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Figura 1 - Circuitul tipic al agentului frigorific 

Prizele de admisie şi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaţi desenele cotate ale maşinii pentru racordurile exacte ale apei 
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Figura 2 - Circuitul tipic al agentului frigorific cu recuperare de căldură 
Prizele de admisie şi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaţi desenele cotate ale maşinii pentru racordurile exacte ale apei 
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Legendă 

1 Compresorul 

2 Vaporizator 

3 Baterie de condensare & Ventilator axial 

4 Valvă de expansiune electronică 

5 Economizor 

6 Filtru deshidratare  

7 Indicator de lichid şi umiditate 

8 Ventil de aspiraţie 

9 Valvă de expansiune electronică cu economizor 

10 Valvă de siguranţă pentru presiune joasă 

11 Valvă de siguranţă pentru presiune înaltă 

12 Schimbător de căldură (răcire VFD) 

13 Supapă solenoid pentru schimbător de căldură (răcire VFD) 

14 Ventil de închidere descărcare 

15 Vlavă de izolare a conductei de lichid 

16 Ventil conic ¼” SAE  

17 Racord admisie apă vaporizator 

18 Racord ieşire apă vaporizator 

19 Valvă de încărcare cu două căi 

20 Recuperarea căldurii (Opţional) 

21 Racord ieşire apă pentru sistemul de recuperare a căldurii 

22 Racord admisie apă pentru sistemul de recuperare a căldurii 

F13-F13A Comutator de presiune înaltă 

DT Senzorul temperaturii de evacuare 

CPT Traductor de presiune al condensatorului 

EPT Traductor de presiune al vaporizatorului 

ST Senzorul temperaturii de aspiraţie 

PTeco Traductor de presiune al economizorului 

TTeco Traductor de temperatură al economizorului 

TTvfd Traductor de temperatură al VFD 

EEWT Senzor de temperatură pentru apa care intră în vaporizator 

ELWT Senzor de temperatură pentru apa care iese din vaporizator 
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Acest manual reprezintă un document de suport important pentru personalul calificat, dar nu poate sub nici o formă înlocui 
personalul însuşi. 

 
Mulţumim pentru că aţi ales acest aparat 

 
CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A INSTALA ŞI A PORNI UNITATEA.  
INSTALAREA NEADECVATĂ POATE DUCE LA ELECTROCUTARE, SCURTCIRCUITE, PIERDERI, INCENDII ŞI ALTE DAUNE 
APARATURII SAU LEZIUNI PERSOANELOR. 
UNITATEA TREBUIE INSTALATĂ DE CĂTRE UN OPERATOR / TEHNICIAN PROFESIONIST.  
PORNIREA UNITĂŢII TREBUIE EFECTUATĂ DE CĂTRE PROFESIONIŞTI AUTORIZAŢI CARE AU PREGĂTIREA ADECVATĂ. 
TOATE ACTIVITĂŢILE TREBUIE EFECTUATE ÎN BAZA LEGILOR ŞI NORMELOR LOCALE. 
INSTALAREA ŞI PORNIREA UNITĂŢII ESTE STRICT INTERZISĂ ÎN CAZUL ÎN CARE INSTRUCŢIUNILE DIN ACEST MANUAL 
NU SUNT PERFECT CLARE. 
ÎN CAZ DE NELĂMURIRI, PENTRU INFORMAŢII ŞI SFATURI CONTACTAŢI REPREZENTANTUL PRODUCĂTORULUI. 

Descriere 

Unitatea achiziţionată este un "aparat de răcire cu aer", un aparat care a fost gândit pentru a răci apa (sau un amestec de apă cu glicol) 
între limitele descrise mai jos. Funcţionarea unităţii se bazează pe comprimare, condensare şi evaporare, în baza ciclului invers al lui 
Carnot. Componentele principale sunt:  
- Compresor cu şurub pentru a mări presiunea vaporilor de răcire de la cea de evaporare la cea de condensare. 
- Vaporizator, unde agentul frigorific lichid cu presiune scăzută se evaporă pentru a răci apa 
- Condensator, unde vaporii la înaltă presiune se condensează transferând în atmosferă căldura obţinută din apa răcită, datorită unui 

schimbător de căldură răcit cu aer. 
- Valva de expansiune care permite reducerea presiunii lichidului condensat de la cea de condensare la cea de evaporare. 

Informaţii generale 

Toate unităţile sunt furnizate cu scheme electrice, desene certificate, plăcuţă de identificare; şi DOC (Declaraţie de 
conformitate); aceste documente conţin toate datele tehnice ale unităţii achiziţionate şi TREBUIE CONSIDERATE PARTE 
INTEGRATĂ ESENŢIALĂ A ACESTUI MANUAL 

În caz de discrepanţe între acest manual şi documentele aparatului, consultaţi documentele furnizate împreună cu aparatul. În caz de 
neclarităţi contactaţi reprezentantul producătorului. 

 
Scopul prezentului manual este de a face în aşa fel încât operatorul şi instalatorul calificat să garanteze instalarea  punerea în funcţiune 
şi întreţinerea corecte, fără riscuri pentru persoane, animale şi/sau obiecte. 

Recepţia unităţii 

De îndată ce unitatea ajunge la destinatar, la locul instalării trebuie verificată pentru a constata eventuale daune. Toate componentele 
descrise în nota de livrare trebuie verificate şi controlate.  
Dacă unitatea este deteriorată, nu îndepărtaţi materialul deteriorat, ci cereţi imediat daune companiei de transport cerându-i verificarea 
unităţii.  
Comunicaţi imediat defectul reprezentantului producătorului, trimiţând, dacă este posibil, fotografii care pot fi utile în vederea identificării 
responsabilului. 
Defectele nu trebuie reparate până când nu este realizată inspecţia de către reprezentantul companiei de transport. 
Înainte de a instala unitatea verificaţi ca modelul şi tensiunea electrică indicate pe plăcuţă să fie corecte. Responsabilitatea pentru 
eventuale daune, după acceptarea unităţii nu pot fi atribuite producătorului. 

Limite de exploatare 

Depozitare Stocare 
Condiţiile ambientale de depozitare trebuie să respecte următoarele limite: 
Temperatura minimă a mediului înconjurător : -20°C 
Temperatura maximă a mediului înconjurător : 57°C 
Umiditatea relativă maximă : 95% fără condensare 
Depozitarea sub temperatura minimă poate deteriora componentele. Depozitarea peste temperatura maximă poate cauza deschiderea 
valvelor de siguranţă. Depozitarea într-un ambient umed, unde se formează condens poate provoca daune componentelor electrice. 

Exploatarea 
Exploatarea este permisă între următoarele limite: 
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Outside Ambient Temperature Temperatura mediului extern 

Evaporator Leaving Water Temperature Temperatura apei la ieşirea din evaporator 

 
 
Protecţia pentru exploatare poate fi extinsă prin selectarea unor opţiuni specifice (cum ar fi kit temperatură ambiantă înaltă, versiunea cu 
saramură etc) care permit unităţii să funcţioneze cu vaporizatorul la o temperatură a apei sub +4°C şi/sau temperatura ambiantă la 
încărcare completă peste 45°C. 
 
Valorile menţionate mai sus sunt orientative, vă rugăm să consultaţi software-ul de selectare a aparatului de răcit pentru limitele reale de 
exploatare ale modelului specific. 
Ca regulă generală, unitatea trebuie să funcţioneze cu un debit de apă al vaporizatorului între 50% şi 120% din rata debitului nominal (în 
condiţii standard de exploatare), însă verificaţi în software-ul de selectare a aparatului valorile corecte minime şi maxime permise pentru 
modelul specificat. 
Funcţionarea înafara limitelor indicate poate provoca daune unităţii. 
În caz de neclarităţi contactaţi reprezentantul producătorului. 
 

 
 
 

 
 

Figure 3 - Descrierea etichetelor aplicate pe tabloul electric 
  

 

 
Unitate cu circuite duble 
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Identificarea etichetelor 

1 – Emblema fabricantului 5 – Avertisment privind tensionarea cablului 

2 – Tipul de gaz 6 – Simbol de gaz neimflamabil 

3 – Atenţie tensiune periculoasă 7 – Date de pe plăcuţa de identificare a unităţii 

4 – Simbol de pericol de electrocutare 8 – Instrucţiuni privind ridicarea 

 

Instalarea mecanică 

Siguranţa 
Unitatea trebuie bine fixată la sol. 
Este obligatoriu să respectaţi următoarele instrucţiuni: 

 Unitatea poate fi ridicată numai utilizând punctele indicate cu galben care se află pe bază.  

 Accesul la componenetele electrice este permis numai după ce aţi deschis tabloul principal al unităţii şi aţi întrerupt alimentarea cu 
energie electrică. 

 Este strict interzis accesul la componentele electrice fără să utilizaţi o platformă izolantă. Nu accesaţi componentele electrice în 
prezenţa apei şi/sau umezelii. 

 Marginile ascuţite ale suprafeţei secţiunii condensatorului pot cauza leziuni. Evitaţi contactul direct şi folosiţi dispozitive de protecţie 
adecvate. 

 Întrerupeţi alimentarea cu energie electrică prin intermediul întrerupătorului principal înainte de a efectua intervenţii de asistenţă 
privind ventilatoarele de răcire şi/sau compresoarele. Nerespectarea acestei reguli poate duce la leziuni grave. 

 Nu introduceţi obiecte solide în tuburile de apă în timp ce unitatea este conectată la sistem. 

 Pe conducta de apă racordată la admisia schimbătorului de căldură trebuie instalat un filtru mecanic. 

 Unitatea este dotată cu valve de siguranţă instalate pe laturile de înaltă şi joasă presiune a circuitului de răcire. 
Este strict interzisă îndepărtarea protecţiilor părţilor mobile. 
 
În caz de oprire neaşteptată a unităţii, urmaţi instrucţiunile aflate în cap. Tabloul de control din manualului de instrucţiuni care face 
parte din documentaţia aflată în dotarea maşinii livrată împreună cu aceasta utilizatorului final. 
 
Este recomandat să efectuaţi operaţiile de instalare şi întreţinere împreună cu alte persoane. În caz de accidentare neprevăzută sau de 
stare de disconfort fizic, este necesar: 
- să vă păstraţi calmul 
- să apăsaţi pe butonul de alarmă, în cazul în care acesta există la locul de instalare 
- să mutaţi persoana rănită într-un loc cald, departe de unitate şi într-o poziţie de repaus 
- Contactaţi imediat personalul pregătit pentru cazuri de urgenţă aflat în clădire sau adresaţi-vă unui centru de prim ajutor. 
- să aşteptaţi fără a lăsa persoana accidentată singură, până când vin cei de la salvare 
- să daţi toate informaţiile necesare personalului de salvare 
 

Nu instalaţi aparatul chiller în zone care ar putea fi periculoase în timpul operaţiilor d eîntreţinere, precum platforme fără protecţii 
sau zone care nu respectă normele privind spaţiul necesar în jurul chillerului. 

Zgomot 
Unitatea produce zgomot mai ales din cauza rotaţiei compresorilor şi ventilatoarelor. 
Nivelul de zgomot diferă în funcţie de model şi este indicat în documentaţia maşinii. 
Dacă unitatea este instalată, folosită şi întreţinută în mod adecvat, nivelul de emisie sonoră nu necesită nici un dispozitiv de protecţie 
special care să funcţioneze în continuu lângă unitate. 
În caz de instalare în situaţii deosebite privind sonorizarea, ar putea fi ncesară instalarea unor dispozitive pentru atenuarea zgomotului. 

Manipulare şi ridicare 
Nu loviţi şi nu scuturaţi unitatea în timpul încărcării/descarcării din vehiculul de transport. Împingeţi sau trageţi unitatea numai de bază. 
Fixaţi unitatea în interiorul vehiculului de transport pentru ca să nu se mişte provocând daune. Faceţi astfel încât nici un element al unităţii 
să nu cadă în timpul încărcării / descărcării. 
Toate unităţile sunt livrate cu puncte de ridicare marcate cu galben. Numai aceste puncte pot fi folosite pentru a ridica unitatea, aşa cum 
este indicat în figura. 
Folosiţi bare de distanţare pentru a preveni deteriorarea bateriei de condensare. Poziţionaţi-le deasupra grătarelor ventilatoarelor la o 
distanţă de cel puţin 2,5 metri. 
 

Funiile şi barele folosite pentru ridicare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a susţine unitatea în perfectă siguranţă. Verificaţi 
greutatea unităţii pe plăcuţa de identificare a acesteia.  

Unitatea trebuie ridicată cu cea mai mare atenţie şi grijă, respectând instrucţiunile privind ridicarea aflate pe etichetă. Ridicaţi unitatea 
foarte încet, ţinând-o în poziţie perfect orizontală. 

Poziţionare şi asamblare 
Toate unităţile au fost proiectate pentru folosirea în exterior, pe balcoane sau la sol, cu condiţia ca în zona înconjurătoare să nu existe 
obstacole care pot reduce fluxul de aer la bateriile de condensare. 
Unitatea trebuie instalată pe fundaţii robuste şi perfect nivelate. Dacă unitatea este instalată pe balcoane sau acoperişuri, ar putea fi 
nevoie să utilizaţi grinzi pentru o mai bună distribuire a greutăţii.

 
 
 
 
 
 
 
 



    
D-EIMAC01502-18RO - 9/21 

Figura 4– Ridicare 
 

Unitate cu 4 puncte de ridicare 
(Desenul indică prezintă numai versiunea cu 6 ventilatoare. Pentru versiunea cu 4 ventilatoare, modul de ridicare este identic) 

 
 

Unitate cu 6 puncte de ridicare 
(Desenul indică prezintă numai versiunea cu 12 ventilatoare. Modul de ridicare este acelaşi pentru orice număr de ventilatoare) 

 
 

Unitate cu 8 puncte de ridicare 
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Figura 5– Nivelarea unităţii 

 
Chiller Chiller 

Lateral view of bent unit Vedere din lateral a elementului cotit 

Horizontal plane Basement Soclu plan orizontal 

Flooring Podea 

 
 
În cazul instalării la sol, trebuie furnizată o bază din ciment rezistent, cu grosimea minimă de 250mm şi lăţimea mai mare decât cea a 
unităţii, astfel încât baza să poată susţine greutatea unităţii. 
 
Unitatea trebuie instalată pe un sistem anti-vibraţii (AVM), din cauciuc sau cu resorturi. Cadrul unităţii trebuie nivelat perfect pe AVM.  
Se va evita întotdeauna instalarea ca în figura de mai sus. Dacă AVM nu sunt reglabile (cele cu resorturi nu sunt reglabile în mod normal) 
cadrul unităţii trebuie să fie plat şi pentru aceasta se vor folosi plăci distanţiere metalice. 
Înainte de pornirea unităţii, planaritatea se va verifica folosind o nivelă cu laser sau alt dispozitiv asemănător. Planaritatea nu va depăşi 5 
mm pentru unităţi cu lungimea de 7 m şi 10 mm pentru unităţi de peste 10 m. 
Dacă unitatea este instalată în locuri uşor accesibile persoanelor şi animalelor, este indicat să instalaţi grilaje de protecţie pentru secţiunile 
condensatorului şi compresorului. 
Pentru a garanta optime prestaţii la locul de instalare, respectaţi următoarele instrucţiuni şi luaţi următoarele precauţii: 

 Evitaţi recircularea fluxului de aer. 

 Asiguraţi-vă că nu există obstacole care împiedică fluxul corect de aer. 

 Asiguraţi fundaţii rezistente şi solide pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile. 

 Nu instalaţi unitatea în medii cu mult praf pentru a evita contaminarea bateriilor cu murdărie. 

 Apa din sistem trebuie să fie întotdeauna curată, iar toate urmele de ulei sau rugină trebuie curăţate. Pe tubul de intrare al unităţii 
trebuie instalat un filtru mecanic de apă. 

Cerinţe minime de spaţiu 
Este important să respectaţi distanţele minime pe toate unităţile pentru a garanta o ventilaţie optimă a bateriilor de condensare.  
Când decideţi locul de aşezare al unităţii, luaţi în considerare următorii factori pentru a garanta un flux de aer adecvat:  

 Evitaţi recircularea aerului cald  

 Evitaţi alimentarea insuficientă cu aer a condensatorului răcit cu aer. 
 
Ambele condiţii pot duce la creşterea presiunii condensului, care duce apoi la reducerea eficienţei energetice şi a capacităţii de răcire. 
Fiecare parte a unităţii trebuie să fie accesibilă pentru a efectua operaţii de întreţinere după instalare. 
Asiguraţi-vă că nu există obstacole care împiedică fluxul corect de aer. Figura 6 indică spaţiul minim necesar. 
Nu trebuie să existe obstacole în calea încărcării verticale cu aer. 
Dacă unitatea este înconjurată de pereţi sau obstacole care au aceeaşi înălţime ca şi unitatea, aceasta trebuie să fie instalată la o distanţă 
de cel puţin 3000 mm. 
În cazul a două aparate instalate în câmp deschis, distanţa minimă recomandată între ele este de 3600 mm; în cazul a două aparate 
instalate în şir, distanţa minimă este de 1500 mm. Imaginile de mai jos prezintă exemple de instalări recomandate. 
Dacă unitatea este instalată fără a respecta distanţele minime indicate pentru pereţi şi/sau obstacole verticale, acest fapt poate duce la o 
combinaţie de recirculare a aerului cald şi/sau alimentarea insuficientă a condensatorului răcit cu aer care poate genera reducerea 
capacităţii şi eficienţei. 
În orice caz, microprocesorul va permite unităţii adapatarea la noile condiţii de funcţionare punând la dispoziţie capacitatea maximă 
disponibilă în anumite circumstanţe, chiar dacă distanţa laterală este inferioară celei recomandate, cu excepţia situaţiei în care condiţiile 
operative influenţează asupra siguranţei personalului sau unităţii. 
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Figure 4 6- Cerinţe minime de spaţiu 

 
d= 3000/4000 mm (în funcţie de dimensiunile vaporizatorului) pentru unităţi cu circuite duale 

 
Dacă h<Hc=2,4 m, L=3,0 m minimum; dacă h>Hc sau L< 3,0 m contactaţi distribuitorul dvs. Daikin pentru a evalua diferite instalări 

posibile 

 

 
 
 
Distanţele minime de mai sus asigură funcţionarea aparatului în majoritatea aplicaţiilor. Cu toate acestea, există situaţii specifice care 
inclus instalări de aparate multiple: în acest caz se vor respecta următoarele recomandări: 
 
Chillere instalate unul lângă altul în câmp deschis cu vânt dominant. 
Considerând instalarea în zone cu vânt dominant dintr-o anumită direcție (după cum se arată în Fig.7): 

 Chiller nr. 1: funcţionează normal, fără supra-temperatură ambiantă  

 Chiller nr. 2: funcționează într-un mediu încălzit. Primul circuit (din stânga) funcționează cu aerul recirculat din Chillerul 1 și al 
doilea circuit cu aerul recirculat din chillerul nr. 1 și recircularea de la el însuși.  
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 Chiller nr. 3: circuitul din stânga funcționează într-un ambient cu supra-temperatură din cauza aerului recirculat din celelalte 
două chillere, circuitul din dreapta funcționează normal. 

Pentru a evita recircularea aerului fierbinte din cauza vânturilor dominante, se preferă modul de instalare în care toate chillerele sunt 
aliniate la vântul dominant (vezi figura de mai jos): 
 
Chiller multiplu instalat unul lângă altul într-un compus. 
În cazul compușilor cu pereți cu aceeași înălțime a chillerelor sau mai înalţi, instalarea nu este recomandată. Chillerul 2 ş i chillerul 3 
funcționează cu o temperatură sensibil mai mare datorită recirculației îmbunătățite. În acest caz, trebuie luate măsuri speciale de precauție 
în funcție de instalația specifică (de exemplu: pereți coborâți, montarea unităţii pe rama de bază pentru a crește înălțimea, canalele de 
evacuare a ventilatoarelor, ventilatoarele de ridicare etc.). 
 
Toate cazurile de mai sus sunt și mai sensibile în cazul în care condițiile de proiectare sunt apropiate de limitele protecţiilor de exploatare 
a unității. 
 
NOTE: Daikin nu poate fi considerat responsabil în cazul funcţionării incorecte din cauza recirculării aerului fierbinte sau a fluxului 
insuficient de aer în urma instalării incorecte dacă nu sunt respectate recomandările de mai sus. 
 
 

Figura 7 – Instalarea mai multor chillere  

 

 
 

Cold fresh Air Aer proaspăt rece 

Warm Air Aer cald 

Hot Air Aer fierbinte 

Wind predominant direction  Direcţia predominantă a vântului  

Chiller 1 Chiller 1 

Chiller 2 Chiller 2 

Chiller 3 Chiller 3 

Very Hot Air Aer foarte fierbinte 
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Protecţia fonică 
Când nivelul de emisie sonoră  necesită un control special, trebuie să fiţi foarte atenţi pentru a izola unitatea de baza sa aplicând în mod 
adecvat elemente antivibraţii (elemente furnizate ca şi opţionale). Tuburile flexibile de legătură trebuie instalate şi pe legăturile hidraulice. 

Tubulatura de apă 
Tubulatura trebuie proiectată cu cel mai mic număr de coturi şi cu cel mai mic număr de schimbări de direcţie pe verticală. În acest mod, 
costurile de instalare sunt reduse considerabil şi performanţa sistemului este îmbunătăţită. 
Sistemul hidraulic trebuie să aibă: 
1. Montaje antivibraţii pentru a reduce transmisia vibraţiilor asupra structurii. 
2. Valve de izolare a unităţii hidraulice în timpul operaţiilor de întreţinere. 
3. Întrerupătorul de debit, pentru protecţia chillerului, trebuie protejat împotriva înghețului prin monitorizarea continuă a debitului de apă 

în vaporizator. În majoritatea cazurilor, comutatorul de debit prezent este setat să declanşeze o alarmă numai atunci când pompa de 
apă se oprește și debitul de apă scade la zero. se recomandă reglarea comutatorului de debit pentru a declanşa "Alarma de pierdere 
a apei" atunci când debitul de apă atinge 50% din valoarea nominală, în acest caz vaporizatorul este protejat împotriva înghețului și 
comutatorul de debit poate detecta înfundarea filtrului de apă .   

4. Dispozitiv de aerisire manual sau automat în punctul cel mai înalt al sistemului, şi un sistem de drenare în punctul cel mai de jos.  
5. Vaporizatorul şi dispozitivul de recuperare al căldurii nu trebuie să se afle în punctul cel mai înalt al sistemului. 
6. Un dispozitiv adecvat care să poată menţine sistemul hidraulic sub presiune (bazin de expansiune etc.). 
7. Indicatorii de presiune şi temperatură a apei care asistă operatorul în timpul operaţiilor de asistenţă şi întreţinere. 
8. Un filtru sau un dispozitiv care elimină particulele dintr-un lichid. Folosirea unui filtru creşte durata de viaţă a pompei contribuind la 

menţinerea în bune condiţii a sistemului hidraulic. Filtrul de apă trebuie instalat cât mai aproape posibil de chiller, ca în Figurile 
8 şi 9. Dacă filtrul de apă este instalat într-o altă parte a sistemului de apă, instalatorul trebuie să garanteze curățarea conductelor de 
apă între filtrul de apă și vaporizator.  
Deschiderea maximă recomandată pentru sită este: 

 0,87 mm (DX S&T) 

 1,0 mm (BPHE) 

 1,2 mm (Inundat) 
9. Vaporizatorul are o rezistență electrică cu un termostat care asigură protecție împotriva înghețării apei la temperaturi ambiante de 

până la -25°C.  
Toate celelalte conducte de apă/dispozitive din afara unității trebuie, aşadar, protejate împotriva înghețului. 

10. Apa din dispozitivul de recuperare al căldurii trebuie să fie golită în timpul iernii, cu excepţia situaţiei în care se adaugă un amestec 
de etilen glicol în concentraţie adecvată. 

11. În cazul înlocuirii unităţii, întregul sustem hidraulic trebuie golit şi curăţat înainte de a instala noua unitate. Înainte de a porni noua 
unitate, este recomandată efectuarea unuor teste regulate şi tratamente chimice adecvate ale apei. 

12. Dacă glicolul este adăugat în sistemul hidraulic ca şi protecţie împotriva îngheţului, fiţi atenţi ca presiunea de aspiraţie să fie mai mică, 
prestaţiile unităţii vor fi inferioare iar căderile de presiune mai mari. Toate sistemele de protecţie ale unităţii, precum antigelul şi 
protecţiile împotriva joasei presiuni vor trebui reglate din nou. 

13. Înainte de a izola tubulatura de apă, controlaţi să nu existe scurgeri. 

Tratarea apei 
Înainte de a pune în funcţiune unitatea, curăţaţi circuitul de apă. 
Vaporizatorul nu trebuie expus la viteze de spălare sau reziduuri eliberate în timpul spălării. Se recomandă instalarea unui sistem de by-
pass și a unei supape de dimensiuni adecvate pentru a permite spălarea sistemului de conducte. Bypass-ul poate fi folosit în timpul 
întreținerii pentru a izola schimbătorul de căldură fără a întrerupe fluxul către alte unități. 
Orice deteriorare cauzată de prezența corpurilor străine sau a reziduurilor în vaporizator nu va fi acoperită de garanție. Murdăria, calcarul, 
resturile datorate corodării şi alte materiale care se pot acumula în interiorul schimbătorului de căldură reducând capacitatea de schimb 
termic a acestuia. Poate duce şi la reducerea presiunii, reducând fluxul de apă. Tratarea corespunzătoare a apei reduce, prin urmare, 
riscul de coroziune, eroziune, depunere de cruste, etc. Cel mai adecvat tratament al apei trebuie determinat local, în conformitate cu tipul 
sistemului şi caracteristicile apei. 
Fabricantul nu este responsabil pentru deteriorarea sau funcţionarea defectuoasă a echipamentului din cauza netratării apei sau a apei 
tratate necorespunzător. 

Table 1 - Acceptable water quality limits 

pH (25°C) 6,88,0  Duritate totală (mg CaCO3 / l)  200 

Electrical conductivity S/cm (25°C) 800  Fier (mg Fe / l)  1,0 

Ion clorură (mg Cl - / l) 200  Ion sulfură (mg S2 - / l) Niciunul 

Ion sulfat (mg SO2
4
 - / l) 200  Ion amoniu (mg NH4

+ / l)  1,0 

Alcalinitate (mg CaCO3 / l) 100  Siliciu (mg SiO2 / l)  50 

Protecţie antiîngheţ a schimbătoarelor de recuperare şi a vaporizatorului 
Toate vaporizatoarele sunt prevăzute cu o rezistență electrică anti-îngheț controlată termostatic, care asigură o protecție adecvată anti-
îngheț la temperaturi de până la -25°C.  
Cu toate acestea, cu excepția cazului în care schimbătoarele de căldură sunt complet goale și curățate cu soluție anti-îngheţ, se vor folosi 
şi alte metode suplimentare împotriva înghețului. 
În momentul proiectării sistemului, sunt considerate două sau mai multe metode de protecţie, descrise mai jos: 

 Recircularea continuă a fluxului de apă în interiorul tuburilor şi schimbătoarelor 

 Adăugarea unei cantităţi corespunzătoare de glicol în circuitul de apă 

 Izolarea termică suplimentară şi încălzirea tubulaturii expuse 

 Golirea şi curăţarea schimbătorului de căldură în timpul anotimpurilor reci. 
Este de datoria instalatorului şi/sau personalului responsabil cu întreţinerea locală, să facă în aşa fel încât să fie utilizate metodele 
împotriva îngheţului. Asiguraţi-vă că sunt efectuate operaţiile de întreţinere adecvate privind protecţia împotriva îngheţului. Nerespectarea 
indicaţiilor duce la defecte ale unităţii. Daunele provocate de îngheţ nu sunt acoperite de garanţie. 

Instalarea fluxostatului 
Pentru a asigura un debit suficient de apă prin evaporator, este esenţial ca pe circuitul de apă să fie instalat un fluxostat. Fluxostatul poate 
fi instalat fie pe tubulatura de admisie fie pe cea de evacuare a apei. Scopul indicatorului de debit este de a opri unitatea în cazul în care 
este întrerupt debitul de apă, evitând congelarea vaporizatorului. 
Producătorul oferă, ca şi opţional, un indicator de debit adecvat. 
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Acest indicator este de tip paletă şi este adecvat pentru aplicaţii continue în exterior (IP67) cu diametrul tuburilor de la 1” la 8”. 
Comutatorul de debit este prevăzut cu un contact curat, care trebuie să fie conectat electric la bornele prezentate în schema electrică. 
Comutatorul de ardere trebuie să intervină atunci când debitul de apă al vaporizatorului este mai mic de 50% din debitul nominal. 

Recuperarea căldurii 
Dacă de doreşte, unităţile pot di dotate cu sistem de recuperare al căldurii. 
Acest sistem este aplicat cu un schimbător de căldură răcit cu apă aflat pe tubul de evacuare al compresorului şi un dispozitiv de gestiune 
al presiunii de condensare. 
Pentru a garanta  funcţionarea compresorului în interiorul protecţiei sale, unitatea de recuperare al valorii nu poate funcţiona cu 
temperatura apei sub 28°C. 
Proiectantul instalaţiei şi instalatorul aparatului chiller au responsabilitatea de a garanta respectul acestei valori (ex. folsind o valvă bypass 
de recirculare) 
 

 

  
Figure 8 - Conectarea tuburilor de apă la vaporizator 

 
UNIT WITHOUT PUMP ON BOARD UNITATE FĂRĂ POMPĂ LA BORD 

UNIT WITH PUMP ON BOARD UNITATE CU POMPĂ LA BORD 

 
 

1. Manometru 
2. Conector flexibil 
3. Indicator de debit 
4. Sondă de temperatură 

5. Valvă de izolare 
6. Pompă 
7. Filtru 

 
 

Figure 9 - Conectarea tuburilor de apă pentru schimbătoarele de recuperare a căldurii 

 
1. Manometru 
2. Conector flexibil 
3. Sondă de temperatură 

4. Valvă de izolare 
5. Pompă 
6. Filtru 
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Instalaţia electrică 

Specificaţii generale 
Toate conexiunile electrice ale unităţii trebuie efectuate în conformitate cu legile şi normele în vigoare. 
Toate activităţile de instalare, gestionare şi întreţinere trebuie efectuate de către personal calificat. 
Consultaţi schema electrică specifică a unităţii cumpărate. Dacă schema electrică nu se află împreună cu unitatea sau a fost 
pierdută, contactaţi reprezentantul producătorului care vă va trimite o copie. 
În caz de diferenţe între schema electrică şi tabloul/cablurile electrice, contactaţi reprezentantul producătorului. 

 
Folosiţi doar conductori din cupru, altfel se poate produce supraîncălzirea şi coroziunea punctelor de legătură cu riscul de a produce 
defecţiuni la unitate. 
Pentru a evita interferenţele, toate cablurile de comandă trebuie legate separat de cele electrice. Pentru aceasta utilizaţi pasaje electrice 
diferite. 
Se va acorda atenție deosebită la realizarea conexiunilor la cutia de distribuţie; dacă nu sunt sigilate corespunzător, cablurile pot permite 
pătrunderea apei în cutia de distribuție, ceea ce ar putea duce la deteriorarea echipamentului din interior. 

 
Înainte de orice lucrare de instalare și conectare, unitatea trebuie oprită și fixată.  

 
Acest produs respectă standardele EMC pentru medii industriale. Prin urmare, nu este destinat utilizării în zone rezidențiale, de ex. 
instalații în care produsul este conectat la un sistem de distribuție publică de joasă tensiune. În cazul în care acest produs trebuie conectat 
la un sistem de distribuție publică de joasă tensiune, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a evita interferența cu alte echipamente 
sensibile. 

Exploatarea 

Responsabilităţile operatorului 
Este esenţial ca operatorul să aibă o pregătire profesională adecvată şi să cunoască bine sistemul înainte de a folosi unitatea. Înafară de 
lectura acestui manual, operatorul trebuie să studieze manualul operativ al microprocesorului şi schema electrică, pentru a înţelege 
secvenţele de pornire, funcţionarea şi secvenţele de oprire, precum şi funcţionarea dispozitivelor de siguranţă. 
În timpul fazei d epornire iniţiale a unităţii, un tehnician autorizat de către producător este la dipoziţia cumpărătorului pentru a răspunde 
oricăror întrebări şi a vă oferi instrucţiuni corecte privind modul de funcţionare. 
Operatorul trebuie să aibă o înregistrarea a datelor operative pentru fiecare unitate instalată. O altă evidenţă trebuie ţinută de asemenea, 
privind toate activităţile de întreţinere periodică şi service. 
Dacă operatorul observă condiţii de funcţionare anormale sau neobişnuite, trebuie să consulte serviciul tehnic autorizat de către 
producător. 

Întreţinere 

Întreţinere de rutină 
 

Numai tehnicienii calificaţi vor efectua operaţiunile de întreţinere la acest chiller. Înainte de a începe orice lucrare la sistem, 
personalul trebuie să se asigure că au fost luate toate măsurile de siguranță. 
Neglijarea întreținerii unității în aceste medii ar putea deteriora toate părțile unităților (bobine, compresoare, cadre, țevi etc.) cu efecte 
negative asupra performanțelor și funcționării. 
Există două niveluri diferite de întreținere, care pot fi alese în funcție de tipul de aplicație (critică/necritică) sau de mediul de instalare 
(foarte agresiv).  
Exemple de aplicații critice sunt răcirea proceselor, centre de date etc. 
 
Mediile foarte agresive pot fi definite astfel: 

 Mediul industrial (cu posibilă concentrație de noxe în urma arderii şi proceselor chimice) 

 Mediul de litoral; 

 Mediu urban foarte poluat; 

 Mediul rural în apropierea excrementelor și îngrășămintelor animale și cu concentrație mare de gaze de la generatoarele diesel. 

 Zonele de deșert cu risc de furtuni de nisip; 

 Combinații ale celor de mai sus 
 
Tabelul 2 enumeră toate activitățile de întreținere pentru aplicațiile și mediul standard.  
Tabelul 3 enumeră toate activitățile de întreținere pentru aplicații critice sau medii extrem de agresive. 
Următoarele instrucțiuni sunt obligatorii pentru cazurile enumerate mai sus, dar sunt, de asemenea, recomandate pentru unitățile instalate 
în medii standard. 
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Tabelul 2 - Planul de întreținere standard de rutină 

 
Lista activităţilor 

 

      
Săptămânal 

    Lunar 
(Nota 1) 

Anual/Sezo 
nier(Nota 2) 

Generale:    

Citirea datelor operative (Nota 3) X   

Inspecţia vizivă a unităţii pentru a observa eventuale daune şi / sau defecte  X  

Verificarea integrităţii izolaţiei termice   X 

Curăţarea şi vopsirea când e cazul   X 

Analiza apei (6)   X 

Controlul modului de funcţionare al indicatorului de debit  X  

    

Partea electrică:    

Verificarea secvenţelor de control   X 

Verificarea uzurii contorului - înlocuiţi dacă este necesar   X 

Verificarea fixării terminalelor electrice - strângeţi dacă este necesar   X 

Curăţarea interiorului tabloului electric   X 

Controlul vizual al componentelor privind orice semne de supraîncălzire  X  

Verificarea modului de funcţionare a compresorului şi a rezistenţei uleiului  X  

Măsurarea izolaţiei motorului compresorului cu ajutorul dispozitivului de testare 
Megger  

  X 

Curăţarea filtrelor de admisie a aerului de la tabloul electric  X  

Verificarea funcţionării tuturor ventilatoarelor de la tabloul electric   X 

 
Lista activităţilor 

 

      
Săptămânal 

    Lunar 
(Nota 1) 

Anual/Sezo 
nier(Nota 2) 

Circuitul de răcire:    

Verificarea privind orice scurgeri de agent frigorific  X  

Verificarea debitului agentului de răcire prin geamul de inspecţie vizuală a 
lichidului - geamul de inspecţie trebuie să fie plin. 

X   

Verificarea scăderii presiunii filtrului de uscare   X  

Verificarea căderii de presiune pe filtrul de ulei (Nota 5)  X  

Analizarea vibraţiilor compresorului   X 

Analizarea acidităţii uleiului compresorului (7)   X 

    

Partea de condensare:    

Spălarea cu apă curată componentelor condensatorului (Nota 4)   X 

Verificarea fixării corecte a ventilatoarelor   X 

Verificarea plăcilor condensatorului - îndepărtaţi dacă este necesar   X 
Note: 
1. Activităţile lunare le includ pe cele săptămânale. 
2. Activităţile anuale (sau de început de anotimp) le includ pe cele săptămânale şi lunare. 
3. Valorile operative ale unităţii pot fi citite zilnic respectând standardele de observaţie. 
4. În medii cu concentraţie mare de particele transportate pe cale aerului, poate fi necesară curăţarea mai des a condensatorului. 
5. Înlocuiţi filtrul de ulei atunci când căderea de presiune pe acesta ajunge la 2,0 bar. 
6. Controlaţi prezenţa metalelor dizolvate. 

7. TAN (indice de aciditate totală):  0,10: Nici o acţiune 
Între 0,10 şi 0,19: înlocuiţi filtrele antiacid şi controlaţi din nou după 1000 de ore de funcţionare. Continuaţi să înlocuiţi filtrele până când TAN 
este mai mic de 0,10. 

0,19: înlocuiţi uleiul, filtrul de ulei şi deshidratorul de ulei. Verificaţi la intervale regulate. 
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Tabelul 3 –Planul întreţinerii de rutină pentru aplicaţie critică şi/sau mediu agresiv extrem 

 

 
Lista de activităţi (Nota 8) 

 

      
Săptămânal 

    Lunar 
(Nota 1) 

Anual/Sezo 
nier(Nota 2) 

Generale:    

Citirea datelor operative (Nota 3) X   

Inspecţia vizivă a unităţii pentru a observa eventuale daune şi / sau defecte  X  

Verificarea integrităţii izolaţiei termice   X 

Curăţare  X  

Vopsire dacă este necesar   X 

Curăţarea şi vopsirea când e cazul   X 

Analiza apei (6)   X 

Controlul modului de funcţionare al indicatorului de debit  X  

    

Partea electrică:    

Verificarea secvenţelor de control   X 

Verificarea uzurii contorului - înlocuiţi dacă este necesar   X 

Verificarea fixării terminalelor electrice - strângeţi dacă este necesar   X 

Curăţarea interiorului tabloului electric  X  

Controlul vizual al componentelor privind orice semne de supraîncălzire  X  

Verificarea modului de funcţionare a compresorului şi a rezistenţei uleiului  X  

Măsurarea izolaţiei motorului compresorului cu ajutorul dispozitivului de testare 
Megger  

  X 

Curăţarea filtrelor de admisie a aerului de la tabloul electric  X  

Verificarea funcţionării tuturor ventilatoarelor de la tabloul electric   X 

    

Circuitul de răcire:    

Verificarea privind orice scurgeri de agent frigorific  X  

Verificarea debitului agentului de răcire prin geamul de inspecţie vizuală a 
lichidului - geamul de inspecţie trebuie să fie plin. 

X   

Verificarea scăderii presiunii filtrului de uscare   X  

Verificarea căderii de presiune pe filtrul de ulei (Nota 5)  X  

Analizarea vibraţiilor compresorului   X 

Analizarea acidităţii uleiului compresorului (7)   X 

    

Partea de condensare:    

Spălarea cu apă curată bobinelor condensatorului (Nota 4)  X  

Curăţare trimestrială a bobinelor condensatorului (numai pentru vopsirea 
prin electroforeză) 

  X 

Verificarea fixării corecte a ventilatoarelor   X 

Verificarea aripilor bobinelor condensatorului - îndepărtaţi dacă este 
necesar 

 X  

Verificarea aspectului protecţiei de plastic a conexiunii cupru/aluminiu  X  
Note: 

8. Unitățile plasate sau depozitate într-un mediu foarte agresiv pentru o perioadă îndelungată de funcționare sunt încă supuse fazelor de întreținere de rutină. 

 
 

Întreținerea și curățarea unității 
Unitatea expusă unui mediu extrem de agresiv se poate confrunta cu coroziunea într-un timp mai scurt decât cele instalate într-un mediu 
standard. Coroziunea duce la ruginirea rapidă a miezului cadrului, prin urmare, scade durata de viață a structurii unității. Pentru a evita 
acest lucru, este necesar să spălați periodic suprafețele cadrului cu apă și detergenți adecvați.  
 
În cazul în care o parte a vopselei s-a dus de pe cadrul unității, este important să opriți deteriorarea progresivă prin revopsirea pieselor 
expuse folosind produse adecvate. Contactați fabrica pentru a obține specificațiile produselor necesare. 

 
Notă: în cazul în care sunt prezente numai depuneri de sare, este suficient să clătiți piesele cu apă proaspătă. 

Întreţinerea bobinei cu micro-canale 
Curățarea de rutină a suprafețelor bobinei este esențială pentru a menține funcționarea corespunzătoare a unității, pentru a evita 
coroziunea și rugina. Eliminarea contaminării și îndepărtarea reziduurilor nocive vor spori considerabil durata de viață a bobinei și vor 
prelungi durata de viață a unității. 
În ceea ce privește schimbătoarele de căldură cu tub cu aripi, bobinele cu micro-canale au tendința de a acumula mai multă murdărie la 
suprafață și mai puțin în interior, ceea ce le face mai ușor de curățat.. 
 
Următoarele proceduri de întreținere și curățare sunt recomandate ca parte a activităților de întreținere de rutină 
 
1. Îndepărtați murdăria de pe suprafață, frunzele, fibrele etc. cu un aspirator (de preferință cu o perie sau alt atașament moale, mai 

degrabă decât folosind un tub metalic), aer comprimat suflat din interior spre exterior și/sau o perie moale (nu de sârmă!). Nu loviți 
şi nu răzuiți bobina cu tubul de aspirare, duza de aer etc. 

NOTE: Utilizarea unui curent de apă, cum ar fi un furtun de grădină, pe o bobină de suprafață, va conduce fibrele și murdăria în bobină. 
Acest lucru va face eforturile de curățare mai dificile. Fibrele încărcate la suprafață trebuie îndepărtate complet înainte de clătirea cu apă 
curată la viteză redusă. 
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2. Clătiţi. Nu utilizați nicio substanță chimică (inclusiv cele publicate ca fiind agenți de curățare pentru bobine) pentru a spăla 
schimbătoarele de căldură cu micro-canale. Acestea pot provoca coroziunea. Doar clătiţi. Îndepărtați uşor MCHE, de preferință din 
interior spre exterior și de sus în jos, spălând cu apă fiecare aripă până când totul este curat. Aripile micro-canalelor sunt mai 
puternice decât aripile tradiționale ale bobinei cu tub şi aripi, însă oricum trebuie manipulate cu grijă.  
Puteţi curăţa bobina cu un dispozitiv de spălat de înaltă presiune (max. 62 barg) numai dacă se folosește o formă plată a 
pulverizatorului de apă și direcția de pulverizare este perpendiculară pe marginea aripii. Dacă această direcție nu este respectată, 
bobina poate fi distrusă dacă folosiți un dispozitiv de spălat sub presiune, deci nu recomandăm utilizarea acestuia. 

NOTE: Se recomandă spălarea lunară cu apă curată pentru bobinele care se folosesc în medii de coastă sau industriale pentru a ajuta la 
îndepărtarea clorurilor, a murdăriei și a resturilor. Este foarte important atunci când spălaţi ca temperatura apei să fie mai mică de 55°C. 
O temperatură ridicată a apei (nu depăşiţi 55°C) va reduce tensiunea superficială, sporind capacitatea de a îndepărta clorurile și murdăria. 
 
3. Curățarea trimestrială este esențială pentru a prelungi durata de viață a unei bobine vopsite prin electroforeză și este necesară 

pentru păstrarea garanției. Neefectuarea curățării unei bobine vopsită prin electroforeză va anula garanția și poate duce la scăderea 
eficienței și a durabilității în mediu. Pentru curățarea trimestrială de rutină, curățați mai întâi bobina cu un agent de curățare aprobat. 
După curățarea bobinelor cu agentul de curățare aprobat, utilizați dispozitivul de eliminare a clorului aprobat pentru a elimina sărurile 
solubile și pentru a revitaliza unitatea. 

NOTE: Nu se folosesc substanțe chimice dăunătoare, substanțe de înălbire pentru uz casnic sau substanțe de curățare cu acizi pentru 
curățarea bobinelor vopsite cu electroforeză. Aceste substanțe de curățare se îndepărtează foarte greu de pe bobină și pot accelera 
coroziunea și pot ataca stratul de acoperire prin electroforeză. Dacă există murdărie sub suprafața bobinei, utilizați agenţii de curăţare 
recomandaţi, așa cum se descrie mai sus. 
 
Corodarea galvanică a conexiunii Cupru/Aluminiu poate apărea în atmosferă corosivă sub protecția din plastic; în timpul operațiunilor de 
întreținere sau de curățare periodică, verificați aspectul protecției din plastic a racordului cupru/aluminiu. Dacă este umflată, deteriorată 
sau desprinsă, contactați reprezentantul producătorului pentru sfaturi și informații. 
 

Service şi garanţie limitată 

Toate unităţile sunt testate în fabrică şi garantate 12 luni de la prima punere în funcţiune sau 18 luni de la furnizare. 
Aceste unităţi au fost construite respectând cele mai înalte standarde calitative, garantând ani de funcţionare fără defecţiuni. Totuşi, este 
important să asiguraţi o întreţinere periodică adecvată conform procedurilor din acest manual şi bunelor practici de întreţinere a maşinilor.  
Este indicat să semnaţi un contract de întreţinere cu un serviciu autorizat de către producător pentru a garanta o funcţionare eficientă fără 
probleme, datorită experienţei şi competenţei personalului nostru. 
Trebuie de asemenea avut în vedere că unitatea necesită întreţinere şi în timpul perioadei de garanţie. 
Trebuie ţinut cont de faptul că folosirea neadecvată a unităţii, de exemplu peste limitele sale operative, sau lipsa activităţilor de întreţinere 
aşa cum este indicat în prezentul manual, duce la anularea garanţiei. 
Respectaţi următoarele puncte în mod deosebit, pentru conformarea cu limitele impuse de garanţie: 
1. Unitatea nu poate funcţiona peste limitele specificate  
2. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie între limitele de tensiune, să fie lipsită de armonice sau schimbări neaşteptate de 

tensiune. 
3. Alimentarea trifazică nu trebuie să prezinte dezechilibre între faze mai mari de 3%. Unitatea trebuie să fie oprită până când 

problemele electrice nu au fost rezolvate. 
4. Nu dezactivaţi şi nu anulaţi nici un dispozitiv de siguranţă, fie el mecanic, electric sau electronic. 
5. Apa utilizată pentru umplerea circuitului de apă trebuie să fie curată şi tratată corespunzător. Un filtru mecanic trebuie instalat în 

punctul cel mai apropiat de admisia evaporatorului. 
6. Capacitatea apei vaporizatorului nu trebuie să fie mai mare de 120% sau mai mică de 50% faţă d ecapacitatea nominală, decât dacă 

există alte specificaţii. 
 

Controale periodice obligatorii şi pornirea aplicaţiilor sub presiune  

Unităţile sunt incluse în categoria  I → III a clasificării stabilite de Directiva Europeană 2014/68/EU (PED).  
Pentru răcitoarele aparţinând acestei categorii, unele reglementări locale impun o inspecţie periodică din partea unei agenţii autorizate. 
Vă rugăm să verificaţi cerinţele locale.
 

Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat  

Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră  Nu purjaţi gazele în atmosferă. 
Tipul de agent frigorific:  R134a 
Valoare GWP(1):  1430 
(1) GWP =  potenţial de încălzire globală 
 
globală Cantitatea de agent de răcire necesară pentru funcţionarea standard este indicată pe tăbliţa de identificare a unităţii. 
Cantitatea de agent de răcire efectivă încărcată în unitate este indicată pe traversa argintie din interiorul tabloului electric. 
Inspecţii periodice pentru scurgerile de agent frigorific pot fi impuse în funcţie de legislaţia locală sau europeană. 
Vă rugăm contactaţi furnizorul dumneavoastră local pentru mai multe informaţii. 
 

Eliminarea 

Unitatea este compusă din elemente metalice, plastice şi electronice.  Toate piesele trebuie eliminate în conformitate cu reglementările 
locale privind eliminarea. 
Bateriile cu plumb trebuie adunate şi trimise centrelor de colectare a deşeurilor.  
Unleiul trebuie adunat şi trimis centrelor de colectare a deşeurilo.  

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Instrucţiuni privind unităţile încărcate în fabrică şi pe teren  

 
Sistemul agentului frigorific va fi încărcat cu gaze de seră fluorurate  nd încărcările din fabrică sunt înregistrate pe eticheta, 
prezentată mai jos, care este adusă în interiorul panoului electric. 
Inspecţii periodice pentru scurgerile de agent frigorific pot fi impuse în funcţie de legislaţia locală sau europeană. Vă rugăm contactaţi 
furnizorul dumneavoastră local pentru mai multe informaţii. 
 
Nu purjaţi gazele în atmosferă. 
 
1  Completaţi cu cerneală permanentă eticheta de încărcare a agentului frigorific furnizată împreună cu produsul, conform 
următoarelor instrucțiuni: 

- încărcătura de agent frigorific pentru fiecare circuit (1; 2; 3) adăugat în timpul punerii în funcțiune. 
- încărcătura totală de agent frigorific (1 + 2 + 3)  
- calculați emisia de gaze cu efect de seră cu următoarea formulă: 

Valoarea GWP a agentului frigorific x Încărcătura totală a agentului frigorific (în kg)/1000 

 

 
a   Conţine gaze fluorurate cu efect de seră 
b   Numărul circuitului 
c   Încărcare în fabrică 
d   Încărcare pe teren 
e   Încărcătura de agent frigorific pentru fiecare circuit (în funcţie de numărul de circuite) 
f   Încărcătura totală de agent frigorific 
g  Încărcătura totală de agent frigorific (Fabrică + Teren) 
h   Emisia de gaze cu efect de seră a încărcăturii totale de agent frigorific exprimată ca 
     tone de CO2 
m  Tipul de agent frigorific: 
n   GWP = potenţial de încălzire globală 
p   Numărul de serie al unităţii 
 
 

  NOTIFICARE 
În Europa, emisia de gaze cu efect de seră din totalul încărcăturii de agent frigorific din sistem 
(exprimată ca echivalent în tone de CO2) se foloseşte pentru a determina intervalele de întreținere. 
Respectaţi legislația aplicabilă. 
 
 
Utilizați valoarea GWP menționată pe eticheta de gaze cu efect de seră. Valoarea GWP se bazează pe cel de-al 4-lea Raport de 
Evaluare al IPCC. Valoarea GWP menționată în manual ar putea fi depășită (adică în baza celui de-al treilea Raport de Evaluare al 
IPCC) 
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Prezenta publicație conţine numai cu informații și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Applied Europe S.p.A. Daikin Applied 
Europe S.p.A. a redactat conținutul acestei publicații în deplină cunoştinţă de cauză. Nu se oferă nici o garanție expresă sau implicită 
pentru exhaustivitatea, exactitatea, fiabilitatea sau adecvarea într-un anumit scop a conținutului său, precum și a produselor și serviciilor 
prezentate în acesta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Consultați datele comunicate la momentul comenzii. Daikin 
Applied Europe S.p.A. nu îşi asumă în mod explicit nicio responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg al 
termenului, care rezultă din sau se referă la utilizarea şi/sau interpretarea acestui manual. Drepturile de autor pentru întregul conţinut 
revin societăţii Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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