
    D – EIMWC00301-12EU - 1/162 

S 

English language: Original instructions
All other languages: Translation of the Original instructions 

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 

Refrigerant: R-134a 
                                                                                                                                 

                                                                         

                                                                  

                                                                                                

English               9

Deutsch             16

Français             24

Nederlands             32

Español              40

Italiano             48

��������             56

Português             64

�	

��             72

Swedish             80

Norsk              87

Finnish (Suomi)          94

Połysk                       102 

�ech            110

Hrvat            117

Magyar                     124

Român           132

Slovenski           140

������
��           147

Slovenský           155

Installation, Operation and Maintenance Manual
D – EIMWC00301-12EU 



    D – EIMWC00301-12EU - 2/162 

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

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

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

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

Indicatore di liquido e umidità 

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

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

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

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

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

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

Indicatore di liquido e umidità 

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

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

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

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

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

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

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

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

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

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

3 *��P'�����( -��-"$�
!�'�()

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

Vybití uzavírací ventil 

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

6 Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

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

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

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

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

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

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

Elektronický expanzní ventil 

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

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

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

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

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

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

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

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

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

21 Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

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

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

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

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

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

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

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

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH c'!##�#����) ����()
�"!#�)

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

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

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

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

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

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

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

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

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

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

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

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

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

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

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

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

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

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

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

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

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

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

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

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

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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ANGOL – EREDETI UTASÍTÁSOK 
Az útmutató fontos segéddokumentum a képzett személyzet részére, de nem alkalmas a személyzet helyettesítésére.

Köszönjük, hogy a hFtGnket választotta 

AZ EGYSÉG TELEPÍTÉSE ÉS BEÜZEMELÉSE EL�TT 
FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG AZ ÚTMUTATÓT.  
A NEM MEGFELEL� TELEPÍTÉS ÁRAMÜTÉST, 
ZÁRLATOT, SZIVÁRGÁST, TÜZET VAGY EGYÉB 
KÁROSODÁST OKOZHAT A BERENDEZÉSBEN, 
VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT. 
AZ EGYSÉGET SZAKKÉPZETT 
KEZEL�NEK/TECHNIKUSNAK KELL TELEPÍTENIE  
AZ EGYSÉG ELINDÍTÁSÁT ENGEDÉLLEL 
RENDELKEZ�, KÉPZETT SZAKEMBERNEK KELL 
ELVÉGEZNIE 
MINDEN TEVÉKENYSÉGET A HELYI 
JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL�EN KELL 
ELVÉGEZNI 
SEMMIKÉPP NEM SZABAD TELEPÍTENI ÉS 
BEÜZEMELNI AZ EGYSÉGET, HA AZ 
ÚTMUTATÓBAN LEÍRT ÖSSZES UTASÍTÁST MEG 
NEM ÉRTETTE.
KÉTSÉG ESETÉN A GYÁRTÓ KÉPVISEL�JÉT�L 
KÉRJEN TANÁCSOT ÉS TÁJÉKOZTATÁST. 

Leírás
Az Ön által vásárolt egység egy víznek (vagy víz–fagyálló 
keveréknek) az alábbiakban leírt korlátok közti hFtésére 
tervezett „vízhFtéses hFtG”. Az egység mFködtetése a fordított 
Carnot-ciklus szerint gGzkompresszión, kondenzáción és 
elpárologtatáson alapszik. A fG alkatrészek a következGk: 
- Csavarkompresszor, mely a hFtGközeg gGznyomását az 

elpárologtatási nyomásértékrGl kondenzációs 
nyomásértékre emeli. 

- Párologtató, amelyben az alacsony nyomású folyadék 
hFtGközeg a víz lehFtése közben elpárolog. 

- Kondenzátor, melyben a nagy nyomású gGz lecsapódik, 
ezáltal a lehFtGtt víztGl elvont hGt a vízhFtéses 
hGcserélGben lévG víznek átadja. 

- Elektromos szabályozószelep, mely a kondenzált 
folyadék nyomását kondenzációs nyomásról 
elpárologtatási nyomásra csökkenti. 

Általános információk
Minden egységhez huzalozási ábrák, jóváhagyott 
rajzok, adattábla és megfelelési nyilatkozat tartozik; – 
ezek a dokumentumok a vásárolt egységre vonatkozó 
összes adatot tartalmazzák, és ezek AZ 
ÚTMUTATÓVAL EGYENÉRTÉK�
DOKUMENTUMOKKÉNT KEZELEND�K.

Amennyiben eltérést észlel az útmutató és a berendezés 
dokumentumainak tartalmában, kérjük, a szállítás során 
mellékelt dokumentumokat vegye alapul. Kétség esetén 
forduljon a gyártó képviselGjéhez. 
Amennyiben egyéb adatokat szeretne megtudni az 
egységcsaládról, olvassa el a termékútmutatót. 

Az útmutató célja, hogy a telepítG és a képzett üzemeltetG
számára minden személyre, állatra és/vagy tárgyakra veszélyt 
jelentG kockázat nélkül biztosítsa az egység megfelelG
telepítését, engedélyeztetését és karbantartását. 

Az egység átvétele
Az egység végsG telepítési helyére való megérkezésekor 
azonnal ellenGrizni kell, hogy a gépen nincs-e sérülés. A 
szállítási terjedelem minden részegységét ellenGrizni kell.  
Amennyiben az egység megsérült, ne távolítsa el a sérült 
anyagot, hanem a sérülést azonnal jelentse a szállító cégnek, 
és kérje az egység megvizsgálását.  
A sérülést azonnal jelentse a gyártó képviselGjének. A 
felelGsség megállapításához hasznos, ha néhány fényképet is 
készít. 
A sérülést a szállító cég képviselGje általi megvizsgálásig nem 
szabad helyre hozni. 
Az egység telepítése elGtt ellenGrizze, hogy az adattáblán 
szereplG modellnév és áramellátási feszültség megfelelG-e. Az 
egység átvételét követG meghibásodásért a gyártó nem 
vonható felelGsségre. 

Üzemeltetési korlátok
Tárolás 
Amennyiben a hFtGket a telepítésük elGtt tárolni kell, be kell 
tartani a következG figyelmeztetéseket. 
A hFtGket beltéren, 50° C-nál alacsonyabb környezeti 
hGmérsékleten kell tárolni. 
Ne távolítsa el a mFanyag védGket. 
Ne tegye ki az egységet környezeti hatásoknak.
Óvja a hFtGket a közvetlen napsugárzástól. 
Tartsa a hFtGket hGforrásoktól távol. 
A minimum hGmérséklet alatt történG tárolás károsíthatja a 
részegységeket. A maximum hGmérséklet fölött történG tárolás 
esetén kinyílnak a biztonsági szelepek. A telített páratartalmú 
környezetben való tárolás károsíthatja az elektronikus 
részegységeket. 

Használat 
Ezek az egységek  -8 ... 20 °C közötti elpárologtat ási kimeneti 
vízhGmérséklet és 20 ... 50 °C, – vagy ha az egység „mag as 
hGmérsékletF” egységgel rendelkezik, 20 ... 60 °C – közötti 
kondenzátorbemeneti vízhGmérséklet melletti használatra 
lettek tervezve. Azonban a kondenzátori bemenet és a 
párologtatóból jövG vízkimenet közötti minimális hGmérséklet-
különbség nem lehet kisebb 17 °C-nál. Ha a h Gmérséklet-
különbség ennél az értéknél kisebb (egészen 10 °C-i g), a 
kompresszorok részleges terheléssel fognak üzemelni. 
A határértékeken kívüli használat az egység 
meghibásodásához vezethet. 
Kétség esetén forduljon a gyártó képviselGjéhez.



D – EIMWC00301-12EU - 125/162 

1. ábra – Az elektromos panelen elhelyezett címkék leírása 

Egykörös egység 
Címkeazonosító 

Kétkörös egység 
Címkeazonosító 
1 – Az egység adattáblájának adatai  6 – HFtGközegtípus  
2 – Emelési utasítások 7 –  Kábelmeghúzásra vonatkozó figyelmeztetés 
3 –  Nem gyúlékony gáz szimbóluma 8 – Elektromos veszély szimbóluma 
4 – Nyissa ki az olajleválasztó szelepét 9 –  Veszélyes feszültségre való figyelmeztetés 
5 – Gyártó logója 10 –  Vészleállítás

1 – Az egység adattáblájának adatai 6 –  Nem gyúlékony gáz szimbóluma 
2 – Emelési utasítások 7 –  HFtGközegtípus 
3 – Nyissa ki az olajleválasztó szelepét 8 –  Veszélyes feszültségre való figyelmeztetés
4 – Gyártó logója 9 –  Kábelmeghúzásra vonatkozó figyelmeztetés 
5 – Elektromos veszély szimbóluma 10 –  Vészleállítás 
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2. ábra – ÜZEMTARTOMÁNY 

Biztonság 
A gépet szilárdan a padlóhoz kell rögzíteni. 
Mindenképp be kell tartani a következG utasításokat: 
- A gépet csak az emelési pontoknál fogva szabad megemelni. 
Csak ezek a pontok bírják el az egység teljes súlyát. 
- Ne engedjen engedéllyel nem rendelkezG és/vagy 
szakképzetlen személyzetet a géphez. 
- Az elektromos részegységek csak azt követGen közelíthetGk 
meg, hogy a gép fGkapcsolóját kinyitották, és az áramellátást 
megszakították. 
-Az elektromos részegységek szigetelG talapzat nélküli 
megközelítése szigorúan tilos. Ne közelítse meg az 
elektromos részegységeket, ha a környezet vizes és/vagy 
nedves. 
- A hFtGkörön és a nyomás alatti részegységeken végzett 
mindennemF munkálatokat kizárólag szakképzett személyzet 
végezheti. 
- A kompresszor cseréjét, illetve kenGolaj hozzáadását csak 
szakképzett személyzet végezheti. 
- Az éles szélek sebeket okozhatnak. Kerülje a közvetlen 
kontaktust. 
- Ne tegyen szilárd testeket a vízcsövekbe, ha a gép a 
vízhálózathoz csatlakoztatva van. 
- A hGcserélG bemenetéhez csatlakoztatott vízcsGre 
mechanikus szFrGt kell felszerelni. 
- Az egység egy egypólusú, nagy nyomású biztonsági 
kapcsolóval van felszerelve, mely akkor nyit, ha a nyomás a 
határérték fölé nG. A kapcsoló nyitása esetén a vezérlGrelé 
kikapcsol, ami lekapcsolja a kompresszort.  A nyomáskapcsoló 
a kompresszor kimeneti csatlakozójára van fölszerelve.
Áramkimaradás esetén a kapcsolót a kék gombbal újra kell 

indítani, és a mikroprocesszoron lévG riasztást törölni kell. 
- Az egység a hFtGkörnek mind a nagynyomású, mind a 
kisnyomású oldalán biztonsági szelepekkel is el van látva. 
- Szerelje föl a vezetékbe a biztonsági hFtGközegszivárgás-
érzékelG kimenetét. 

Semmiképp nem szabad eltávolítani a mozgó alkatrészek 
valamennyi védelmét.

Az egység hirtelen leállása esetén kövesse a szállítás során 
mellékelt végfelhasználói dokumentáció részét képezG
kezel�paneli használati útmutató utasításait. 
ErGsen javasoljuk, hogy a telepítési és karbantartási 
munkálatokat más emberek segítségével végezze. Véletlen 
sérülés vagy baj esetén tegye a következGket: 
- Grizze meg a nyugalmát 
- nyomja meg a riasztógombot, ha van az üzemhelyiségben 
- vigye a sérültet az egységtGl távoli meleg helyre, és 

helyezze nyugalmi helyzetbe 
- azonnal forduljon az épületi mentGszemélyzethez vagy a 

vészhelyzeti mentGszolgálathoz 
- ne hagyja magára a sérült személyt, és várja meg a 

kiérkezG mentGket. 

Mozgatás és emelés 
Az egységnek a szállítójármFbe való berakodása és az abból 
való kirakodása során vigyázzon az egységre, hogy az ne 
ütközzön és ne rázkódjon. Az egységet csak az alapjánál 
húzza vagy tolja. Rögzítse az egységet a szállítójármF
belsejében, hogy nehogy elmozdulhasson, és ezáltal kárt 
okozhasson. Ne hagyja, hogy az egység bármely része 
leeshessen a szállítás vagy be-, illetve kirakodás során. 
Az egység kezelése során rendkívül óvatosan járjon el hogy a 
hFtGközegcsövek vezérlését nehogy megsértse. Az egységet 
úgy kell megemelni, hogy annak minden lyukkal ellátott 
sarkába kampót kell tenni (lásd 3. ábra). Az elektromos panel 
és a motor csatlakozódoboza sérülésének elkerülése 
érdekében az emelGfuratok csatlakoztatására használt kábelek 
hosszában távtartókat kell használni. Az emelési fázisban 
ellenGrizze, hogy a kötelek és/vagy az emelGláncok nem 
érnek-e hozzá az elektromos panelhez és/vagy a csövekhez. 
Amennyiben a gép mozgatásához szánt vagy csúszótalpat 
használ, a gépet csak az aljánál fogva tolja, és ne érjen a 
rézbGl és acélból készült csövekhez, a kompresszorokhoz 
és/vagy az elektromos panelhez.
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Mind az emelGköteleknek, mind a távtartórudaknak elég 
erGsnek kell lenniük az egység biztonságos elbírásához. 
EllenGrizze az egység adattáblán feltüntetett tömegét.  

Az egységet rendkívül óvatosan és körültekintGen, az emelési 
utasításoknak megfelelGen kell megemelni; lassan emelje az 
egységet, és az emelés során az egység legyen mindig 
tökéletesen vízszintes helyzetben. 

Pozicionálás és összeszerelés 
Az egységet vízszintes, beton vagy acél talapzatra kell 
felszerelni, és úgy kell pozicionálni, hogy az egyik végén 
lehetGvé tegye a karbantartáshoz való hozzáférést, illetve a 

párologtató és a kondenzátor csöveinek az eltávolítását. A 
kívánt térnek 3,2 m-esnek kell lennie.  A kondenzátor és a 
párologtató csövei a könnyF eltávolításuk érdekében bele 
vannak feszítve a csGfalba. A többi oldalnál szükséges 
távolság – ideértve a függGleges tengelynél szükséges 
távolságot is – 1,5 m. 
Az egységet szilárd és tökéletesen vízszintes alapra kell 
helyezni. ElGfordulhat, hogy tömegkiegyensúlyozó oszlopok 
használatára lehet szükség. 

3. ábra – A 2 kompresszoregység felemelése  
(Az emelési eljárás ugyanaz 1 kompresszoregységnél is) 
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Ha az egység emberek és állatok által könnyen hozzáférhetG
helyen van telepítve, tanácsos az egység köré védGrácsot 
szerelni. 
Annak érdekében, hogy az egység a telepítés helyén a lehetG
legjobb teljesítményt nyújtsa, a következG óvintézkedéseket és 
utasításokat be kell tartani: 
− A zajok és rezgések csökkentése érdekében az egység 

alapja legyen erGs és szilárd. 
− A rendszerben lévG víznek különleges tisztaságúnak kell 

lennie, és az olaj és rozsda minden nyomát el kell 
távolítani a rendszerbGl. Az egység bemenG csövét 
mechanikus vízszFrGvel kell ellátni. 

Zajvédelem 
Ha a zajszint különleges szabályzást igényel, nagyon oda kell 
figyelni az egységnek a talapzattól való, megfelelG
rezgéscsillapító elemek (opcionálisan mellékelve) 
használatával történG elválasztására. Egyúttal a 
vízcsatlakozásokat is el kell látni flexibilis csatlakozásokkal. 

Vízvezeték 
A csGvezetéket a lehetG legkevesebb könyökkel és 
függGleges irányváltással kell megtervezni. Ezáltal a 
telepítési költségek jelentGsen csökkenthetGk, a rendszer 
teljesítménye pedig javulni fog. 
A vízrendszernek a következGkkel kell rendelkeznie: 
1. Rezgéscsillapító rögzítések a rezgések szerkezeti 

elemekre való átterjedésének csökkentése érdekében;
2. Izoláló szelepek az egységnek a karbantartás idGtartama 

alatt a vízrendszerrGl való leválasztása érdekében. 
3. Áramláskapcsoló. 
4. A rendszer legmagasabb pontján beszerelt kézi vagy 

automatikus mFködésF légtelenítG szelep.  LeürítGszelep a 
rendszer legalacsonyabb pontján.  

5. MegfelelG eszköz, mely a vízrendszert nyomás alatt képes 
tartani (tágulási tartály stb.). 

6. VízhGmérséklet- és víznyomásmutatók, melyek segítik a 
kezelGt a szervizelés és karbantartás során.  

7. Az egység lecserélése esetén az új egység beszerelése 
elGtt a teljes vízrendszert le kell üríteni, és meg kell 
tisztítani. 
Az új egység beüzemelése elGtt rendszeres tesztelésre és 
megfelelG vegyszeres kezelésre van szükség. 

8. Abban az esetben, ha a rendszerhez fagyás elleni 
védelemként glikolt adnak hozzá, vegye figyelembe, hogy 
a szívóoldali nyomás az egység teljesítményével együtt 
alacsonyabb lesz, a víznyomásesések pedig nagyobb 
lesznek. Minden egységvédelmi rendszert – pl. a 
fagyvédelmet és alacsony nyomás elleni védelmet – után 
kell állítani. 

9. A vízvezetékek szigetelése elGtt ellenGrizze, hogy nincs-e 
szivárgás. 

10. EllenGrizze, hogy a víznyomás nem haladja-e meg a 
hGcserélGk vízoldali tervezett nyomását. A vízvezetékre 
tanácsos biztonsági szelepet szerelni. 

FIGYELEM 
A h�cserél� csöveinek a sérülése ellen a bemeneti 

vízvezetékekre szereljen fel vizsgálható sz�r�t. 

Vízkezelés 
Az egység beüzemelése elGtt tisztítsa meg a vízkört. A 
hGcserélG belsejében kosz, vízkG, korróziós törmelék és egyéb 
anyag gyFlhet össze, ami rontja a hGátadását. Ezzel 
párhuzamosan a nyomásesés is megnGhet, ami lecsökkent 
vízáramlást eredményez. A megfelelG vízkezelés ennélfogva 
csökkenti a korrózió, erodálódás, vízkGképzGdés stb. 
kockázatát.  A legmegfelelGbb vízkezelési módot a helyben 
kell meghatározni, a rendszer típusától és a víz jellemzGitGl 
függGen. 
A gyártó nem tartozik felelGsséggel a berendezéseknek 
vízkezelés hiánya vagy nem megfelelGsége miatt bekövetkezG
sérülése vagy hibás mFködése miatt. 

A párologtató zajvédelme 
1. Ha az egység a téli hónapokban nem mFködik, tanácsos 

leereszteni, és glikollal kimosni a párologtatót és a 

vízcsöveket. Az evaporátor a leeresztGszeleppel és 
légtelenítG csatlakozásokkal együtt van mellékelve.  

2. Tanácsos megfelelG mennyiségF glikolt betölteni a 
vízkörbe. A víz–glikol oldat fagyási hGmérsékletének 
legalább 6 °C-kal a várt minimális környezeti h Gmérséklet 
alatt kell lennie.  

3. A folyadékok fagyásával járó károk elkerülése érdekében 
szigetelje le a csöveket – különösen a hFtött víz csöveit. 

A fagyáskárokra a garancia nem terjed ki. 

Az áramláskapcsoló telepítése 
A párologtatón keresztüli megfelelG vízáramlás biztosítása 
érdekében alapvetG fontosságú, hogy a vízkörbe 
áramláskapcsoló legyen szerelve. Az áramláskapcsolót a 
bemenG vagy kimenG vízvezetéken is el lehet helyezni. Az 
áramláskapcsoló használatának a célja az egységnek a 
vízáramlás megszakadása esetén való leállítása, és ezáltal a 
párologtatónak a fagyástól való megóvása. 
A gyártó opcionális kiegészítGként egy erre a célra kiválasztott 
áramláskapcsolót is kínál. 
Ez a lapátos típusú áramláskapcsoló nagy teljesítményF kültéri 
alkalmazásoknál (IP67) és 1 ... 8” közötti átmérGjF csövekkel 
használható. 
Az áramláskapcsoló tiszta érintkezGvel rendelkezik, melyet a 
huzalozási ábra szerinti csatlakozókba elektromosan be kell 
kötni. 
Az áramláskapcsolót úgy kell beállítani, hogy ha a 
párologtatóban a vízáram sebessége a névleges áramlási 
sebesség 50%-ánál alacsonyabb értékre csökken, a kapcsoló 
állítsa meg az egységet. 

Elektromos csatlakoztatás
Általános m�szaki jellemz�k 

Az egységhez való minden elektromos csatlakoztatást a 
hatályos jogszabályoknak és elGírásoknak megfelelGen 
kell elvégezni. 
Minden telepítési, kezelési és karbantartási munkálatot 
csak szakképzett személyzet végezheti. 
Tekintse meg a vásárolt egységre vonatkozó huzalozási 
ábrát. Ha a huzalozási ábra nincs az egységen vagy 
elveszett, forduljon a gyártó képviselGjéhez, aki pótolni 
fogja azt. 
Ha eltérés van a huzalozási ábra és az elektromos 
panel/kábelek között, forduljon a gyártó képviselGjéhez. 

Csak rézvezetGket használjon. Nem rézvezetGk használata a 
csatlakozópontoknál túlmelegedéshez vagy korrózióhoz 
vezethet, és az egység sérülését okozhatja. 
Az interferencia elkerülése érdekében az összes vezérlGkábelt 
a tápkábelektGl különálló módon kell csatlakoztatni. Erre a 
célra használjon különálló kábelcsatornát. 
Az egység bárminemF szerelése elGtt nyissa ki az egység fG
tápforrásán található fGkapcsolót. 
Ha az egység ki van kapcsolva, de a fGkapcsoló zárt állásban 
van, a használaton kívüli áramkörök is feszültség alatt 
lehetnek. 
Soha ne nyissa ki a kompresszorok kapocslécét az egység 
fGkapcsolójának a kinyitása elGtt.  

Egyfázisú és háromfázisú terhelés egyidejF használata, 
valamint a fázisok kiegyensúlyozatlansága esetén az egység 
sorozatainak normál mFködése során a talaj felé áram 
szivároghat. 
Ha az egység felharmonikusokat (pl. VFD és fázisszakadás) 
okozó eszközöket tartalmaz, a talaj felé szivárgó áram értéke 
nagyon magas (kb. 2 A) lehet. 
A tápforrás rendszerének védGelemei a fent említett értékek 
szerint készültek. 

Használat
A kezel� feladatai 
AlapvetG fontosságú, hogy az egység beüzemelése elGtt a 
kezelG megfelelG képzést kapjon, és megismerje a rendszert. 
A kezelGnek ezen útmutató elolvasásán kívül a 
mikroprocesszor használati útmutatóját és a huzalozási ábrát 
is át kell tanulmányoznia, hogy megértse az összes biztonsági 
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szerkezet beüzemelési folyamatát, mFködtetését és leállítási 
folyamatát. 
Az egység kezdeti beüzemelési szakasza folyamán egy a 
gyártó által engedélyezett technikus rendelkezésre áll a 
felmerülG kérdések megválaszolására, és kérésre utasításokat 
ad a helyes mFködtetési folyamatokkal kapcsolatban. 
A kezelGnek minden egyes telepített egységre nézve 
feljegyzéseket kell vezetnie kell az üzemi adatokról. Szintén 
feljegyzéseket kell vezetnie a rendszeres karbantartásokról és 
a szervizmunkákról. 
Amennyiben a kezelG a normálistól eltérG vagy szokatlan 
üzemi feltételeket tapasztal, javasoljuk, hogy forduljon a gyártó 
által engedélyezett mFszaki szervizszolgálattal. 

Nyissa ki az izoláló szelepeket, és/vagy a megszakítót. 
A kompresszor beüzemelése elGtt bizonyosodjon meg arról, 
hogy az izoláló szelepek teljesen nyitott, és hátraültetett 
állapotban vannak, és a szeleporsó jól le legyen zárva. 

FIGYELEM 
A kompresszorok indítása el�tt alapvet� fontosságú, hogy 
az olajleválasztók után beszerelt kifolyó elzáró csap 
teljesen nyitott helyzetben és hátraültetett állapotban 
legyen, a szeleporsó pedig jól le legyen zárva.
  
A csapok nyitva vannak:
1.   Az olajleválasztó fölé beszerelt izoláló szelepek. Ezeket 
      a szelepeket ütközésig ki kell nyitni, a biztonsági sapkákat 
      pedig át kell helyezni.     
2.   Az olaj-visszamenG vezeték (sugárszivattyú) elzáró 
      csapjai. Ezek a szelepek a párologtató köpenyén, a 
      sugárszivattyú közelében találhatók. 
3.   Az olajvezetékek kiegyensúlyozására szolgáló elzáró 
      csapok. Ezek a szelepek az olajleválasztó edényére 
      vannak fölszerelve. 
4.   A kondenzátorba beszerelt folyadékvezeték csapja. 
5.   Az olajvezetékre felszerelt, a kompresszor kenGrendszerét 
      kenGanyaggal ellátó csapok. A vezeték az olajleválasztó
      aljából jön. 
6.  Beszerelt opcionális szívószelepek, a párologtató fölött, a  
      kompresszor szívóoldala közelében. 

FIGYELEM 
A vízkör feltöltése el�tt a h�cserél�k fejein zárja el a 
vízszelepeket. 

Rendszeres karbantartás 
A minimálisan elvégzendG karbantartási munkálatokat az 
alábbi  

Table 1 tartalmazza. 

Szerviz és korlátozott garancia
A RENDSZERES KARBANTARTÁS ELMARADÁSA 
ESETÉN A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI. 
 Ezek az egységek a hibamentes mFködésüket több éven 
keresztül biztosító, magas szintF minGségi szabványok szerint 
lettek tervezve és gyártva. Azonban fontos megfelelGen és 
rendszeresen, jó karbantartási gyakorlattal elvégezni az 
útmutatóban felsorolt összes karbantartási eljárást.  
A hatékony és problémamentes üzemelés érdekében erGsen 
javasoljuk, hogy kössön karbantartási szerzGdést egy, a gyártó 
által engedélyezett és személyzetünk szakértelmét és 
tapasztalatát a háta mögött tudó szervizszolgálattal. 
Egyúttal azt is figyelembe kell venni, hogy az egységet az 1. 
táblázatban foglaltaknak megfelelGen a garanciaidGszak alatt 
is karban kell tartani.�
Nem szabad elfelejteni, hogy az egység nem megfelelG
módon, az útmutatóban megadott üzemi határértéken kívül 
való mFködtetése, illetve az útmutató szerinti megfelelG
karbantartás elhagyása érvénytelenítheti a garanciát. 
Különösen figyeljen a következG pontok betartására, hogy a 
garancia megmaradjon: 
1. Az egység nem mFködtethetG a megadott határértékeken 

kívül  
2. Az elektromos tápforrásnak a feszültségkorlátokon belül 

kell lennie, és nem lehetnek benne harmonikusok vagy 
hirtelen ingadozások. 

3. A háromfázisú tápforrás esetében a fázisok közti 
kiegyensúlyozatlanság nem haladhatja meg a 3%-ot. Az 
egységet mindaddig kikapcsolva kell hagyni, amíg az 
elektromossági problémákat el nem hárítják. 

4. Semmilyen biztonsági szerkezetet – legyen az 
mechanikus, elektromos vagy elektronikus – nem szabad 
letiltani vagy kiiktatni. 

5. A vízkör feltöltésére használt víznek tisztának és 
megfelelGen kezeltnek kell lennie. A párologtató és a 
kondenzátor bemenetéhez a lehetG legközelebbi helyen 
mechanikus szFrGt kell beszerelni. 

6. Ha a rendeléskor nincs különleges megállapodás a 
párologtató vízáramlási sebességére vonatkozóan, a 
párologtató vízáramlási sebessége soha nem haladhatja 
meg a névleges áramlási sebesség 120%-át, és soha nem 
lehet kevesebb a névleges áramlási sebesség 80%-ánál. 

Rendszeresen végzend� kötelez� ellen�rzések és a 
nyomás alatti készülékek beüzemelése 
Az egységek a nyomástartó edényekrGl szóló 97/23/EK 
irányelv osztályzása szerint a IV. kategóriába van besorolva.  
Az ebbe a kategóriába tartozó hFtGkre vonatkozóan egyes 
helyi jogszabályok az érintett engedélyezett ügynökség által 
rendszeres idGközönként elvégzett átvizsgálási kötelezettséget 
ír elG. Kérjük, ellenGrizze a helyi jogszabályi elGírásokat. 

10. táblázat – Rendszeres karbantartási program 

Tevékenységek listája Havonta Negyedévente Félévente Évente 

A 
teljesítmény 
által igényelt 
id�közönként 

I. Kompresszor      
     A. Teljesítménybecslés (napló és analízis) * O
     B. Motor 
          • Meg. tekercselés          X   
          • Amperkiegyensúlyozás (10%-on belül)         X    
          • ÉrintkezG-ellenGrzés (csatlakozások jól meg 
vannak húzva, porcelán tiszta) 

          X  

     C. KenGrendszer 
          • Olajvezetéki hGmérsékletek O     
          • Olajelemzés           X  
          • Olaj külleme (tiszta szín, minGség) O     
          • OlajszFrGcsere            X 
         • Olajcsere, ha az olajelemzés a 
szükségességét jelzi 

           X 

     D. Üresjárati mFvelet 
          •Kompresszor terhelései:      
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             Jegyezze föl a motor amperértékeit        X
          • Kompresszor üresjáratai:      
             Jegyezze föl a motor amperértékeit        X
     E. BelsG kompresszor-ellenGrzés        X
II. Szabályozószervek
     A. MFködés szabályozószervei 
          • EllenGrizze a beállítást és mFködést         X   
          • EllenGrizze az üresjárati beállítást és 
mFködést 

        X   

          • EllenGrizze a teljesítménykiegyensúlyozás 
mFködését 

        X   

     B. Védelmi szabályozószervek 
          • EllenGrizze a következGk mFködését:      
             Riasztórelék        X
             Szivattyúreteszelések        X
             Magas és alacsony nyomás által kapcsolt 
megszakítók  

        X    

             Magas nyomóoldali hGmérséklet által 
kapcsolt megszakító 

        X    

             Olajszivattyú nyomásdifferenciálja által 
kapcsolt megszakító 

        X    

III. Kondenzátor
     A. Teljesítménybecslés O
     B. VízminGség tesztelése        X
     C. Kondenzátorcsövek tisztítása       X
     E. Szezonális védelem        X
IV. Párologtató
     A. Teljesítménybecslés (állapotnapló és analízis) O
     B. VízminGség tesztelése        X
     C. A párologtató csöveinek tisztítása (szükség 
esetén) 

           X 

     E. Szezonális védelem        X
          V. Elektromos szabályozószelepek

     A. Teljesítménybecslés 
         VI. Kompresszor – egység

     A. Teljesítménybecslés (napló és analízis) * O
     B. Szivárgásteszt: 
          • Kompresszor szerelvényei és érintkezGi         X    
          • CsGvezeték-szerelvények  X    
          • Olajcsatlakozások és szerelvények         X    
          • Nyomáslefúvató szelepek         X    
     C. Rezgésszigetelés-teszt        X
     D. Általános megjelenés: 
          • Festék    X  
          • Szigetelés           X  
VII. Indítómotor
     A. ÉrintkezGk megvizsgálása (hardver és 
mFködés) 

        X    

     B. A túlterhelési beállítás és behúzás ellenGrzése        X
     C. Elektromos csatlakozások tesztelése        X
VIII. Opcionális szabályozószervek
     B. Folyadékbefecskendezés-szabályozó szervek 
(ellenGrizze a mFködésüket) 

        X    

Kulcs:   O = Helyi személyzettel végeztetendG X = Szervizszemélyzettel végeztetendG

Bizonyos kompresszorok teljesítménytényez�-korrekcióra képes kondenzátorokat használnak. A Megger-érték 
használhatósága érdekében válassza le a hálózatról a kondenzátorokat. Ellenkez� esetben az érték alacsony lesz. Az 
elektromos alkatrészek kezelését csak teljesen szakképzett szerviztechnikusok végezhetik. 

A használt h�t�közegre vonatkozó fontos 
információk 
Ez a termék a kiotói egyezményben említett fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a 
légkörbe. 
HFtGközegtípus:  R134a 
GWP(1)-érték:  1300 
(1)GWP =  globális felmelegedési potenciál 

A normál mFködéshez szükséges hFtGközeg-mennyiség az 
egység adattábláján van feltüntetve. 
Az egységbe ténylegesen betöltött mennyiség az elektromos 
panel belsejében elhelyezett ezüst matricán van feltüntetve. 
ElGfordulhat, hogy az európai vagy helyi jogszabályok a 
hFtGközeg-szivárgás rendszeres idGközönként való 
ellenGrzését írják elG. 
További információkért, kérjük, forduljon a legközelebbi 
forgalmazóhoz. 
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Ártalmatlanítás 
Az egység fémbGl, mFanyagból és elektronikus részekbGl áll.  
Az összes ilyen alkatrészt az ártalmatlanításra vonatkozó helyi 
jogszabályoknak megfelelGen kell ártalmatlanítani. 
Az ólomakkumulátorokat össze kell gyFjteni, és különleges 
hulladékbegyFjtG központba kell küldeni.  
Az olajat össze kell gyFjteni, és különleges hulladékbegyFjtG
központba kell küldeni.  

Ez az útmutató mFszaki segítségnyújtásra szolgál, és nem minGsül kötelezG érvényF ajánlattételnek. A tartalom teljessége, pontossága 
vagy megbízhatósága nincs kifejezetten vagy beleértett módon garantálva. A dokumentumban található adatok és mFszaki jellemzGk 
elGzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A megrendelés pillanatában közölt adatok tartandók mérvadónak. 
A gyártó elhárít magától minden felelGsséget, mely ezen útmutató használatából és/vagy értelmezésébGl fakadó, a legszélesebb 
értelemben vett, közvetlen vagy közvetett károkból származhat. 
Fenntartjuk a tervezés és kivitelezés elGzetes értesítés nélküli változtatásának jogát, ennélfogva a borítón feltüntetett kép csak 
illusztráció.



D – EIMWC00301-12EU - 162/162 

We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers  

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

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


