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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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ORYGINALNA INSTRUKCJA W JxZYKU ANGIELSKIM 
Niniejsza instrukcja stanowi wayny dokument pomocniczy dla wykwalifikowanego personelu. Tym niemniej jej zadaniem nie 
jest wyrzczanie personelu w jego czynno{ciach.

DziBkujemy za zakup naszej wytwornicy wody lodowej 

PRZED PRZYST�PIENIEM DO MONTA�U I 
URUCHOMIENIA JEDNOSTKI NALE�Y DOKŁADNIE 
PRZECZYTA� NINIEJSZ� INSTRUKCJ� OBSŁUGI.  
NIEPRAWIDŁOWY MONTA� MO�E DOPROWADZI�
DO PORA�ENIA PR�DEM, ZWAR�, WYCIEKÓW, 
PO�ARU LUB INNYCH USZKODZE� SPRZ�TU LUB 
OBRA�E� OSÓB 
JEDNOSTKA MUSI BY� ZAMONTOWANA PRZEZ 
DO�WIADCZONEGO OPERATORA/TECHNIKA.  
URUCHOMIENIE JEDNOSTKI MUSI BY� DOKONANE 
PRZEZ AUTORYZOWANYCH I DO�WIADCZONYCH 
PROFESJONALISTÓW. 
WSZYSTKIE CZYNNO�CI MUSZ� BY� WYKONANE 
ZGODNIE Z OBOWI�ZUJ�CYMI LOKALNYMI 
PRZEPISAMI. 
MONTA| I URUCHOMIENIE JEDNOSTKI JEST 
KATEGORYCZNIE ZABRONIONE W PRZYPADKU 
GDY WSKAZÓWKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI NIE S} ZROZUMIAŁE.
W RAZIE W�TPLIWO�CI, NALE�Y SI� ZWRÓCI� DO 
PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA PO INFORMACJE 
I WYJA�NIENIA. 

Opis
Zakupione przez ciebie urzAdzenie to “chłodzona wodA
wytwornica wody lodowej", czyli urzAdzenie zaprojektowane 
do chłodzenia wody (lub roztworu wody z glikolem) w poniNej 
przedstawionym zakresie. Funkcjonowanie jednostki bazuje 
siB na sprBNaniu, skraplaniu i odparowywaniu pary, zgodnie z 
odwróconym obiegiem Carnota. Główne komponenty to: 
- SprBNarka Xrubowa do zwiBkszenia ciXnienia pary 

czynnika chłodniczego (od ciXnienia parowania do 
ciXnienia skraplania. 

- Parownik, w którym płynny czynnik chłodniczy o niskim 
ciXnieniu odparowuje, ochładzajAc wodB. 

- Skraplacz, w którym para o wysokim ciXnieniu skrapla 
siB, odprowadzajAc do atmosfery ciepło usuniBte z 
ochłodzonej wody dziBki wymiennikowi ciepła 
chłodzonemu powietrzem. 

- Zawór rozprBNny, który redukuje ciXnienie skroplonej 
cieczy od ciXnienia skraplania do ciXnienia parowania. 

Ogólne informacje
Wszystkie jednostki sA dostarczane ze schematami 
elektrycznymi, certyfikowanymi rysunkami, tabliczk~
znamionow~ i DOC (Deklaracj~ zgodno{ci); 
dokumenty te przedstawiajA dane techniczne zakupionej 
jednostki i S} INTEGRALN} I NIEZBxDN} CZx�CI}
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

W przypadku jakiejkolwiek niezgodnoXci z niniejszA instrukcjA i 
dokumentacjA sprzBtu, odnieXd siB do dokumentów 
znajdujAcych siB na maszynie. W razie wAtpliwoXci 
skontaktowad siB z przedstawicielem producenta. 
Aby uzyskad inne dane o tej rodzinie lub jednostce, patrz 
PodrBcznik produktu. 

Celem niniejszej instrukcji jest podanie wskazówek, tak aby 
montaNysta i wykwalifikowany operator wykonali poprawny 
montaN, rozruch i konserwacjB jednostki, bez stwarzania 
ryzyka dla osób, zwierzAt i/lub przedmiotów. 

Odbiór jednostki
Po dotarciu jednostki na miejsce montaNu, naleNy jA
niezwłocznie sprawdzid i okreXlid ewentualne uszkodzenia. 
Wszystkie elementy wskazane w dowodzie dostawy muszA
byd sprawdzone.  
JeNeli jednostka zostanie uszkodzona, nie naleNy usuwad
uszkodzonego materiału i natychmiast powiadomid
przewoWnika, proszAc o sprawdzenie jednostki.  
Natychmiast powiadomid przedstawiciela producenta, 
wysyłajAc, jeNeli to moNliwe zdjBcia, które bBdA pomocne w 
odnalezieniu odpowiedzialnoXci za usterkB. 
Usterka nie moNe byd naprawiona dopóki nie zostanie 
sprawdzona przez przedstawiciela firmy transportowej. 
Przed zamontowaniem jednostki sprawdzid, czy model i 
napiBcie elektryczne wskazane na tabliczce sA prawidłowe. 
Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody 
wykryte po zaakceptowaniu jednostki. 

Ograniczenia robocze
Magazynowanie 
JeNeli wytwornica lodowa ma byd przechowywana przez jej 
instalacjA, naleNy przestrzegad poniNszych zasad. 
Wytwornice wody lodowej naleNy przechowywad wewnAtrz w 
temperaturach poniNej 50°C. 
Nie zdejmowad plastiku ochronnego. 
Nie pozostawiad jednostki wystawionej na działanie 
poniNszych czynników.
Nie wystawiad na działanie bezpoXredniego promieniowania 
słonecznego. 
Trzymad z dala od Wródeł ciepła. 
Przechowywanie w warunkach poniNej temperatury minimalnej 
moNe byd przyczynA uszkodzenia komponentów, natomiast 
przechowywanie w warunkach powyNej temperatury 
maksymalnej moNe doprowadzid do otwarcia zaworów 
bezpieczebstwa. Przechowywanie w atmosferze z 
kondensatem moNe doprowadzid do uszkodzenia 
komponentów elektrycznych. 

Funkcjonowanie 
Jednostki te sA zaprojektowane do pracy z temperaturA wody 
na wyjXciu z parowacza od -8°C do 20°C oraz temperatur A
wody na wejXciu do skraplacza pomiBdzy 20°C a 50°C lub 
20°C a 60°C po zainstalowaniu zestawu " High Temperature".
JednakNe minimalna róNnica temperatury pomiBdzy wylotem z 
parowacza a wlotem do skraplacza nie moNe byd mniejsza niN
17°C. W przypadku mniejszej ró Nnicy temperatury (do 10°C) 
sprBNarki bBdA pracowały w warunkach obciANenia 
czBXciowego.
Funkcjonowanie poza wskazanymi ograniczeniami moNe 
uszkodzid jednostkB. 
In case of doubts contact manufacturer representative.
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Rysunek 1 – Opis tabliczek znajduj~cych siz na panelu operatorskim 

Jednostka z jednym obiegiem 
Identyfikacja tabliczki 

Jednostka z dwoma obiegami 
Identyfikacja tabliczki 
1 – Dane tabliczki identyfikacyjnej jednostki 6 – Typ czynnika chłodniczego 
2 – Instrukcje dotyczAce podnoszenia 7 – OstrzeNenie o zamocowaniu kabli
3 – Symbol gazu niepalnego 8 – Symbol zagroNenia elektrycznego
4 – Otwórz zawór na separatorze oleju 9 – OstrzeNenie o niebezpiecznym napiBciu
5 – Logo producenta 10 –  Zatrzymanie awaryjne

1 – Dane tabliczki identyfikacyjnej jednostki 6 – Symbol gazu niepalnego
2 – Instrukcje dotyczAce podnoszenia 7 – Typ czynnika chłodniczego
3 – Otwórz zawór na separatorze oleju 8 – OstrzeNenie o niebezpiecznym napiBciu
4 – Logo producenta 9 – OstrzeNenie o zamocowaniu kabli
5 – Symbol zagroNenia elektrycznego 10 –  Zatrzymanie awaryjne
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Rysunek 2 – ZAKRES PRACY 

Bezpiecze�stwo 
UrzAdzenie musi byd solidnie przymocowane do podłoNa. 
NaleNy przestrzegad nastBpujAcych instrukcji: 
- MaszynB moNna podnosid tylko za uchwyty do podnoszenia. 
Tylko te uchwyty mogA utrzymad całA masB jednostki.
- Do maszyny nie mogA mied dostBpu osoby nieupowaNnione 
i/lub niewykwalifikowane. 
- Zabroniony jest dostBp do komponentów elektrycznych bez 
uprzedniego wyłAczenia głównego wyłAcznika jednostki i 
odciBcia zasilania elektrycznego. 
- Zabroniony jest dostBp do komponentów elektrycznych bez 
zastosowania panela izolujAcego. Zabrania siB obsługiwad
komponentów elektrycznych w przypadku obecnoXci wody 
i/lub wilgotnoXci.
- Wszystkie prace na obiegu chłodniczym i elementach pod 
ciXnieniem muszA byd wykonywane tylko i wyłAcznie przez 
wykwalifikowany personel. 
- Wymiana sprBNarki lub uzupełnianie oleju mogA byd
wykonywane tylko i wyłAcznie przez wykwalifikowany 
personel. 
- Ostre krawBdzie mogA spowodowac zranienia. Unikad
bezpoXredniego kontaktu.
- Nie wkładad Nadnych przedmiotów do rur wodnych, gdy 
jednostka jest podłAczona do systemu. 
- NaleNy zamontowad mechaniczny filtr na rurze wodnej 
podłAczonej na wejXciu wymiennika ciepła. 
- Jednostka ta jest wyposaNona w jednobiegunowy wyłAcznik 
wysokiego ciXnienia, który otwiera siB w przypadku 
przekroczenia wartoXci granicznej ciXnienia. Otwarcie ttego 
wyłacznika powoduje wyłaczenie przekaWnika sterowania i 
sprBNarki. WyłAcznik ciXnieniowy jest zamontowany po stronie 
tłocznej sprBNarki. 
W przypadku odciBcia zresetowad wyłAcznik, naciskajAc 
niebieski przycisk, a nastBpnie zresetowad alarm na 
mikroprocesorze.

- Jednostka jest równieN wyposaNona w zawory 
bezpieczebstwa zamontowane po stronie wysokiego i niskiego 
ciXnienia obiegu chłodniczego. 
- Na wyjXciu z zaworów bezpieczebstwa zamontowad czujniki 
wycieku czynnika chłodniczego. 

Kategorycznie zabrania siz usuwania osłon 
zabezpieczaj~cych ruchome czz{ci.

W przypadku nagłego zatrzymania jednostki, zastosowad siB
do instrukcji opisanych w Instrukcji obsługi panelu 
sterowniczego, stanowiAcej czBXd dokumentacji dołAczonej 
do maszyny dostarczonej uNytkownikowi. 
Zaleca siB zdecydowanie wykonanie montaNu i konserwacji w 
obecnoXci innych osób. W przypadku obraNeb lub problemów 
naleNy  zachowywad siB w nastBpujAcy sposób: 
- Zachowad spokój. 
- WcisnAd przycisk alarmowy jeNeli znajduje siB na instalacji. 
- PrzenieXd poszkodowanA osobB w ciepłe miejsce, z dala 

od jednostki i umieXcid jA w pozycji spoczynku. 
- Natychmiast powiadomid odpowiedni personel znajdujAcy 

siB w budynku lub zadzwonid na pogotowie. 
- Poczekad na przyjazd pogotowia ratowniczego, bez 

pozostawiania samej zranionej osoby . 

Przemieszczanie i podnoszenie 
Unikad uderzeb i/lub potrzAsania jednostkA podczas 
załadowania/rozładowania z pojazdu transportowego i w 
trakcie przemieszczania. Przesuwad lub ciAgnAd jednostkB
wyłAcznie za ramB podstawy. Zamocowad jednostkB na Xrodku 
transportowym, aby siB nie poruszała co moNe spowodowad jej 
uszkodzenie. Zapewnid, aby Nadna czBXd jednostki nie upadła 
podczas transportu i załadowania/rozładowania. 
Zachowad szczególnA ostroNnoXd w czasie przemieszczania 
jednostki, aby uniknAd uszkodzenia elementów układu 
sterowania lub rur z czynnikiem chłodniczym. W celu 
podniesienia jednostki naleNy włoNyd hak w otwór do 
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unoszenia w kaNdym rogu (patrz rys. 3). NaleNy zastosowad
prBt rozpierajAcy liny do unoszenia, aby zabezpieczyd przed 
uszkodzeniem panelu elektrycznego i skrzynki zaciskowej 
silnika. W czasie unoszenia naleNy sprawdzid, czy liny i / lub 
łabcuchy unoszAce nie dotykajA panelu elektrycznego i / lub 
instalacji rurowej. W przypadku przesuwania maszyny naleNy 
pchad tylko podstawB maszyny nie dotykajAc rur miedzianych, 
stalowych, sprBNarek i/lub panelu elektrycznego.

Liny i listwy przeznaczone do podnoszenia muszA byd
wytrzymałe, aby bezpiecznie utrzymad jednostkB. 
Sprawdzid masB jednostki na jej tabliczce znamionowej   

NaleNy podnosid jednostkB z maksymalnA ostroNnoXciA i 
uwagA, stosujAc siB do instrukcji dotyczAcych podnoszenia, 
znajdujAcych siB na tabliczce. PodnieXd jednostkB bardzo 
powoli, utrzymujAc jA  idealnie poziomo. 

Ustawienie i montay
JednostkB nalezy zamontowad na płaskim betonowym lub 
stalowym podłoNu. W miejscu montaNu naleNy pozostawid
wolnA przestrzeb, umoNliwiajAcA wykonanie czynnoXci 
konserwacyjnych i demontaNu rur parowacza i skraplacza. 
Wymagana przestzeb to 3,2 m. Rury skraplacza i parowacza 
sA rozkAładane wewnAtrz płyty rurowej, aby umoNliwid
wymianB w razie koniecznoXci. Wymagana powierzchnia po 
innych stronach włAcznie z osiA pionowA wynosi 1,5 m.
Jednostka musi byd zainstalowana na wytrzymałym i idealnie 
płaskim fundamencie; moNe byd konieczne zastosowanie 
belek kompensujAcych ciBNar.

Rysunek 3 – Podnoszenie jednostki z 2 sprzyarkami 
(Metoda podnoszenia jest taka sama jak dla jednostki z 1 sprBNarkA) 
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JeNeli jednostka zostanie zamontowana w miejscu łatwo 
dostBpnym dla osób i zwierzAt, zaleca siB zamontowanie 
siatek zabezpieczajAcych wokół. 
Aby zagwarantowad jak najlepsze osiAgi w miejscu 
zamontowania, zastosowad siB do nastBpujAcych instrukcji i 
Xrodków ostroNnoXci: 

− Upewnid siB, Ne fundamenty sA solidne i wytrzymałe, 
zmniejszajAc w ten sposób hałas i wibracje. 

− Woda wprowadzana do systemu musi byd bardzo czysta, 
a wszystkie Xlady oleju i rdzy muszA zostad usuniBte. 
Mechaniczny filtr wody musi byd zainstalowany na rurze 
dopływu do jednostki.

Zabezpieczenie przed hałasem 
Gdy poziom emisji hałasu wymaga specjalnej kontroli, naleNy 
zwrócid szczególnA uwagB na odizolowanie jednostki od jej 
podstawy, stosujAc elementy antywibracyjne w odpowiedni 
sposób (dostarczane jako opcja). GiBtkie złAcza muszA byd
zamontowane równieN na podłAczeniach hydraulicznych. 

Instalacja wodna 
Rury muszA posiadad moNliwie jak najmniejszA liczbB
kolanek i oraz zmian kierunku przepływu w pionie. W ten 
sposób koszty montaNu  bBdA znacznie niNsze a osiAgi 
systemu lepsze.
Instalacja wodna musi posiadad: 
1. Elementy antywibracyjne redukujAce transmisjB wibracji do 

konstrukcji. 
2. Zawory odcinajAce jednostkB od układu hydraulicznego 

podczas czynnoXci konserwacyjnych. 
3. Przepływomierz. 

4. Automatyczne lub rBczne urzAdzenie odpowietrzajAce w 
najwyNszym punkcie systemu, a urzAdzenie opróNniajAce 
w najniNszym. 

5. Odpowiednie urzAdzenie utrzymujAce system hydrauliczny 
pod ciXnieniem (naczynie zbiorcze itd.). 

6. WskaWniki ciXnienia i temperatury wody, pomagajAce 
operatorowi podczas czynnoXci serwisowych i 
konserwacyjnych. 

7. W przypadku wymiany jednostki, cały układ hydrauliczny 
musi byd opróNniony i wyczyszczony przed 
zamontowaniem nowej. 
Przed uruchomieniem nowej jednostki, zaleca siB
przeprowadzenie testu i odpowiedniego chemicznego 
uzdatnienia wody. 

8. JeNeli glikol zostanie dodany do systemu hydraulicznego, 
jako ochrona przez zamarzaniem naleNy uwaNad, aby 
ciXnienie zasysania było niNsze, poniewaN osiAgi jednostki 
bBdA niNsze a spadki ciXnienia wiBksze. Wszystkie 
systemy zabezpieczajAce jednostkB, takie jak 
zapobiegajAce zamarzaniu oraz przed niskim ciXnieniem 
muszA byd ponownie wyregulowane. 

9. Przed dokonaniem izolacji instalacji wodnej sprawdzid, czy 
nie istniejA wycieki. 

10. Sprawdzid, czy ciXnienie wody nie przekracza ciXnienia 
obliczeniowego wymienników ciepła po stronie wodnej. 
Zalecane jest zamontowanie zaworu bezpieczebstwa na 
instalacji wodnej.

UWAGA 
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem wymienników 

ciepła naleyy zamontowa� rozbieralny filtr siatkowy na 
rurach wlotowych wodnych. 

Uzdatnianie wody 
Przed uruchomieniem jednostki, wyczyXcid obwód wody. Brud, 
kamieb, odłamki korozji i inny materiał mogA gromadzid siB
wewnAtrz wymiennika ciepła, redukujAc jego zdolnoXd
wymiany termicznej. MoNe siB równieN zwiBkszyd spadek 
ciXnienia, redukujAc natBNenie przepływu wody. Odpowiednie 
uzdatnianie wody moNe zredukowad ryzyko korozji, erozji, 
osadzanie siB kamienia itd. Rodzaj uzdatniania jest okreXlany 
na miejscu, na podstawie rodzaju systemu i właXciwoXci wody. 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoXci za ewentualne 
szkody i nieprawidłowe funkcjonowanie sprzBtu spowodowane 
brakiem lub nieprawidłowym uzdatnianiem wody. 

Zabezpieczenie przez zamarznizciem parowacza 
1. JeNeli jednostka nie pracuje w czasie zimy, zalecamy 

opróNnienie i przepłukanie parowacza i rur wodnych 
glikolem. Parowacz jest wyposaNony w złAcza spustowe i 
odpowietrzajAce. 

2. Zalecane jest dodanie odpowiedniej iloXci glikolu do 
obiegu wodnego. Temperatura zamraNania roztworu wody 
z glikolem powinna byd o przynajmniej 6°C ni Nsza od 
przewidywanej minimalnej temperatury otoczenia. 

3. Zaizolowad rury (zwłaszcza te ze schłodzonA woda 
lodowA), aby zabezpieczyd przed kondensacjA wilgoci na 
ich powierzchni. 

Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych 
zamarzniBciem. 

Montay przepływomierza 
Aby zagwarantowad wystarczajAce natBNenie przepływu wody 
w całym parowniku konieczne jest zamontowanie 
przepływomierza na układzie hydraulicznym, który moNe byd
umieszczony na wejXciu lub wyjXciu instalacji wodnej. Celem 
przepływomierza jest zatrzymanie jednostki w przypadku 
przerwania przepływu wody, chroniAc w ten sposób parownik 
przed zamarzniBciem. 
Producent oferuje jako opcjB, odpowiednio dobrany 
przepływomierz. 
Taki przepływomierz łopatkowy nadaje siB do ciAgłego 
zastosowania zewnBtrznego (IP67) przy Xrednicach rur od 1” 
do 8”. 
Przepływomierz posiada czysty styk, który musi byd
podłAczony elektrycznie do kobcówek wskazanych na 
schemacie elektrycznym. 
Przepływomierz musi byd wyregulowany tak, aby zadziałał, 
gdy przepływ wody w parowniku obniNy siB o 50% wzglBdem 
natBNenia znamionowego. 

Instalacja elektryczna
Ogólne informacje 

Wszystkie podłAczenia elektryczne jednostki muszA byd
wykonane zgodnie z obowiAzujAcymi przepisami. 
Wszystkie czynnoXci montaNowe, zarzAdzania i 
konserwacji muszA byd wykonywane przez 
wykwalifikowany personel. 
Skonsultowad schemat elektryczny dotyczAcy 
zakupionej jednostki. JeNeli schemat elektryczny nie 
znajduje siB na jednostce lub został zagubiony, naleNy 
siB skontaktowad z przedstawicielem producenta, który 
wyXle jego kopiB. 
W przypadku niezgodnoXci pomiBdzy schematem 
elektrycznym a panelem/kablami elektrycznymi, 
skontaktowad siB z przedstawicielem producenta. 

UNywad wyłAcznie miedzianych przewodów. W przeciwnym 
wypadku moNe nastApid przegrzanie lub korozja punktów 
podłAczenia, powodujAc uszkodzenie jednostki. 
Aby uniknAd zakłóceb, wszystkie kable sterownicze muszA byd
podłAczone oddzielnie od kabli elektrycznych. W tym celu uNyd
róNnych kanałów na kable elektryczne. 
Przed przystApieniem do konserwacji jednostki, wyłAczyd
główny wyłAcznik zasilania jednostki. 
Gdy jednostka jest wyłAczona a wyłAcznik odłAczajAcy jest 
włAczony, nieuNywane obwody sA mimo wszystko aktywne. 
Nigdy nie otwierad panelu zaciskowego sprBNarki przed 
wyłAczeniem głównego wyłAcznika jednostki.  

JednoczesnoXd ładunków jedno i trójfazowych oraz brak 
równowagi pomiBdzy fazami moNe spowodowad wyładowania 
do uziemienia podczas normalnego funkcjonowania jednostek. 
JeNeli jednostka obejmuje urzAdzenia, które generujA wiBksze 
harmoniczne (jak VFD i odciBcie fazy), wyładowania do 
uziemienia mogA siB zwiBkszyd (około 2 Amperów). 
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Zabezpieczenia systemów zasilania elektrycznego muszA byd
zaprojektowane na podstawie wyNej wspomnianych wartoXci. 

Funkcjonowanie
Odpowiedzialno{� operatora 
Operator musi zostad odpowiednio przeszkolony i zapoznad
siB z systemem przed przystApieniem do jego obsługi. Poza 
przeczytaniem niniejszej instrukcji, operator musi siB dokładnie 
zapoznad z instrukcjA obsługi mikroprocesora i schematem 
elektrycznym w celu zrozumienia sekwencji uruchomienia, 
funkcjonowania, sekwencji zatrzymania i funkcjonowania 
wszystkich urzAdzeb bezpieczebstwa. 
Podczas etapu poczAtkowego uruchamiania jednostki, 
autoryzowany przez producenta technik jest do dyspozycji w 
razie jakichkolwiek pytab i gotowy do przekazania poprawnych 
procedur funkcjonowania. 
Operator musi rejestrowad dane robocze kaNdej 
zamontowanej jednostki. Drugi rejestr musi byd prowadzony 
dla wszystkich czynnoXci okresowej konserwacji i serwisu. 
JeNeli operator zauwaNy nieprawidłowe lub nieodpowiednie 
warunki robocze, musi siB skonsultowad z autoryzowanym 
technikiem producenta. 

Otworzy� zawory odcinaj~ce i/lub elementy zamykaj~ce 
Przed uruchomieniem sprBNarki upewnid siB, Ne wszystkie 
zawory odcinajAce sA całkowicie otwarte i zabezpieczone.  

UWAGA 
Przed uruchomieniem sprzzarek zawór odcinajacy po 
stronie tłocznej za separatorami oleju musi by� całkowicie 
otwarty i zabezpieczony, a wrzeciono zaworu szczelnie 
przykryte.

NastBpujAce elementy sA otwarte: 
1.   Zawory odcinajAce ponad separatorami oleju.  
      Zawory te muszA byd całkowicie otwarte i przykryte 
      zatyczkami bezpieczebstwa.     
2.   Zawory odcinajAce na rurze powrotnej oleju (pompa 
      wtryskowa). Zawory te znajdujA siB pod osłonA parowacza 
      przy pompie wtryskowej. 
3.   Zawory odcinajAce równowaNAce linie oleju. Zawory te 
      sAzainstalowane na naczyniu separatorów oleju. 
4.   Kurek na linii cieczowej w skraploaczu. 
5.   Kurki zainstalowane na linii oleju, która zasila układ 
      smarowania sprBNarki. Linia te wychodzi ze spodu 
      separatora oleju. 
6.  Zainstalowane zawory wlotowe, opcjonalnie w pobliNu wlotu 
     sprBNarki ponad parowaczem. 

UWAGA 
Przed napełnieniem obiegu wody zamkn~� zawory wody w 
górnej czz{ci wymienników ciepła. 

Konserwacja okresowa 
NiezbBdne czynnoXci konserwacyjne znajdujA siB w  

Table 1. 

Serwis i ograniczona gwarancja
GWARANCJA TRACI WA|NO�� W PRZYPADKU 
NIEWYKONYWANIA KONSERWACJI OKRESOWEJ. 
 Te jednostki zostały zaprojektowane i wyprodukowane 
zgodnie z najwyNszymi standardami jakoXci co gwarantuje ich 
funkcjonowanie bez usterek przez lata. Mimo wszystko bardzo 
waNne jest zapewnienie odpowiedniej okresowej konserwacji 
zgodnie ze wszystkimi procedurami wymienionymi w niniejszej 
instrukcji oraz zasadami poprawnej konserwacji.  
Zaleca siB podpisanie umowy dotyczAcej konserwacji z 
serwisem autoryzowanym przez producenta w celu 
zagwarantowania skutecznego i bezproblemowego serwisu, 
dziBki doXwiadczeniu i kompetencjom naszego personelu. 
Poza tym, naleNy pamiBtad, Ne jednostka wymaga konserwacji 
równieN podczas okresu gwarancyjnego zgodnie z poniNszA
tabelA 1.�
WziAd pod uwagB, Ne uNywanie jednostki w nieodpowiedni 
sposób, na przykład przekroczenie limitów pracy lub brak 
odpowiedniej konserwacji na podstawie wskazówek niniejszej 
instrukcji, spowoduje utratB gwarancji. 
WaNnoXd gwarancji zaleNy od zastosowania siB do 
nastBpujAcych punktów: 
1. Jednostka nie moNe pracowad poza wskazanymi limitami  
2. Zasilanie elektryczne musi siB mieXcid w zakresie napiBcia 

i byd wolne od harmonicznych lub nagłych zmian napiBcia. 
3. Zasilanie trójfazowe nie moNe byd pozbawione równowagi 

pomiBdzy fazami, wyNszej niN 3%. Jednostka musi 
pozostad wyłAczona dopóki nie zostanie usuniBta 
nieprawidłowoXd elektryczna. 

4. Nie dezaktywowad lub wykluczad Nadnego urzAdzenia 
bezpieczebstwa, zarówno mechanicznego jak i 
elektrycznego lub elektronicznego. 

5. Woda uNyta do napełnienia układu hydraulicznego musi 
byd czysta i odpowiednio uzdatniona. Filtr mechaniczny 
musi byd zainstalowany w punkcie najbliNszym wzglBdem 
wejXcia parownika. 

6. Z wyjAtkiem innych ustaleb wskazanych w momencie 
zamówienia, natBNenie przepływu wody parownika nie 
moNe nigdy przekroczyd 120% i spaXd poniNej 80% 
wydajnoXci znamionowej. 

Obowi~zkowe kontrole okresowe i uruchomienie 
urz~dze� pod ci{nieniem  
Jednostki sA zaliczane do kategorii IV klasyfikacji ustalonej 
przez DyrektywB EuropejskA PED 97/23/WE - UrzAdzenia 
CiXnieniowe.  
W przypadku agregatów chłodniczych zaliczanych do tej 
kategorii, niektóre rozporzAdzenia lokalne nakazujA okresowA
konserwacjB wykonywanA przez autoryzowanA agencjB. 
Sprawdzid rozporzAdzenia obowiAzujAce w miejscu instalacji. 

Tabela 8 – Program zwyczajnej konserwacji 

Spis czynno{ci
Raz w 

miesi~cu Kwartalnie
Co pół 
roku

Raz w 
roku

Wymagane z 
zaleyno{ci 
od osi~gów

I. Sprzyarka      

     A. Ocena wydajnoXci (dziennik i analizy) * O
     B. Silnik 

          • OpornoXd uzwojeb          X   
          • Równowaga natBNenia (w zakresie 10%)         X    
          • Kontrola zacisków (dokrBcenie, czystoXd)           X
     C. Układ smarujAcy 

          • Temperatury linii oleju O     
          • Analiza oleju           X
          • WyglAd oleju (kolor, iloXd) O     
          • Wymiana filtra oleju            X
         • Wymiana oleju jest uzaleNniona od wyników jego 
analizy 

           X

     D. Praca rozładowywania 

          • ObciANenia sprBNarki:      
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             Zapis natBNeb silnika        X
          • OdciANenia sprBNarki:      
             Zapis natBNeb silnika        X
     E. Kontrola wewnBtrzna sprBNarki        X
II. Sterowanie
     A. Robocze elementy sterowania 

          • Sprawdzenie ustawieb i działania         X   
          • Sprawdzenie ustawieb rozładowywania i działania         X   
          • Sprawdzenie działania balansu obciANenia         X   
     B. Elementy zabezpieczajAce 

          • Sprawdzenie działania:      
             PrzekaWnika alarmu        X
             Blokad pompy        X
             Elementów odcinajAcych wysokiego i niskiego 
ciXnienia  

        X    

             OdciBcia dla wysokiej temperatury po stronie 
tłocznej. 

        X    

             OdciBcia dla róNnicy ciXnienia pompy oleju        X
III. Skraplacz
     A. Ocena wydajnoXci O
     B. Kontrola jakoXci wody        X
     C. Czyszczenie rur skraplacza        X
     E. Zabezpieczenie sezonowe        X
IV. Parowacz
     A. Ocena wydajnoXci (dziennik warunków i analizy) O
     B. Kontrola jakoXci wody        X
     C. Czyszczenie rur parowacza (jeNeli jest wymagane)        X
     E. Zabezpieczenie sezonowe        X

          V. Zawory wzbiorcze
     A. Ocena wydajnoXci 

         VI. Sprzyarka - Jednostka
     A. Ocena wydajnoXci (dziennik i analizy) * O
     B. Test szczelnoXci 

          • PołAczenia i zaciski sprBNarki         X    
          • PołAczenia rurowe  X    
          • ZłAcza i armatura olejowa         X    
          • Zawory bezpieczebstwa zbiornika         X    
     C. Kontrola izolacji przeciw wibracjom        X
     D. WyglAd ogólny 

          • Farba    X
          • Izolacja           X
VII. Rozrusznik
     A. Kontrola styczników (sprzBtowa i działania)        X
     B. Sprawdzenie ustawienia wyłAcznika 
przeciANeniowego 

        X    

     C. Kontrola połAczeb elektrycznych        X
VIII. Opcjonalne elementy sterowania
     B. Elementy kontrolne wtrysków cieczy (sprawdzid
działanie) 

        X    

Legenda:   O = Wykonywane przez personel zakładowy X = Wykonywane przez personel serwisu 

Niektóre sprzyarki posiadaj~ kondensatory korekcji współczynnika wydajno{ci. Kondensatory musz~ by� odł~czone od 
obwodu, aby moyna było uzyska� poprawny odczyt oporno{ci. W przeciwnym wypadku odczyt bzdzie za niski. Serwisowanie 
elementów układu elektrycznego mog~ wykonywa� tylko wykwalifikowani technicy.

Wayne informacje dotycz~ce uyywanego czynnika 
chłodniczego  
Ten produkt zawiera fluorowany gaz cieplarniany bBdAcy 
przedmiotem Protokołu z Kioto. Nie rozprzestrzeniad gazu w 
atmosferze. 
Rodzaj czynnika chłodniczego: R134a 
WartoXd GWP(1):   1300 
(1)GWP =   potencjał tworzenia 

efektu cieplarnianego 

IloXd czynnika chłodniczego niezbBdnego do standardowego 
funkcjonowania jest wskazana na tabliczce znamionowej 
jednostki. 
Rzeczywiste iloXci czynnika chłodniczego dostarczonego do 
jednostki sA przedstawione na srebrnej naklejce znajdujAcej 
siB wewnAtrz panelu elektrycznego. 
W zaleNnoXci od rozporzAdzeb europejskich lub lokalnych, 
mogA byd konieczne okresowe kontrole ewentualnych 
wycieków czynnika chłodniczego. 
Po dodatkowe informacje skontaktowad siB ze sprzedawcA. 
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Utylizacja 
Jednostka jest wykonana z metalowych, plastikowych i 
elektronicznych elementów.  Wszystkie te czBXci muszA byd
zutylizowane zgodnie z obowiAzujAcymi w tej dziedzinie 
lokalnymi przepisami. 
Baterie ołowiowe naleNy zebrad i przekazad do odpowiedniego 
centrum zbiórki odpadów.  
Olej musi byd zgromadzony i przesłany do odpowiedniego 
centrum zbiórki odpadów.  

Niniejsza instrukcja stanowi pomoc technicznA i nie jest wiANAca. ZawartoXd nie moNe byd gwarantowana jednoznacznie lub domyXlnie 
jako kompletna, precyzyjna lub niezawodna. Wszystkie dane i wskazówki w niej zawarte mogA byd zmienione bez uprzedzenia. 
Informacje podane w momencie zamówienia sA uwaNane za ostateczne. 
Producent nie ponosi Nadnej odpowiedzialnoXci za ewentualne bezpoXrednie i poXrednie uszkodzenia, wynikajAce lub zwiAzane z 
uNyciem i/lub interpretacjA niniejszej instrukcji. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych i konstrukcyjnych w kaNdym momencie, bez koniecznoXci 
uprzedzenia. Z tego powodu rysunek znajdujAcy siB na okładce nie jest zobowiAzujAcy. 
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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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Zandvoordestraat 300����
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

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


