψύξης:
Έλεγχος για διαρροές του ψυκτικού
Έλεγχος της ροής του ψυκτικού υγρού µέσω του γυαλιού οπτικής επιθεώρησης του υγρού –
το γυαλί επιθεώρησης πρέπει να είναι πλήρης
Έλεγχος της πτώσης πίεσης του φίλτρου αφυδάτωσης
Έλεγχος της πτώσης της πίεσης του φίλτρου του λαδιού (σηµείωση 5)
Ανάλυση των δονήσεων του συµπιεστή
Ανάλυση της οξύτητας του λαδιού του συµπιεστή (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Τµήµα του συµπυκνωτή:
Καθαρισµός των συµπυκνωτών (Σηµείωση 4)
Έλεγχος για το σωστό σφίξιµο των ανεµιστήρων
Έλεγχος των πτερυγίων του συµπυκνωτή – αφαιρέστε εφόσον είναι αναγκαίο

X
X
X

Σηµειώσεις:
1. Οι µηνιαίες εργασίες συµπεριλαµβάνουν και όλες τις εβδοµαδιαίες.
2. Οι ετήσιες εργασίες (ή κατά την έναρξη της σεζόν) συµπεριλαµβάνουν και όλες τις εβδοµαδιαίες και µηνιαίες.
3. Οι λειτουργικές αξίες της µονάδας µπορούν να διαβάζονται καθηµερινά τηρώντας υψηλές προδιαγραφές προσοχής.
4. Σε χώρους µε υψηλή συγκέντρωση σωµατιδίων που µεταφέρονται από τον αέρα, µπορεί να είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τον συµπυκνωτή πιο συχνά.
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού όταν η πτώση της πίεσης φτάνει τα 2,0 bar.
6. Ελέγξτε για την παρουσία τυχόν διαλυµένων µετάλλων.

7. TAN (Συνολικός αριθµός οξέων) : ≤0,10 : καµιά δράση
Μεταξύ 0,10 και 0,19: αντικαταστήστε τα αντιόξινα φίλτρα και ελέγξτε και πάλι µετά από 1000 λειτουργικές ώρες. Συνεχίστε µε την
αντικατάσταση των φίλτρων µέχρις ότου το TAN δεν είναι κατώτερο των 0,10.
>0,19 : αντικαταστήστε το λάδι, το φίλτρο του λαδιού και τον στεγνωτή λαδιού. Ελέγξτε σε τακτικά χρονικά διαστήµατα.

Χρήσιµες πληροφορίες σχετικές µε τον ψύκτη που
χρησιµοποιείτε
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου που καλύπτονται από
το Πρωτόκολλο του Κίοτο. Μην ελευθερώνετε τα αέρια στην ατµόσφαιρά.
Τύπος ψύκτη:
R134a
Αξία GWP(1):
1300
θέρµανση του
(1)GWP =
πλανήτη
Η ποσότητα της ψύξης που απαιτείται για την κανονική λειτουργία αναγράφεται
στην πινακίδα της µονάδας.
Η ποσότητα πραγµατικής ψύξης που φορτώνεται στη µονάδα φαίνεται σε µια
ράβδο αργύρου στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα.
Σύµφωνα µε τα όσα καθορίζονται από την ευρωπαϊκή ή την τοπική νοµοθεσία,
µπορεί να είναι απαραίτητες οι τακτικές επιθεωρήσεις για την επισήµανση τυχόν
διαρροών του ψύκτη.

Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της περιοχής για περισσότερες
πληροφορίες

∆ιάθεση
Η µονάδα αποτελείται από µεταλλικά, πλαστικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.
Όλα αυτά τα µέρη πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις τοπικούς
ισχύοντες κανονισµούς.
Οι µπαταρίες από µόλυβδο πρέπει να συγκεντρώνονται και να στέλνονται σε
ειδικά κέντρα συλλογής απορριµµάτων.
Το λάδι πρέπει να συλλέγεται και να αποστέλλεται σε ειδικά κέντρα συλλογής
απορριµµάτων.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα τεχνικό βοήθηµα και δεν αποτελεί προσφορά δεσµευτική. Το περιεχόµενο δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηλή εγγύηση ως πλήρες,ακριβές ή αξιόπιστο.
Όλα τα δεδοµένα και οι προδιαγραφές που περιέχονται µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Τα δεδοµένα που γνωστοποιούνται τη στιγµή της παραγγελίας θα
θεωρηθούν ως οριστικά
Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµιές µε την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται µε τη χρήση και/ή την
ερµηνεία αυτού του εγχειριδίου.
Σας παρέχουµε το δικαίωµα να κάνετε τροποποιήσεις σχεδιασµού και δοµής οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια η εικόνα στο εξώφυλλο δεν είναι δεσµευτική.
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