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Informații generale 
 

   IMPORTANT  
 
Agregatele descrise în acest manual reprezintă o investiţie valoroasă. Trebuie să acordaţi o mare atenţie 
instalării corecte şi condiţiilor de funcţionare adecvate a agregatelor. 
Lucrările de instalare şi întreţinere trebuie efectuate exclusiv de către personal calificat, cu pregătire specifică. 
Lucrările corecte de întreţinere ale agregatului sunt un aspect indispensabil pentru siguranţa şi fiabilitatea acestuia. 
Centrele de service ale producătorului sunt singurele care dispun de competenţe tehnice corespunzătoare necesare 
pentru lucrările de întreţinere. 

 

   ATENȚIE 

 
Prezentul manual oferă informaţii despre caracteristicile şi procedurile întregii serii. 
 
Toate agregatele sunt furnizate din fabrică ca seturi complete care includ scheme electrice şi scheme dimensionale 
privind dimensiunea, greutatea şi funcţiile fiecărui model. 
 
SCHEMELE ELECTRICE ŞI SCHEMELE DIMENSIONALE TREBUIE CONSIDERATE DOCUMENTE ESENŢIALE 
ALE ACESTUI MANUAL. 

 
În cazul oricăror discrepanţe între acest manual şi cele două documente menţionate anterior, vă rugăm să 
consultaţi schema electrică şi schema dimensională. 

 

 

  AVERTISMENT 

 
Înainte de începerea instalării agregatului, citiţi cu atenţie acest manual. Pornirea agregatului este absolut interzisă 
dacă toate instrucţiunile din acest manual nu sunt clare. 

Avertizări pentru operator 
 CITIŢI ACEST MANUAL DE ÎNTREŢINERE ŞI UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA AGREGATUL. 

 OPERATORUL TREBUIE SĂ AIBĂ PREGĂTIREA ŞI CUNOŞTINŢELE ADECVATE REFERITOARE LA 
UTILIZAREA ACESTEI UNITĂŢI. 

 OPERATORUL TREBUIE SĂ RESPECTE ÎNTOCMAI TOATE INSTRUCŢIUNILE, REGULAMENTELE DE 
SIGURANŢĂ ŞI LIMITĂRILE REFERITOARE LA UTILIZAREA ACESTEI UNITĂŢI. 

 
Semnificaţia simbolurilor 

 Informare importantă: nerespectarea instrucţiunii poate deteriora agregatul sau compromite funcţionarea  

 
Informare cu privire la siguranţă în general sau respectarea legilor şi normelor 

 Informare referitoare la siguranţa electrică 

Utilizarea în siguranţă şi întreţinerea unităţii, conform explicaţiilor din acest manual de întreţinere şi utilizare, este esenţială 
pentru prevenirea oricăror accidente pe care le pot suferi operatorii atât în timpul operării cât şi al întreţinerii precum şi pe 
durata lucrărilor de reparaţii. 

Prin urmare, se recomandă ca acest document să fie citit cu grijă, să fie urmat întocmai şi să fie păstrat în siguranţă. 

Asistenţă 

În cazul în care sunt necesare lucrări de întreţinere suplimentare, se recomandă consultarea personalului autorizat înainte 
de efectuarea oricăror lucrări de reparaţii. 

Piese de schimb 

Piesele de schimb ce vor fi utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere a unităţii trebuie să fie originale. Prin urmare,  
consultaţi întotdeauna producătorul. 

Recepţia echipamentului 

Echipamentul trebuie inspectat pentru detectarea oricăror posibile defecţiuni imediat după ce a ajuns la locul său final de 
instalare. Toate componentele descrise în nota de livrare trebuie inspectate şi verificate cu grijă; orice defecţiune trebuie 
raportată transportatorului. Înainte de a lega echipamentul la pământ, asiguraţi-vă că modelul şi tensiunea de alimentare 
indicate pe plăcuţa de identificare sunt corecte. Responsabilitatea pentru orice defecţiuni după recepţia echipamentului nu 
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poate fi atribuită producătorului. 
 

Verificări 
Pentru a preveni posibilitatea unei livrări incomplete (piese lipsă) sau a deteriorării în timpul transportului, vă rugăm să 
efectuaţi următoarele verificări la recepţia utilajului: 

a) Înainte de a accepta utilajul, vă rugăm să verificaţi fiecare componentă în parte din scrisoarea de conosament. 
Verificaţi pentru orice fel de deteriorări. 
b) În cazul în care utilajul a fost avariat nu îndepărtaţi materialul defect. Pentru stabilirea responsabilităţii sunt de 

ajutor un set de fotografii. 
c) Raportaţi imediat gradul de defectare companiei de transport şi solicitaţi ca aceasta să inspecteze utilajul. 
d) Raportaţi imediat gradul de defectare reprezentantului producătorului astfel încât să se poată face pregătiri 

pentru reparaţiile necesare. În nici un caz defectul nu trebuie reparat înainte ca utilajul să fie inspectat de către 
reprezentantul companiei de transport. 

Scopul acestui manual 
Scopul acestui manual este acela de a permite instalatorului şi operatorului calificat să efectueze toate operaţiile solicitate 
pentru a asigura instalarea corespunzătoare şi întreţinerea utilajului fără a exista vreun risc privind persoanele, animalele 
şi/sau obiectele. Acest manual este un document de sprijin important pentru personalul calificat şi nu este destinat înlocuirii 
acestui personal. Toate activităţile trebuie efectuate în conformitate cu legile şi normele locale. 

Informaţii importante despre agentul frigorific utilizat 
Acest produs conţine gaze fluorurate care au efect de seră şi care sunt acoperite de protocolul de la Tokio. Nu evacuaţi 
asemenea gaze în atmosferă. 
Tip de agent frigorific: R410A 
Valoare GWP(1) = 2087,5 
Cantitatea de agent frigorific folosit este indicată pe plăcuţa de identitate împreună cu numele agregatului. 
Inspecţiile de rutină pot fi necesare conform legilor locale şi/sau europene pentru a verifica dacă nu există scurgeri posibile 
de agent frigorific. 
Pentru informaţii mai detaliate, vă rugăm să contactaţi dealer-ul local. 

(1)   GWP=potenţial de încălzire globală 
 
Descrierea etichetelor aplicate pe panoul electric 

 
 

Agregat cu un singur compresor 
 
 

1 – Instrucţiuni de ridicare 6 – Tipul de gaz 

2 – Date despre agregat de pe plăcuţa de identificare 7 – Avertizare tensiune periculoasă 

3 – Simbol gaz neinflamabil 8 – Avertizare de strângere a cablului 

4 – Emblema producătorului 9 – Avertizare umplere circuit apă 

5 – Buton de oprire în caz de urgenţă 10 – Simbol pericol electric 
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Agregat cu două compresoare 
 

 

1 – Date despre agregat de pe plăcuţa de identificare 6 – Simbol gaz neinflamabil 
2 – Instrucţiuni de ridicare 7 – Emblema producătorului 
3 – Avertizare tensiune periculoasă 8 – Tipul de gaz 
4 – Avertizare de strângere a cablului 9 – Simbol pericol electric 
5 – Avertizare umplere circuit apă 10 – Buton de oprire în caz de urgenţă 
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Limite de funcţionare 

Depozitare 
Agregatele pot fi depozitate în următoarele condiţii de mediu: 
Temperatura ambientală minimă - -20ºC 

Temperatura ambientală maximă  - 41 ºC 

Umiditatea relativă maximă - 95% fără condens 

 

 

    ATENȚIE 

 
Depozitarea la o temperatură mai joasă decât cea minimă indicată poate provoca deteriorarea anumitor piese 
inclusiv unitatea de comandă electronică şi monitorul său cu LCD. 

 

 

                                                                            AVERTISMENT  
 
Depozitarea la o temperatură mai ridicată decât cea indicată va duce la deschiderea supapelor de siguranţă de pe 
linia de admisie a compresorului. 

 

 

    ATENŢIE  
 
Depozitarea într-o atmosferă condensată poate duce la deteriorarea componentelor electronice. 
 

 

Funcţionare 
Agregatul trebuie să funcţioneze în limitele indicate în diagrama următoare. 

 

    ATENȚIE 

Funcţionarea în afara limitelor indicate poate provoca defecţiuni la nivelul agregatului. 
Pentru orice incertitudini, consultaţi producătorul. 
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Instalarea mecanică 

Transport 
În timpul transportului, trebuie asigurată stabilitatea utilajului. Dacă utilajul este livrat cu o platformă din lemn la bază, acea 
platformă trebuie îndepărtată doar atunci când s-a ajuns la destinaţia finală. 

Responsabilitate 
Producătorul declină orice responsabilitate, prezentă sau viitoare, pentru orice daune asupra persoanelor, animalelor 
sau proprietăţii provocate de neglijenţa operatorilor care nu respectă instrucţiunile de instalare şi întreţinere din acest 
manual. Toate echipamentele de siguranţă trebuie verificate periodic şi în mod regulat conform instrucţiunilor din acest 
manual şi în conformitate cu legile şi normele locale referitoare la siguranţă şi protecţia mediului. 

Siguranţă 
Utilajul trebuie să fie bine fixat pe sol. 
Este esenţial să se respecte următoarele instrucţiuni: 
- Utilajul poate fi ridicat folosind exclusiv punctele de ridicare de la baza utilajului. Acestea sunt singurele puncte care pot 

suporta întreaga greutate a agregatului. 
- Nu permiteţi personalului neautorizat şi/sau necalificat să aibă acces la utilaj. 
- Este interzis accesul la componentele electrice fără a deschide comutatorul general de deconectare al utilajului şi fără 

a opri alimentarea de la reţea.   
- Este interzis accesul la componentele electrice fără a folosi o platformă de izolare. Nu atingeţi componentele electrice 

dacă apa şi/sau umezeala este prezentă. 
- Toate operaţiile de pe circuitul agentului frigorific şi asupra componentelor sub presiune trebuie executate doar de către 

personal calificat. 
- Înlocuirea unui compresor sau adăugarea de ulei lubrifiant trebuie efectuate doar de către personal calificat. 
- Muchiile ascuţite pot provoca răni. Evitaţi contactul direct. 
- Evitaţi introducerea de corpuri solide în conductele de apă în timp ce utilajul este conectat la sistem. 
- Trebuie instalat un filtru mecanic pe conducta de apă conectat la admisia schimbătorului de căldură. 
- Utilajul este livrat cu supape de siguranţă ce sunt instalate pe ambele părţi, de presiune ridicată şi joasă, ale circuitului 

agentului frigorific. 
În cazul unei opriri bruşte a agregatului, respectaţi instrucţiunile din Manualul de funcţionare a panoului de comandă 

care face parte din documentaţia livrată utilizatorului împreună cu acest manual. 
Se recomandă efectuarea instalării şi a întreţinerii împreună cu alte persoane. In caz de vătămare accidentală sau 
instabilitate, este necesar: 
- Să vă păstraţi calmul 
- Să apăsaţi butonul de alarmă dacă se află la locul instalaţiei 
- Să mutaţi persoana vătămată într-un loc cald, departe de agregat şi în poziţie de repaus 

- Să contactaţi imediat personalul de intervenţie în caz de urgenţă sau serviciul de asistenţă medicală pentru cazuri de 
urgenţă 

- Să aşteptaţi împreună cu persoana vătămată până la sosirea personalului de salvare 

- Să daţi toate informaţiile necesare personalului de salvare 

 

    AVERTISMENT  
 
Înainte de a efectua vreo operaţie pe utilaj vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi manualul de operare. 
Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuate doar de către personalul calificat care este familiarizat cu prevederile legii şi 
ale normelor locale şi a fost instruit corespunzător sau are experienţă cu acest tip de echipament 

 
 

    AVERTISMENT  
 
Evitaţi instalarea utilajului într-un loc care poate fi periculos în timpul operaţiilor de întreţinere, cum ar fi (dar 
nelimitându-se la) platforme fără parapeţi sau balustrade sau zone care nu sunt în conformitate cu cerinţele de 
instalare. 
 

Manevrare şi ridicare 
Evitaţi ciocnirea şi/sau izbirea în timpul descărcării din camion şi deplasarea utilajului. Nu împingeţi sau trageţi utilajul de 
o altă parte decât de cadrul de bază. Asiguraţi utilajul din interiorul camionului pentru a preveni deplasarea acestuia şi 
pentru a nu provoca daune asupra panourilor şi a cadrului de bază. Nu permiteţi vreunei piese a utilajului să cadă în 
timpul transportului şi/sau descărcării deoarece aceasta poate provoca o deteriorare gravă. 
Toate agregatele seriei sunt furnizate cu patru puncte de ridicare. Doar aceste puncte pot fi folosite pentru ridicarea 
agregatului, aşa cum este prezentat în figura 1. 
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Fig. 1 – Ridicarea agregatului 

    AVERTISMENT  

Atât chingile de ridicare cât şi bara de distanţare şi/sau riglele reductoare trebuie să fie destul de rezistente pentru a 
susţine utilajul în condiţii de siguranţă. Vă rugăm să verificaţi greutatea agregatului de pe plăcuţa cu datele utilajului. 
Greutăţile prezentate în tabelele cu "Datele tehnice" din capitolul "Informaţii generale" se referă la agregatele 
standard. Unele utilaje specifice au accesorii ce cresc greutatea lor totală (dispozitiv de recuperare a căldurii, etc.) 

 

    AVERTISMENT  
 
Utilajul trebuie ridicat cu cea mai mare atenţie şi grijă. Evitaţi izbirea atunci când îl ridicaţi şi ridicaţi utilajul foarte 
încet, păstrându-l perfect la acelaşi nivel. 

Poziţionare şi asamblare 
Toate agregatele sunt proiectate pentru instalarea în spaţii de interior. Utilajul trebuie instalat pe o fundaţie robustă 
perfect dreaptă; dacă utilajul trebuie instalat pe balcoane sau acoperişuri, s-ar putea să fie necesar să se folosească 
grinzile de repartizare a greutăţii. 
Pentru instalarea pe pământ, pregătiţi o fundaţie de ciment rezistentă care este cel cu puţin 250 mm mai lată şi mai 
lungă decât utilajul. 
De asemenea, această fundaţie trebuie să fie destul de rezistentă pentru a suporta greutatea utilajului aşa cum este 
prezentat în specificaţiile tehnice. 
Dacă utilajul este instalat în locuri care sunt uşor accesibile persoanelor şi animalelor, este recomandabil să se instaleze 
grilaje de protecţie pe partea compresorului. 
Pentru a asigura cea mai bună performanţă la locul de instalare trebuie respectate următoarele instrucţiuni şi măsuri de 
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precauţie: 
•     Asiguraţi-vă că există o fundaţie solidă şi rezistentă pentru a reduce zgomotul şi vibraţia pe cât de mult posibil. 
 
•     Apa din sistem trebuie  să fie în special curată şi toate urmele de ulei şi rugină trebuie îndepărtate. Trebuie instalat 

un filtru mecanic pentru apă pe partea instalaţiei conductelor de admisie a utilajului. 

Cerinţe de spaţiu minim 
Fiecare parte a utilajului trebuie să fie accesibilă pentru toate activităţile de întreţinere de după instalare. Figura 2 
prezintă spaţul minim necesar. 

 

Fig. 2 – Cerinţe de spaţiu minim pentru întreţinerea utilajului 

Ventilaţie 
Temperatura încăperii în care agregatul este amplasat trebuie să fie întotdeauna menţinută între 0°C şi 40°C. 

Protecţie acustică 
Atunci când nivelurile acustice necesită un control special, trebuie acordată o mare atenţie pentru a izola utilajul de la 
baza sa prin aplicarea corespunzătoare a unor elemente anti-vibraţie (furnizate ca o opţiune). De asemenea, trebuie 
instalate îmbinări flexibile pe partea conexiunilor de apă. 

Instalaţia de conducte de apă 
Instalaţia de conducte trebuie proiectată cu cel mai mic număr de coturi şi cel mai mic număr de schimbări pe verticală a 
direcţiei. Astfel, costurile instalaţiei sunt reduse considerabil şi performanţa sistemului este îmbunătăţită. Sistemul de apă 
trebuie să aibă: 

1. Garnituri anti-vibraţie pentru a reduce transmisia vibraţiilor către structura de bază. 
2. Supape de decuplare pentru a izola utilajul de sistemul de apă în timpul funcţionării. 
3. Dispozitiv manual sau automat de ventilare a aerului la punctul cel mai de sus al sistemului; sistem de drenare 

la punctul cel mai de jos al sistemului. Nici evaporatorul şi nici dispozitivul de recuperare a căldurii nu trebuie 
să fie poziţionate la punctul cel mai de sus al sistemului. 

4. Un dispozitiv corespunzător care poate menţine sistemul de apă sub presiune (vas de expansiune, etc.) 
5. Indicatori de presiune şi temperatură a apei pe utilaj pentru a asista operatorul în timpul funcţionării şi 

întreţinerii. 
6. Un filtru sau un dispozitiv care poate îndepărta reziduurile de substanţe organice din apă înainte de a intra în 

pompă (pentru a preveni cavitaţia, vă rugăm să consultaţi producătorul pompei pentru tipul de filtru 
recomandat). Utilizarea unui filtru prelungeşte durata de viaţă a pompei şi ajută la păstrarea sistemului de apă 
într-o stare mai bună. 

7. Un alt filtru trebuie instalat pe conducta de admisie apă a utilajului, în apropiere de evaporator şi dispozitivul de 
recuperare a căldurii (dacă este instalat). Filtrul previne intrarea particulelor solide în schimbătorul de căldură 
deoarece îl pot deteriora sau îi pot reduce capacitatea de schimb de căldură. 

8. Dispozitivul de recuperare a căldurii trebuie golit de apă în timpul anotimpului rece, dacă în circuitul de apă nu 
este adăugat un amestec de glicol etilenic într-un procent corespunzător.  

9. În cazul în care echipamentul este prevăzut pentru înlocuirea altui agregat, întregul sistem de apă trebuie golit şi 
curăţat înainte de instalarea noii unităţi. Testele periodice şi tratamentul chimic adecvat al apei sunt recomandate 
înainte de punerea în funcţiune a noului echipament. 

10. În cazul în care se adaugă glicol la sistemul de apă ca protecţie anti-îngheţ, fiţi atenţi la faptul că presiunea de 
aspiraţie va fi mai scăzută, performanţa utilajului va fi redusă şi căderile de presiune ale apei vor fi mai mari. 
Toate sistemele de protecţie ale utilajului, cum ar fi protecţia la îngheţ, protecţia la presiune scăzută trebuie să 
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fie reglate din nou. 
 

 
Înainte de a izola conductele de apă, asiguraţi-vă că nu există scurgeri. 
 

 

 

 
 

 
Fig. 3 – Conexiune instalaţie conducte de apă pentru dispozitivele de recuperare a căldurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Aparat de măsură 4 Supapă de decuplare 
2 Conector flexibil 5 Pompă 
3 Termometru 6 Filtru 
 

1 Aparat de măsură 5 Supapă de decuplare 

2 Conector flexibil 6 Pompă 
3 Comutator de debit 7 Filtru 
4 Termometru 
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    ATENȚIE  
 
Instalaţi un filtru mecanic pe partea de admisie la fiecare schimbător de căldură. Neinstalarea unui filtru mecanic 
permite particulelor solide şi/sau zgurii de la sudură să intre în schimbător. Se recomandă instalarea unui filtru cu o 
dimensiune a ochiului sitei ce nu depăşeşte 0,5 mm în diametru. Producătorul nu poate fi responsabil pentru vreo 
deteriorare a schimbătoarelor ce apare ca urmare a lipsei filtrului mecanic. 

Tratarea apei 
Înainte de a pune utilajul în funcţiune curăţaţi circuitul de apă. Mizeria, depunerile de piatră, reziduurile de la coroziune şi 
alte materiale străine se pot acumula în interiorul schimbătorului de căldură şi reduc astfel capacitatea sa de schimb de 
căldură. Căderile de presiune pot creşte şi ele reducând astfel debitul de apă. De aceea tratarea corespunzătoare a apei 
reduce riscul de coroziune, eroziune, depunere de piatră etc. Cel mai adecvat mod de tratare a apei trebuie determinat 
local conform tipului de sistem şi caracteristicilor locale a apei de proces. 
Producătorul nu este responsabil pentru deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a echipamentului datorită 
netratării apei sau tratării necorespunzătoare a apei. 

Tabelul 1 – Limite acceptabile pentru calitatea apei 
PH (25°C) 6,8 ÷ 8,0  Duritate totală (mg CaCO3 / l) < 200 

Conductivitate electrică μS/cm (25°C) <800  Fier (mg Fe / l) < 1,0 
Ion clorură (mg Cl - / l) <200  Ion sulfură (mg S2 - / l) Nu 
Ion sulfat (mg SO2

4 - / l) <200  Ion amoniu (mg NH4
+ / l) < 1,0 

Alcalinitate (mg CaCO3 / l) <100  Dioxid de siliciu (mg SiO2 / l) < 50 

Protecţia la îngheţ a evaporatorului şi a schimbătoarelor 

Pentru proiectarea sistemului ca un întreg trebuie luate în considerare două sau mai multe din metodele de protecţie de 
mai jos: 

1. Circulaţia continuă a debitului de apă în interiorul reţelei de conducte şi a schimbătoarelor. 
2. Adăugarea unei cantităţi adecvate de glicol în circuitul de apă. 
3. Izolaţie suplimentară la căldură şi încălzirea reţelelor de conducte expuse. 
4. Golirea şi curăţarea schimbătorului de căldură în timpul sezonului de iarnă.  
5. Este responsabilitatea instalatorului şi/sau a personalului local ce se ocupă de întreţinere de a asigura că două 

sau mai multe din metodele de protecţie la îngheţ sunt folosite. Asiguraţi-vă că există protecţie adecvată permanentă 
împotriva îngheţului. Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus poate avea ca rezultat deteriorarea unor componente ale 
utilajului. Deteriorarea provocată de îngheţ nu este acoperită de garanţie. 

Instalarea comutatorului de debit 
Pentru a asigura un debit suficient prin evaporator, este esenţial ca un comutator de debit să fie montat pe circuitul de apă. 
Comutatorul de debit poate fi instalat fie pe partea de admisie, fie pe partea de evacuare a conductei de apă. Scopul 
comutatorului de debit este acela de a opri utilajul în cazul unui debit de apă întrerupt, protejând astfel evaporatorul de 
îngheţ. Ca opţiune este disponibil un comutator de debit calibrat în mod specific pentru acest scop cu codul de 
identificare 131035072. 
Acest comutator de debit tip paletă este indicat pentru aplicaţiile de exterior cu regim greu de lucru (IP67) pentru diametre 
de conductă în intervalul de 1" ÷ 6". 
Comutatorul de debit are un contact controlat ce trebuie să fie conectat electric la terminalele tabloului cu borne 
(verificaţi schema electrică a utilajului pentru informaţii suplimentare). 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la instalarea şi setările dispozitivului, vă rugăm să citiţi pliantul cu instrucţiuni 
din cutia aparatului. 
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3” 83 mm 
4” 107 mm 
5” 134 mm 
6” 162 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Reglarea comutatorului de debit de siguranţă 

 
Refrigerarea supapelor de siguranţă de pe circuit 
Fiecare sistem este dotat cu supape de siguranţă ce sunt instalate pe fiecare circuit, atât pe evaporator cât şi pe 
condensator. Scopul supapelor este de a declanşa agentul frigorific in interiorul circuitului de agent frigorific în 
eventualitatea unor funcţionări defectuoase. 

 

 

 

>5 mm 

Pentru conducte 3” - 6” 
folosiţi palete b = 29 mm Reglarea sensibilităţii de 

declanşare a comutatorului de 
debit 
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Montajul electric 

Specificaţii generale
 

 ATENȚIE 

 

Toate conexiunile electrice la utilaj trebuie efectuate în conformitate cu legile şi normele aplicabile. Toate activităţile 
de instalare, funcţionare şi întreţinere trebuie efectuate de către personal calificat. Vă rugăm să consultaţi schema de 
conexiuni specifică pentru utilajul pe care l-aţi achiziţionat şi care a fost trimisă împreună cu utilajul. Dacă schema de 
montaj/conexiuni nu se află la utilaj sau dacă a fost pierdută, vă rugăm să contactaţi dealerul dumneavoastră care vă 
va furniza un exemplar. 
 

 

 ATENȚIE 

 

Folosiţi doar conductoare din cupru. Utilizarea conductoarelor din alt material decât cuprul poate provoca 
supraîncălzirea sau coroziunea la punctele de conexiune şi poate deteriora agregatul.   
Pentru a evita interferenţa, toate cablurile etalon trebuie instalate separat faţă de cablurile de alimentare. În acest 
sens folosiţi tuburi izolante separate pentru cablurile electrice. 
 

 

 

 

 ATENȚIE 

 

Înainte de punerea în funcţiune a utilajului deschideţi separatorul principal de pe alimentarea principală de la reţea a 
utilajului. Atunci când utilajul este oprit dar separatorul este în poziţie închisă circuitele nefolosite se află sub tensiune. 
Nu deschideţi niciodată panoul de conexiuni al compresoarelor înainte de a fi deschis comutatorul de deconectare 
general al unităţii. 

 

 

 ATENȚIE 

 

Simultaneitatea alimentatoarelor monofazate şi trifazate şi dezechilibrul dintre faze poate provoca scurgeri la pământ 
de până la 150 mA în timpul funcţionării normale a agregatelor seriei. 

 

Dacă agregatul include dispozitive ce provoacă armonici superioare (cum ar fi VFD şi întrerupere de fază) scurgerea 
la pământ ar putea creşte la valori foarte mari (aproximativ 2 Amperi). 

Protecţiile pentru sistemul de alimentare de la reţea trebuie să fie proiectate în conformitate cu valorile mai sus 
menţionate. 
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Componentele electrice 
Toate conexiunile electrice ale interfeţei şi cele de alimentare sunt specificate în schema de conexiuni care este livrată 
împreună cu utilajul. Instalatorul trebuie să furnizeze următoarele componente: 

- Cabluri de alimentare de la reţea (tub izolant dedicat) 
- Cabluri de interconexiune şi pentru interfaţă (tub izolant dedicat) 
- Disjunctoare termo-magnetice de dimensiune corespunzătoare (vezi datele electrice). 

Instalaţie electrică 
Circuitul de alimentare: 
Conectaţi cablurile electrice de alimentare de la reţea la terminalele întrerupătorului general de pe tabloul de 
conexiuni al utilajului. Tabloul de acces trebuie să aibă o gaură cu un diametru corespunzător pentru cablul 
folosit şi  garnitura de etanşare a cablului. De asemenea poate fi folosit un tub izolant flexibil ce conţine trei faze 
şi împământarea. În orice caz trebuie asigurată protecţia absolută faţă de orice cantitate de apă ce trece prin 
punctul de conexiune. 

Circuitul de comandă: 
Fiecare utilaj al seriei este dotat cu un transformator auxiliar al circuitului de comandă de 400/115V. Astfel nu 
este necesar un cablu suplimentar pentru alimentarea de la reţea a sistemului de comandă. 
Doar dacă este necesar rezervorul opţional separat de acumulare atunci rezistenţa electrică pentru protecţie la 
îngheţ trebuie să aibă o alimentare separată de la reţea. 

Încălzitoare electrice 
Fiecare circuit are o rezistenţă electrică instalată în compresor al cărei scop este de a păstra uleiul cald prevenind astfel 
prezenţa agentului frigorific lichid amestecat cu uleiul în compresor. În mod evident funcţionarea rezistenţei electrice este 
garantată doar dacă există o alimentare constantă de la reţea. Dacă nu este posibil să se păstreze utilajul alimentat 
atunci când nu este activ pe perioada de iarnă, aplicaţi cel puţin două proceduri descrise în secţiunea „Instalarea 
mecanică” din “Protecţia la îngheţ a evaporatorului şi a schimbătoarelor”. 

Dacă instalaţia foloseşte pompe din exteriorul utilajului (ce nu sunt furnizate odată cu agregatul), linia de alimentare a 
fiecărei pompe trebuie să fie dotată cu un întrerupător magneto-termic şi un întrerupător de comandă. 

Comanda pompei de apă 
Conectaţi alimentarea de la reţea a bobinei contactorului de comandă la bornele 27 şi 28 (pompa #1) şi 401 şi 402 
(pompa 2) aflate pe tabloul de conexiuni M3 şi instalaţi contactorul la o bornă de la reţea ce are aceeaşi tensiune ca 
bobina contactorului pompei. Bornele sunt conectate la un contact decapat al microprocesorului. Contactul 
microprocesorului are următoarea capacitate de comutare: 

Tensiunea maximă: 250 V c.a. 
Curentul maxim: 2 A Rezistiv - 2 A Inductiv 
Normă de referinţă: EN 60730-1 
 
Schema de conexiuni descrisă mai sus permite microprocesorului să dirijeze pompa de apă în mod automat.  Este o 
practică bună să se instaleze un întrerupător de sarcină termo-magnetic pentru pompa ce are un contact decapat şi de a-l 
conecta în serie cu comutatorul de debit. 

Releele de semnalizare – Instalaţia electrică 
Utilajul are o ieşire digitală cu contact decapat care îşi schimbă starea ori de câte ori apare o alarmă în unui din circuitele  
agentului frigorific. Conectaţi acest semnal la o alarmă acustică, vizuală externă sau la BMS pentru a monitoriza 
funcţionarea sa. Vezi schema de conexiuni a utilajului pentru cablaj. 

Comanda de la distanţă pornit /oprit a agregatului – Instalaţia electrică 
Utilajul are o intrare digitală ce permite controlul de la distanţă. La această intrare poate fi conectat un întrerupător 
temporizat de pornire, un întrerupător sau un BMS. Odată ce contactul a fost închis microprocesorul lansează secvenţa 
de pornire pornind mai întâi pompa de apă şi apoi compresoarele. Când contactul este deschis microprocesorul lansează 
secvenţa de oprire a utilajului. Contactul trebuie să fie decapat. 

Valoarea de referinţă dublă – Instalaţia electrică 
Funcţia valoare de referinţă dublă permite schimbarea valorii de referinţă a agregatului între două valori pre-definite în 
controlerul agregatului. Un exemplu al unei aplicaţii este producerea gheţii pe timp de noapte şi funcţionarea standard pe 
timp de zi. Conectaţi un întrerupător sau un întrerupător temporizat între terminalele 5 şi 21 ale tabloului de conexiuni M3. 
Contactul trebuie să fie decapat. 

Resetarea valorii de referinţă pentru apa exterioară – Instalaţia electrică (opţional) 
Valoarea de referinţă locală a utilajului poate fi modificată prin intermediul unui semnal analogic extern de 4-20 mA. 
Odată ce această funcţie a fost activată, microprocesorul permite modificarea valorii de referinţă de la valoarea locală de 
referinţă până la un diferenţial de 3°C. 4 mA corespunde unui diferenţial de 0°C. 20 mA corespunde valorii de referinţă 
plus diferenţialul maxim. Cablul de transmisie trebuie să fie conectat direct la terminalele 35 şi 36 ale tabloului de 
conexiuni M3. Cablul de transmisie trebuie să fie de tip ecranat şi nu trebuie pozat în vecinătatea cablurilor de alimentare 
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Limitarea agregatului – Instalaţia electrică (opţional) 
Microprocesorul utilajului permite limitarea capacităţii prin intermediul a două criterii separate: 

-   Limitarea sarcinii: sarcina poate fi variată prin intermediul unui semnal extern de 4-20 mA de la BMS. 
Cablul de transmisie trebuie să fie conectat direct la bornele 36 şi 37 ale tabloului de conexiuni M3. Cablul de 
transmisie  trebuie să fie de tip ecranat şi nu trebuie pozat în vecinătatea cablurilor de alimentare pentru a nu induce 
interferenţă la nivelul controlerul electronic. 

-   Limitarea curentului: sarcina utilajului poate fi variată prin intermediul unui semnal extern de 4-20 mA de la 

un dispozitiv extern. În acest caz, limitele de comandă a curentului trebuie setate pe microprocesor astfel încât 
microprocesorul transmite valoarea curentului măsurat şi îl limitează. 
Cablul de transmisie trebuie să fie conectat direct la bornele 36 şi 37 ale tabloului de conexiuni M3. Cablul de 
transmisie  trebuie să fie de tip ecranat şi nu trebuie pozat în vecinătatea cablurilor de forţă pentru a nu induce 
interferenţă la controlerul electronic. 
O intrare digitală permite activarea limitării curentului la timpul dorit. Conectaţi întrerupătorul de pornire sau 
temporizatorul (contact decapat) la terminalele 5 şi 9. 

Atenţie: cele două opţiuni nu pot fi activate simultan. Setarea unei funcţii o exclude pe cealaltă. 

Fig. 5 – Conexiune aferentă utilizatorului la interfaţa tabloului de conexiuni M3 

Conexiuni de bază ale 
agregatului 

Extindere 
suplimentară  
pentru 
recuperarea 
căldurii 

Extindere 
suplimentară  pentru 
comanda pompei 

Extindere suplimentară  
pentru resetarea valorii de 
referinţă a apei din exterior 

şi limitarea agregatului 
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Funcționare 
 
Responsabilităţile operatorului 
Este important ca operatorul să fie instruit corespunzător şi să se familiarizeze cu sistemul înainte de a lucra cu utilajul. 
Suplimentar citirii acestui manual, operatorul trebuie să studieze manualul de funcţionare al microprocesorului şi schema 
de conexiuni pentru a înţelege succesiunea/secvenţa de pornire, funcţionarea, succesiunea/secvenţa de oprire şi 
funcţionarea tuturor dispozitivelor de siguranţă. 
În faza iniţială de pornire a utilajului, un tehnician autorizat de către producător este disponibil să răspundă tuturor 
întrebărilor şi să ofere instrucţiuni pentru a corecta procedurile de lucru. Operatorul este sfătuit să păstreze o evidenţă  a 
datelor de lucru pentru fiecare utilaj instalat. O altă evidenţă trebuie de asemenea păstrată pentru toate activităţile 
periodice de întreţinere şi de service. 
Dacă operatorul semnalează condiţii de funcţionare anormale sau neobişnuite, acesta este sfătuit să consulte serviciul 
tehnic autorizat de către producător. 

Descrierea utilajului 
Acest utilaj, de tip de condensare a apei, este format din următoarele componente principale: 

- Compresor: Compresorul cu un melc din seriile Fr 3200 sau Fr4100 este de tipul semi-ermetic şi 

foloseşte gaz din evaporator pentru a răci motorul şi pentru a permite funcţionarea 
optimă sub orice condiţii de încărcare presupuse. Sistemul de lubrifiere cu injecţie de ulei 
nu necesită o pompă de ulei deoarece debitul de ulei este asigurat de către diferenţa de 
presiune dintre debitul de pompare şi cel de aspirare. Suplimentar, pe lângă asigurarea 
lubrifierii rulmenţilor cu bile, injecţia cu ulei etanşează dinamic melcul activând astfel 
procesul de compresie. 

- Evaporator:  Evaporatorul tubular cu manta cu detentă directă are o dimensiune suficientă pentru a 

asigura eficienţa optimă în toate condiţiile de încărcare. 
- Condensator: Condensatorul tubular cu manta are aripioare de răcire fine externe cu eficienţă ridicată. 

Lichidul subrăcit de partea inferioară a tuburilor nu numai că îmbunătăţeşte eficienţa 
totală a utilajului dar şi compensează variaţiile necesarului de frig prin adaptarea 
necesarului de agent frigorific la toate condiţiile de lucru previzibile. 

- Regulator de presiune: Utilajul are un regulator de presiune electronic care este comandat de către un dispozitiv 

electronic denumit dispozitiv de acţionare, ce îi optimizează funcţionarea. 

Descrierea ciclului de refrigerare 
Gazul din agentul frigorific cu temperatură scăzută din evaporator este antrenat de către compresor prin intermediul 
motorului electric care este răcit de agentul frigorific. Acesta este comprimat ulterior şi, în timpul acestui proces, agentul 
frigorific se amestecă cu uleiul din separatorul de ulei. 
Amestecul ulei-agent frigorific aflat la presiune ridicată este introdus în separatorul de ulei de înaltă eficienţă tip 
centrifugă, unde uleiul este separat de agentul frigorific. Uleiul acumulat în partea inferioară a separatorului este forţat de 
diferenţa de presiune înapoi în compresor în timp ce agentul frigorific fără urme de ulei este trimis către condensator. 

Fluidul de agent frigorific este distribuit uniform în interiorul condensatorului prin spaţiul schimbătorului iar gazul în 
contact cu tuburile este răcit şi succesiv începe să se condenseze. 

Fluidul condensat la temperatura de saturaţie trece prin secţiunea de subrăcire unde pierde mai multă căldură crescând 
eficienţa ciclului. Căldura luată din fluid în timpul răcirii, condensării şi subrăcirii este schimbată cu cea a apei ce trece 
prin tuburile condensatorului. 

Fluidul subrăcit curge prin uscătorul cu filtru de mare eficienţă şi apoi ajunge la elementul de dilatare (regulatorul de 
presiune) prin care începe o scădere de presiune din procesul de dilatare având ca rezultat vaporizarea unei părţi a 
lichidului de agent frigorific. 

Rezultatul în acest punct este un amestec de gaz-lichid cu presiune scăzută şi temperatură scăzută ce intră în 
evaporator unde preia căldura necesară pentru vaporizare. 

Atunci când agentul frigorific lichid-vapori este uniform distribuit în tuburile evaporatorului cu dilatare directă căldura este 
schimbată cu apa de răcire reducând astfel temperatura până la evaporarea completă urmată de supraîncălzire. 

Odată ce a ajuns la starea de vapori supraîncălziţi agentul frigorific părăseşte evaporatorul şi este preluat încă o dată în 
compresor pentru a repeta ciclul. 
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Fig. 6. – Ciclul de refrigerare a unităţii duble EWWQ B – SS / EWWQ B – XS Fr4 

 

 

 

Legendă imagine: 
Oil separator – separator de ulei 
Electronic exp. valve - regulator de presiune 
electronic  
Condenser - condensator 
Heater – dispozitiv de încălzire  

 

F12-22 LP Comutator de joasă presiune 

F13-23 HP Comutator de înaltă presiune 

WH1-2 Traductor de înaltă presiune (0÷45 bar) 

WL1-2 Traductor de joasă presiune (0÷30 bar) 

WD1-2 Temperatura uleiului  

WOE Temperatura apei de intrare 

WIE Temperatura apei de ieşire 

ST1-2 Temperatura de admisie 
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Fig. 7. – Ciclul de refrigerare a unităţii simple EWWQ B – SS / EWWQ B – XS Fr4 

 

 

 

 

F12-22 LP Comutator de joasă presiune 

F13-23 HP Comutator de înaltă presiune 

WH1-2 Traductor de înaltă presiune (0÷45 bar) 

WL1-2 Traductor de joasă presiune (0÷30 bar) 

WD1-2 Temperatura uleiului  

WOE Temperatura apei de intrare 

WIE Temperatura apei de ieşire 

ST1-2 Temperatura de admisie 
 

Legendă imagine: 
Oil separator – separator de ulei 
Electronic exp. valve - regulator de presiune 
electronic  
Condenser – condensator 
Water outlet – ieşire apă 
Water inlet – intrare apă 
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Fig. 8 - Ciclul de refrigerare a unităţii duble EWWQ B – SS / EWWQ B – XS 3200 

 

 

 

 

 

F12-22 LP Comutator de joasă presiune 

F13-23 HP Comutator de înaltă presiune 

WH1-2 Traductor de înaltă presiune (0÷45 bar) 

WL1-2 Traductor de joasă presiune (0÷30 bar) 

WD1-2 Temperatura uleiului  

WOE Temperatura apei de intrare 

WIE Temperatura apei de ieşire 

ST1-2 Temperatura de admisie 
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Fig. 9 - Ciclul de refrigerare a unităţii simple EWWQ B – SS / EWWQ B – XS 3200 

 

 

 

 

F12-22 LP Comutator de joasă presiune 

F13-23 HP Comutator de înaltă presiune 

WH1-2 Traductor de înaltă presiune (0÷45 bar) 

WL1-2 Traductor de joasă presiune (0÷30 bar) 

WD1-2 Temperatura uleiului  

WOE Temperatura apei de intrare 

WIE Temperatura apei de ieşire 

ST1-2 Temperatura de admisie 
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Descrierea ciclului de refrigerare cu recuperare parţială de căldură 
Gazul din agentul frigorific aflat la temperatură scăzută din evaporator este antrenat de către compresor prin intermediul 
motorului electric care este răcit de agentul frigorific. Acesta este ulterior comprimat şi în timpul acestui proces agentul 
frigorific se amestecă cu uleiul din separatorul de ulei. 

Amestecul ulei-agent frigorific aflat la presiune ridicată este introdus în separatorul de ulei de înaltă eficienţă tip 
centrifugă, unde uleiul este separat de agentul frigorific. Uleiul acumulat la partea inferioară a separatorului este forţat de 
diferenţa de presiune înapoi în compresor în timp ce agentul frigorific fără urme de ulei este trimis către condensator. 

Partea superioară a condensatorului are tuburi de răcire prin care aproape 10% din evacuarea de căldură (in special 
evacuare de gaz supraîncălzit) a utilajului este recuperată. 
Aceste condensatoare cu tuburi cu recuperare parţială de căldură au coroane cu cuplaje speciale prin care acestea pot fi 
conectate la conductele cu apă caldă. Când recuperarea parţială este activată performanţa condensatorului este 
îmbunătăţită din moment ce temperatura condensatorului este scăzută cu atât mai mult cu cât suprafaţa alocată 
degajării de căldură este mai mare. 

După trecerea prin tuburile de răcire, gazul începe să se condenseze în partea centrală a condensatorului. 

Fluidul condensat la temperatura de saturaţie trece prin secţiunea de subrăcire unde pierde şi mai multă căldură 
crescând eficienţa ciclului. Fluidul subrăcit curge prin uscătorul cu filtru de mare eficienţă şi apoi ajunge la elementul de 
dilatare (regulatorul de presiune) prin care o scădere de presiune începe din procesul de dilatare având ca rezultat 
vaporizarea unei părţi a lichidului de agent frigorific. 
Rezultatul în acest punct este un amestec de gaz-lichid cu presiune scăzută şi temperatură scăzută ce intră în 
evaporator unde preia căldura necesară pentru vaporizare. 

Atunci când agentul frigorific lichid-vapori este uniform distribuit în tuburile evaporatorului cu dilatare directă căldura este 
schimbată cu apa de răcire reducând astfel temperatura până la evaporarea completă urmată de supraîncălzire. 

Odată ce a ajuns la starea de vapori supraîncălziţi agentul frigorific părăseşte evaporatorul şi este preluat încă o dată în 
compresor pentru a repeta ciclul. 

Comanda circuitului cu recuperare parţială şi recomandări de instalare 
Sistemul cu recuperare parţială de căldură nu este gestionat şi/sau comandat de către utilaj. Instalatorul trebuie să 
urmeze recomandările de mai jos pentru cea mai bună performanţă şi siguranţă în funcţionare a sistemului: 

1) Instalarea unui filtru mecanic pe conducta de admisie a schimbătorului de căldură. 

2) Instalarea supapelor de închidere pentru a izola schimbătorul de căldură de sistemul de apă în timpul 
perioadelor de inactivitate sau de întreţinere a sistemului. 

3) Instalarea unei supape de golire ce permite schimbătorului de căldură să fie golit în cazul în care 
temperatura aerului este aşteptată să scadă sub 0°C în timpul perioadelor de inactivitate ale utilajului. 

4) Instalarea unor îmbinări flexibile anti-vibraţie pe partea conductelor de admisie şi evacuare a apei cu 
recuperare de căldură astfel încât transmisia vibraţiilor şi astfel a zgomotului către sistemul de apă este 
menţinută cât mai mică posibil. 

5) Nu încărcaţi îmbinările schimbătorului cu greutatea sistemului de conducte de recuperare a căldurii. 
Îmbinările de pe partea de apă a schimbătorului nu sunt proiectate să suporte greutatea sistemului de 
conducte. 

6) Dacă temperatura apei ce determină recuperarea căldurii este mai scăzută decât temperatura 
ambientală este recomandabil să se oprească pompa de apă pentru recuperarea căldurii timp de 3 
minute după oprirea ultimului compresor. 

 

Compresorul 
Compresorul cu un singur melc este de tip semi-ermetic cu un motor asincron trifazic cu doi poli ce este canelat direct pe 
arborele principal. Gazul de aspiraţie de la evaporator răceşte motorul electric înainte de a intra în orificiile de aspiraţie. 
Există senzori de temperatură în interiorul motorului electric care sunt complet acoperiţi de înfăşurarea bobinei şi 
monitorizează constant temperatura motorului. Dacă temperatura înfăşurării bobinei devine foarte mare (120°C), un 
dispozitiv extern special conectat la senzori şi la controlerul electronic va dezactiva compresorul corespondent. Există 
doar două piese ce se rotesc şi se deplasează şi nu există piese în compresor cu o mişcare excentrică şi/sau alternativă. 
De aceea componentele principale sunt doar rotorul principal şi sateliţii ce efectuează procesul de compresie, ce se 
cuplează perfect împreună. 
Etanşarea compresiei este făcută cu un material compozit special cu o formă corespunzătoare ce este interpus între 
melcul principal şi satelit. Arborele principal pe care rotorul principal este canelat este susţinut de către 2 rulmenţi cu bile. 
Sistemul realizat astfel este echilibrat atât static cât şi dinamic înainte de asamblare. 
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Figura 10– Imaginea compresorului Fr4100 

 

 

Figura 11 – Imaginea compresorului Fr3200 

În cazul compresoarelor din seriile Fr3200 şi Fr4100, accesul către părţile interioare se efectuează prin intermediul celor 
două capace situate pe părţile laterale. 

Procesul de compresie 
Cu ajutorul compresorului cu un singur melc,  procesul de aspiraţie, compresie şi evacuare are loc într-un mod continuu 
datorită satelitului superior. În cadrul acestui proces, gazul aspirat pătrunde în profilul dintre rotor, dinţii de pe satelitul 
superior şi corpul compresorului. Volumul este redus în mod gradat prin comprimarea agentului frigorific. Gazul 
comprimat la înaltă presiune este astfel evacuat în separatorul de ulei integrat. În separatorul de ulei, amestecul de  
gaze/ulei şi uleiul sunt adunate într-un spaţiu din partea inferioară a compresorului, unde sunt injectate în mecanismele 
de comprimare pentru a garanta etanşarea compresiei şi lubrifierea rulmenţilor cu bilă. 
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1. E 2. Admisie 

Canelurile rotorului principal ‘a’, ‘b’ şi ‘c’ 
comunică la un capăt cu camera de admisie şi 
sunt etanşate la celălalt capăt de dinţii 
satelitului superior. Odată cu rotirea rotorului, 
lungimea efectivă a canelurilor creşte, sporind 
astfel volumul către camera de admisie. 
Figura 1 ilustrează clar acest proces. De 
îndată ce canelura ‘a’ preia poziţia canelurilor 
‘b’ şi ‘c’, volumul său creşte, făcând ca vaporii 
de admisie să pătrundă în canelură. 

G
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După alte rotaţii ale rotorului principal, 
canelurile care au fost deschise la momentul 
admisiei în cameră se angrenează cu dinţii 
satelitului. Acest lucru coincide cu etanşarea 
progresivă a fiecărei caneluri de către rotorul 
principal. 

După ce volumul canelurilor este închis 
dinspre camera de admisie, faza de admisie a 
ciclului de comprimare este finalizat. 

3. Compresie 

După ce rotorul principal se roteşte, volumul 
de gaz din canelură se reduce odată cu 
scurtarea lungimii canelurii şi producerea 
compresiei. 

4. Evacuare 

După ce dintele satelitului se apropie de 
capătul canelurii, presiunea vaporilor reţinuţi 
în interior atinge o valoare maximă ce apare 
atunci când capătul principal al canelurii 
începe să se suprapună peste orificiul de 
evacuare de formă triunghiulară. Compresia 
se termină de îndată ce gazul este introdus în 
galeria de evacuare. Dintele satelitului 
continuă să evacueze vaporii din canelură 
până ce volumul din aceasta ajunge la zero. 
Acest proces de comprimare este repetat 
pentru fiecare canelură/dinte al satelitului, pe 
rând. 

Separatorul de ulei nu este indicat 
 

Fig, 12 – Procesul de compresie 
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Compresor FR3200-FR4 

 

Alunecare 

 

Alimentare ulei Duză ulei 

Evacuare Încărcare 

Furcă 

Arc 
Piston 

Fig. 13 – Mecanism de control al capacităţii de refrigerare a compresorului Fr3200 - 

Fr4 

Duză permanentă pentru admisie 
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Forţa arcului + presiunea uleiului – presiune diferenţială de admisie/evacuare = supapa glisantă se deplasează către 
evacuare 

 
Presiune diferenţială de admisie/evacuare > forţa arcului = supapa glisantă se deplasează către încărcare 

Acţiunea de control a capacităţii Electrovalva A 1Electrovalva B 
Încărcarea compresorului 
Uleiul este evacuat din cilindrul de control al 
capacităţii. Presiunea diferenţială de admisie/evacuare 
depăşeşte forţa arcului şi deplasează supapa glisantă 
către poziţia maximă de încărcare. 

Sub tensiune (deschisă) 
Nu se află sub tensiune 

(închisă) 

Descărcarea compresorului 
Uleiul cu înaltă presiune este introdus în cilindrul de 
control al capacităţii. Forţa arcului completată de 
presiunea uleiului depăşeşte presiunea diferenţială de 
admisie/evacuare şi deplasează supapa glisantă către 
poziţia de încărcare minimă. 

Nu se află sub tensiune (închisă) Sub tensiune (deschisă) 

Menţinerea poziţiei supapei glisante 
Supapa glisantă este blocată hidraulic în poziţia dorită 
de încărcare. 

Nu se află sub tensiune (închisă) 
Nu se află sub tensiune 

(deschisă) 

Fig. 14 – Mecanismul de control al capacităţii 

 
 
Legendă: 



       D–EIMWC00508-16RO - 27/48 

Oil supply – alimentare cu ulei 
Oil vent – duză cu ulei 
Energised (open) – sub tensiune (deschis) 
De-energised (closed) – nu se află sub tensiune (închis) 
Unload – descărcare 
Compressor unloading – descărcare compresor 
Permanent vent to suction – duză permanentă pentru admisie 

 

Verificări preliminare înainte de pornire 

Generalităţi 
După ce echipamentul a fost instalat, utilizaţi următoarea procedură pentru a vă asigura că totul a fost efectuat corect: 

 

 ATENȚIE 

Opriţi alimentarea electrică a echipamentului înainte de efectuarea oricăror verificări. 
Nedeschiderea întrerupătoarelor de alimentare în acest moment poate conduce la leziuni grave sau chiar decesul 
operatorului. 

Inspectaţi toate conexiunile electrice la circuitele de alimentare şi compresoare, inclusiv contactoare, suporturile 
siguranţelor şi bornele electrice, şi asiguraţi-vă că acestea sunt curate şi bine fixate. Chiar dacă aceste verificări sunt 
realizate în cadrul fabricii pentru fiecare echipament care este livrat, vibraţiile din timpul transportului pot slăbi anumite 
conexiuni electrice. 

 

 ATENȚIE 

Asiguraţi-vă că bornele electrice ale cablurilor sunt bine strânse. Un cablu slăbit se poate supraîncălzi şi poate 
provoca probleme la nivelul compresoarelor. 

Deschideţi supapele de evacuare, pentru lichid, pentru injecţia lichidului şi admisie (dacă sunt instalate). 
 

 ATENȚIE 

Nu puneţi în funcţiune compresoarele dacă supapele de evacuare, pentru lichid, pentru injecţia lichidului sau de 

admisie sunt închise. Nedeschiderea acestor supape poate provoca daune substanţiale la nivelul compresorului. 
Este interzisă închiderea supapelor de pe conductele de evacuare şi admisie în timpul funcţionării unităţii. 
Aceste supape pot fi închise numai atunci când compresorul este oprit în timpul lucrărilor de întreţinere a unităţii. 
Această operaţiune trebuie efectuată de personal tehnic calificat ce deţine calificările impuse de către legislaţia 
locală şi/sau europeană şi adoptând dispozitivele de protecţie personale şi colective prevăzute. 

Verificaţi tensiunea de alimentare la bornele generale ale întrerupătorului de deconectare. Tensiunea de alimentare 
trebuie să fie aceeaşi cu cea de pe plăcuţa de identificare. Toleranţe maxime admise ± 10%. Diferenţa de tensiune dintre 
cele trei faze nu trebuie să depăşească ± 3%. 

Unitatea este prevăzută din fabrică cu un sistem de monitorizare a fazei care previne pornirea compresoarelor în cazul 
în care secvenţa fazelor este incorectă. Conectaţi corect bornele electrice la întrerupător pentru a asigura o funcţionare 
fără producerea de alarme. În cazul în care sistem de monitorizare declanşează o alarmă după pornirea echipamentului, 
inversaţi pur şi simplu două faze de la nivelul alimentării generale a întrerupătorului de deconectare (alimentarea 
electrică a unităţii). Nu inversaţi niciodată firele electrice ale sistemului de monitorizare. 

 

 ATENȚIE 

Punerea în funcţiune cu o secvenţă incorectă a fazelor compromite în mod definitiv funcţionarea compresorului. 
Asiguraţi-vă că fazele L1, L2 şi L3 corespund secvenţei R, S şi T. 

Umpleţi circuitul de apă şi eliminaţi aerul din cel mai înalt punct al sistemului şi deschideţi supapa pneumatică de 
deasupra carcasei evaporatorului. Nu uitaţi să o închideţi din nou după umplere. Presiunea prevăzută pe partea 
destinată apei a evaporatorului este de 10,0 bar. Nu depăşiţi niciodată această presiune pe parcursul ciclului de 
funcţionare a echipamentului. 

 

 IMPORTANT 

Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului, curăţaţi circuitul apei. Impurităţile, calcarul, urmele de coroziune 
şi alte materiale străine se pot acumula în interiorul schimbătorului de căldură şi pot reduce capacitatea acestuia 
de  transferare a căldurii. Căderile de presiune pot fi de asemenea mai frecvente, reducându-se astfel debitul de 
apă. O tratare corectă a apei reduce, prin urmare, riscul de coroziune, eroziune, apariţie a calcarului etc. Cel mai 
adecvat tratament al apei trebuie decis la nivel local în conformitate cu tipul de sistem şi caracteristicile locale ale 
apei utilizate în cadrul proceselor. 
Producătorul nu este responsabil pentru daunele sau funcţionarea necorespunzătoare a echipamentului, cauzate/ă 
de netratarea apei sau tratarea incorectă a apei. 
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Unităţi cu pompă de apă externă  
Porniţi pompa de apă şi verificaţi dacă sistemul pentru apă nu prezintă scurgeri; efectuaţi reparaţii, dacă este necesar. În 
timpul funcţionării pompei de apă, reglaţi debitul de apă până când este atinsă căderea de presiune prevăzută pentru 
evaporator. Reglaţi punctul de declanşare a comutatorului de debit (nu este furnizat din fabrică), pentru a asigura 
funcţionarea echipamentului într-o gamă de debit de ± 20%. 
 

 ATENȚIE 

 
Începând din acest moment, echipamentul va fi alimentat cu energie electrică. Pe parcursul operării 
ulterioare trebuie să se acţioneze cu mare grijă. 
Neatenţia în timpul operării ulterioare poate provoca leziuni personale serioase. 
 

Alimentare electrică 
Tensiunea de alimentare a echipamentului trebuie să fie identică cu cea menţionată pe plăcuţa de identificare: ± 10% în 
timp ce diferenţa de tensiune dintre faze nu trebuie să depăşească ± 3%. Măsuraţi tensiunea între faze şi, dacă valoarea 
nu se încadrează între limitele stabilite, corectaţi-o înainte de pornirea echipamentului. 

 

 ATENȚIE 

 

Asiguraţi tensiunea adecvată de alimentare. O tensiune de alimentare necorespunzătoare poate conduce la o 
funcţionare necorespunzătoare a componentelor de control şi o declanşare nedorită a dispozitivelor de protecţie 
termică, împreună cu o reducere considerabilă a duratei de viaţă a contactoarelor şi motoarelor electrice. 
 

Diferenţe ale tensiunii de alimentare 

În cadrul unui sistem trifazic, diferenţele excesive dintre faze provoacă supraîncălzirea motorului. Diferenţa maximă a 
tensiunii este de 3%, calculată după cum urmează: 

 

Vaverage = Vmedie 

Exemplu: cele trei faze au valorile respective de 383, 386 şi 392 V, valoarea medie este:  

383+386+392 = 387 V 

           3 
Astfel procentul diferenţei este: 

%29,1100
387

387392



x  sub valoarea maximă permisă (3%) 

 

 

Diferenţă %: 
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Alimentarea încălzitoarelor electrice 
Fiecare compresor este prevăzut cu o rezistenţă electrică situată în zona inferioară a compresorului. Scopul acestora este 
de a încălzi uleiul lubrifiant, evitându-se astfel amestecarea agentului frigorific din interior. 
Este necesară prin urmare asigurarea faptului că rezistenţele sunt alimentate cu cel puţin 24 ore înainte de ora planificată 
de punere în funcţiune. 
Pentru a asigura activarea acestora, este suficient să menţineţi echipamentul pornit prin închiderea întrerupătorului general 
de deconectare Q10. 
Cu toate acestea, microprocesorul dispune de o serie de senzori care previn pornirea compresorului atunci când 
temperatura uleiului nu este cu cel puţin 5°C peste temperatura de saturaţie ce corespunde presiunii actuale. 
Menţineţi comutatoarele Q0, Q1, Q2 şi Q12 în poziţia de oprire (sau 0) până la momentul punerii în funcţiune. 

Oprire în caz de urgenţă 
Echipamentul este prevăzut cu un sistem de oprire în caz de urgenţă care întrerupe alimentarea cu electricitate a 
compresoarelor, permiţând echipamentului să se oprească în siguranţă în caz de pericol. Funcţia de oprire în caz de 
urgenţă este dezactivată prin apăsarea butonului roşu rotund de pe carcasa panoului electric al echipamentului. 
După ce echipamentul s-a oprit, este generat un semnal de alarmă la nivelul cardului de control al unităţii, care raportează 
declanşarea opririi în caz de urgenţă şi previne repornirea compresoarelor. Pentru a porni din nou compresoarele: 

- Resetaţi butonul de urgenţă 
- Anulaţi alarma de la nivelul cardului de control. 

 

 ATENȚIE 

Butonul de urgenţă întrerupe alimentarea electrică a compresoarelor, însă nu şi panoul electric al acestuia. Prin 
urmare, luaţi toate măsurile de siguranţă necesare dacă trebuie să acţionaţi asupra echipamentului după o oprire de 
urgenţă.  

 
 

Procedura de punere în funcţiune 
 

Pornirea echipamentului 
1. Atunci când întrerupătorul general de deconectare Q10 este închis, asiguraţi-vă că întrerupătoarele Q0, Q1, Q2 şi 

Q12 se află în poziţia de oprire (sau 0). 
2. Dezactivaţi întrerupătorul termo-magnetic Q12 şi aşteptaţi ca microprocesorul şi unitatea de control să pornească. 

Asiguraţi-vă că temperatura uleiului este suficient de ridicată. Temperatura uleiului trebuie să fie cu cel puţin 5°C 
peste valoarea temperaturii de saturaţie a agentului frigorific din compresor. 
În cazul în care uleiul nu este destul de cald, compresoarele nu vor putea fi pornite iar pe afişajul microprocesorului va 
fi afişat mesajul “Oil Heating” („Încălzirea uleiului”). 

3. Porniţi pompa de apă. 
4. Activaţi întrerupătorul Q0 şi aşteptaţi ca mesajul “Unit-On/COMPRESOR Stand-By” („unitate activată/compresor în 

aşteptare”) să apară pe afişaj. 
5. Asiguraţi-vă că valoarea căderii de presiune a evaporatorului este egală cu cea prevăzută şi corectaţi-o, dacă este 

cazul. Căderea de presiune trebuie măsurată cu ajutorul conectoarelor furnizate din fabrică amplasate pe conductele 
evaporatorului. Nu măsuraţi căderile de presiune în puncte unde sunt interpuse supape şi/sau filtre. 

6. Pentru prima punere în funcţiune, dezactivaţi întrerupătorul Q0 pentru a vă asigura că pompa de apă rămâne în 
funcţiune timp de trei minute înainte de a se opri. 

7. Activaţi din nou întrerupătorul Q0. 
8. Asiguraţi-vă că valoarea de referinţă a temperaturii este setată la valoarea impusă prin apăsarea tastei Set (setare). 
9. Activaţi întrerupătorul Q1 (sau poziţia 1) pentru a porni compresorul nr.1. 
10. După pornirea compresorului, aşteptaţi cel puţin 1 minut ca sistemul să se stabilizeze. În acest interval, controlerul va 

efectua o serie de operaţiuni în scopul golirii evaporatorului (pre-purjare) în scopul asigurării unei porniri sigure. 
11. La finalul procedurii de pre-purjare, microprocesorul va începe încărcarea compresorului, aflat în funcţiune, în scopul 

reducerii temperaturii apei evacuate. Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a sistemului de control al capacităţii prin 
măsurarea consumului de curent electric al compresorului. 

12. Verificaţi evaporarea agentului frigorific şi presiunea de condensare. 
13. După stabilizarea sistemului, asiguraţi-vă că geamul pentru vizualizarea lichidului de pe conducta de intrare a 

supapei de  expansiune indică faptul că aceasta este complet plină (fără bule de aer) şi să indicatorul de umiditate 
menţionează “Dry” („uscat”). Orice bule de aer din interiorul geamului de vizualizare pot indica un nivel redus de 
agent frigorific sau o cădere de presiune excesivă prin intermediul uscătorului filtrului sau al unei supape de 
expansiune care este blocată în poziţia de deschidere maximă.  

14. Pe lângă verificarea geamului de vizualizare a lichidului, verificaţi şi parametrii de funcţionare a circuitului prin 
inspectarea următoarelor: 

 

a) Supraîncălzirea agentului frigorific la nivelul admisiei compresorului 
b) Supraîncălzirea agentului frigorific la nivelul evacuării compresorului 
c) Subrăcirea lichidului ce iese din bateriile condensatoarelor 
d) Presiunea de evaporare 
e) Presiunea de condensare 

Cu excepţia temperaturii lichidului şi a temperaturii de admisie ale echipamentelor cu supapă termostatică, care 
necesită utilizarea unui termometru extern, toate celelalte măsurători pot fi efectuate prin citirea valorilor relevante 
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direct de pe afişajul microprocesorului. 

15. Treceţi întrerupătorul Q2 în poziţia de pornire (sau 1) pentru a porni compresorul nr. 2. 
16. Repetaţi paşii de la 10 la 15 pentru cel de-al doilea circuit. 

Tabel 2– Condiţii tipice de funcţionare a compresoarelor la capacitate maximă 
Ciclu economic Supraîncălzire 

admisie 
Supraîncălzire 

evacuare 
Subrăcire lichid 

NU 4 ± 6 °C 20 ± 25 °C 5 ± 6 °C 
DA 4 ± 6 °C 18 ± 23 °C 10 ± 15 °C 

 

 

    IMPORTANT 

 
Semnele unei încărcări insuficiente cu agent frigorific sunt următoarele: presiune joasă de evaporare, supraîncălzire 
extremă la admisie şi evacuare (dincolo de limitele superioare) şi un nivel jos de subrăcire. În acest caz, adăugaţi 
agentul frigorific R134A la circuitul relevant. Sistemul a fost prevăzut cu o conexiune de alimentare între supapa de 
expansiune şi evaporator. Completaţi cu agent frigorific până ce condiţiile de funcţionare revin la normal. Nu uitaţi să 
puneţi la loc capacul supapei la final. 

17. Pentru a dezactiva temporar echipamentul (închidere zilnică sau săptămânală), treceţi întrerupătorul Q0 în 
poziţia de oprire (sau 0) sau deschideţi contactul la distanţă dintre bornele 58 şi 59 de pe placa cu borne M3 
(Clientul poate efectua instalarea unui întrerupător la distanţă). Microprocesorul va activa procedura de oprire, 
care durează câteva secunde. La trei minute după închiderea compresoarelor microprocesorul va închide 
pompa. Nu opriţi alimentarea principală cu electricitate pentru a nu dezactiva rezistenţele electrice ale 
compresoarelor şi evaporatorului. 
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    IMPORTANT  
În cazul în care echipamentul nu este furnizat cu o pompă integrată, nu opriţi pompa externă înainte de expirarea 
intervalului de 3 minute după ce ultimul compresor a fost oprit. O oprire a pompei înainte de momentul oportun 
declanşează o alarmă de eroare legată de debitul de apă. 

Oprirea periodică 
1. Treceţi întrerupătoarele Q1 şi Q2 în poziţia de dezactivare (sau 0) pentru a dezactiva compresoarele, utilizând 

procedura obişnuită de evacuare. 
2. După ce compresoarele au fost oprite, treceţi întrerupătorul Q0 în poziţia de dezactivare (sau 0) şi aşteptaţi oprirea  

pompei integrate pentru apă. În cazul în care pompa este gestionată extern, aşteptaţi timp de 3 minute după 
oprirea compresoarelor înainte de a dezactiva pompa. 

3. Activaţi întrerupătorul termomagnetic Q12 (poziţie de dezactivare) din interiorul secţiunii de control a panoului electric 
şi apoi deschideţi întrerupătorul general de deconectare Q10 pentru a întrerupe complet alimentarea electrică a 
echipamentului. 

4. Închideţi supapele de admisie ale compresorului (dacă este cazul) şi supapele de evacuare şi, de asemenea, 
supapele aflate pe conducta lichidului şi de injecţie a lichidului. 

5. Montaţi pe fiecare întrerupător care a fost deschis un semn de avertizare, cu recomandarea ca toate supapele să 
fie deschise înainte de pornirea compresoarelor. 

6. Dacă în sistem nu a fost introdus niciun amestec de apă şi glicol, eliminaţi toată apa din evaporator şi din conductele 
conectate în cazul în care echipamentul va rămâne inactiv pe perioada iernii. Trebuie reţinut faptul că după oprirea 
alimentării electrice a echipamentului, rezistenţa electrică anti-îngheţ nu poate funcţiona. Evitaţi expunerea 
evaporatorului şi conductelor la condiţiile atmosferice pe întreaga perioadă de nefuncţionare. 

Punerea în funcţiune după oprirea periodică 
1. Întrerupătorul general de deconectare fiind deschis, asiguraţi-vă că toate conexiunile, cablurile electrice, bornele şi 

şuruburile sunt bine fixate pentru a garanta un bun contact electric, 
2. Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare aplicată la nivelul echipamentului se află în intervalul de ±10% faţă de 

tensiunea nominală de pe plăcuţa de identificare şi că diferenţa de tensiune dintre faze nu se află în intervalul ±3%. 
3. Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de comandă se află în stare bună şi funcţionează corespunzător şi, de asemenea, 

că există o sarcină termică adecvată pentru punerea în funcţiune. 
4. Asiguraţi-vă că toate supapele de legătură sunt bine strânse şi că nu există scurgeri ale agentului frigorific. 

Remontaţi întotdeauna capacele supapelor. 
5. Asiguraţi-vă că întrerupătoarele Q0, Q1, Q2 şi Q12 sunt în poziţia de deschidere (dezactivare). Treceţi 

întrerupătorul de deconectare Q10 în poziţia de pornire. Acest lucru va permite activarea rezistenţelor electrice ale 
compresoarelor. Aşteptaţi cel puţin 12 ore pentru ca acestea să încălzească uleiul. 

6. Deschideţi toate supapele de admisie, evacuare, pentru lichid şi de injecţie a lichidului. Remontaţi întotdeauna 
capacele supapelor. 

7. Deschideţi supapele pentru apă pentru a umple sistemul şi evacuaţi aerul din evaporator prin robinetul de aerisire 
montat pe carcasa sa. Verificaţi pentru a observa dacă nu există scurgeri de apă la nivelul conductelor. 
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Întreţinerea sistemului 
 

 

    AVERTISMENT  
 
Toate activităţile de întreţinere de rutină şi speciale trebuie efectuate exclusiv de persoane calificate care sunt 
familiarizate cu caracteristicile echipamentului, procedurile de funcţionare şi întreţinere a acestuia şi care cunosc 
cerinţele de siguranţă şi riscurile implicate. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    AVERTISMENT  
 
Este interzisă îndepărtarea tuturor protecţiilor părţilor mobile ale unităţii. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    AVERTISMENT  
 
Cauzele opririlor repetate ce derivă din activarea dispozitivelor de siguranţă trebuie analizate şi corectate. Repornirea 
unităţii după simpla resetare a alarmei poate provoca defecţiuni grave ale echipamentului. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    AVERTISMENT  
 
Adăugarea unei cantităţi adecvate de agent frigorific şi ulei este esenţială pentru funcţionarea optimă a echipamentului 
şi protecţia mediului înconjurător. Orice procedură de recuperare a uleiului şi agentului frigorific trebuie să se 
conformeze cu legislaţia în vigoare. 

Generalităţi 
 

    IMPORTANT  

Pe lângă verificările sugerate în cadrul programului de întreţinere de rutină, se recomandă programarea de inspecţii 
periodice ce trebuie efectuate de personal calificat, după cum urmează: 
4 inspecţii pe an (la fiecare trei luni) pentru unităţi ce funcţionează aprox. 365 zile pe an; 
2 inspecţii pe an (1 la pornirea periodică şi cea de-a doua la mijlocul sezonului) pentru unităţile ce funcţionează aprox.  
180 zile pe an cu funcţionare sezonieră. 
1 inspecţii pe an 1 (la punerea în funcţiune periodică) pentru unităţile ce funcţionează aprox. 90 zile pe an cu o 
funcţionare sezonieră. 

 

    IMPORTANT  

Producătorul unităţii cere utilizatorilor să asigure o verificare completă a unităţii şi a stării circuitelor de refrigerare 
presurizate după 10 ani de utilizare în conformitate cu legislaţia din Italia (Decretul legislativ 93/2000), pentru toate 
grupurile ce fac parte din categoriile I şi IV, ce cuprind fluide din grupul 2. 
Producătorul recomandă, de asemenea, ca toţi utilizatorii să analizeze vibraţiile compresorului anual şi să efectueze 
inspecţii de rutină pentru a detecta posibilele scurgeri de agent frigorific. Aceste verificări confirmă faptul că circuitul 
de refrigerare este intact şi trebuie efectuate în conformitate cu legile locale şi/sau europene de către persoane care 
deţin calificările impuse de aceste legi. 

Întreţinerea compresorului 
Analiza vibraţiilor reprezintă o metodă adecvată pentru verificarea stării mecanice a compresorului. 
Se recomandă verificarea datelor despre vibraţii imediat după punerea în funcţiune şi în mod periodic, anual. Sarcina 
compresorului trebuie să fie identică cu cea din cadrul măsurătorii anterioare în scopul asigurării unor măsurători fiabile. 

Lubrifierea 
Unităţile nu necesită o procedură de rutină pentru lubrifierea componentelor sale. 
Uleiul din compresor este de tip sintetic şi este extrem de higroscopic. Se recomandă astfel limitarea expunerii acestuia la 
condiţiile atmosferice în timpul depozitării şi completării. Se recomandă ca uleiul să fie expus condiţiilor atmosferice timp 
de maxim 10 minute. 
Filtrul de ulei al compresorului se află sub separatorul de ulei (partea de evacuare). Se recomandă înlocuirea acestuia 
atunci când căderea de presiune depăşeşte 2.0 bar. Căderea de presiune de la nivelul filtrului de ulei reprezintă diferenţa 
dintre presiunea de  refulare a compresorului şi presiunea uleiului. Ambele presiuni pot fi monitorizate prin intermediul 
microprocesorului pentru ambele compresoare. 
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Fig. 15 – Instalarea de dispozitive de comandă pentru compresorul Fr4 
 

Ieşire gaz 
Robinet alimentare ulei 

1"1/4  ROTALOCK 

Intrare gaz 
Rezistenţă electrică 

Evacuare ulei 

Ieşire gaz 

LEGENDĂ: 
A 1/8" 27   CUPLAJ NPT         JOASĂ PRESIUNE 
B 1/8" 27   CUPLAJ NPT         PRESIUNE ULEI 
C 1/8" 27   CUPLAJ NPT        ÎNALTĂ PRESIUNE - 2   POZIŢII 
D 750" 16   CUPLAJ UN          TRADUCTOR LINIAR 
E COMPR ÎNCĂRCARE  ELECTROVALVĂ 
E  - COMPR. DESCĂRCARE ELECTROVALVĂ 
G SENZOR AL TEMPERATURII MAXIME DE EVACUARE   (2  buc). 
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Fig. 16 – Instalarea de dispozitive de comandă pentru compresorul Fr3200 
 
Legendă imagine: 
Economizer port – port economizor 
Lifting – ridicare 
High pressure switch – întrerupător înaltă presiune 
Suction – admisie 
 
Loading solenoid valve – încărcare electrovalvă 
Unloading solenoid valve – descărcare electrovalvă 
Transducer for oil pressure – traductor pentru presiunea uleiului 
Oil filter - filtru de ulei 
Discharge – evacuare 
Oil charge cock – robinet alimentare ulei 
Heater sheath for oil sump – manta încălzitor pentru baia de ulei 
Temperature sensor position – poziţia senzorului de temperatură 
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Întreţinere de rutină 
 

Tabel 3 – Programul de întreţinere de rutină  
Activităţi  

Săptămânale Lunare  
(Nota 1) 

Anuale 
(Nota 2) 

Generalităţi:    
Citirea datelor despre funcţionare (Nota 3) X   
Inspecţie vizuală a echipamentului în scopul detectării defecţiunilor 
şi/sau slăbirii componentelor 

 X  

Verificarea integrităţii termoizolaţiei   X 
Curăţaţi şi vopsiţi, acolo unde este cazul   X 
Analiza apei (Nota 5)   X 

    
Componente electrice:    
Verificarea secvenţei de comandă   X 
Verificarea uzurii contactorului – a se înlocui dacă este necesar   X 
Asigurarea etanşeităţii tuturor bornelor electrice – Strângeţi, dacă este 
necesar 

  X 

Curăţaţi partea interioară a panoului electric de comandă   X 
Inspecţie vizuală a componentelor pentru detectarea oricăror urme de 
supraîncălzire 

 X  

Verificarea funcţionării compresorului şi a rezistenţei electrice  X  
Măsurarea izolaţiei motorului compresorului cu ajutorul Megger   X 

    
Circuitul de refrigerare:    
Verificaţi dacă nu există scurgeri de agent frigorific  X  
Verificaţi debitul de agent frigorific cu ajutorul geamului de vizualizare – 
plin 

X   

Verificaţi căderea de presiune a uscătorului filtrului  X  
Verificaţi căderea de presiune a filtrului uleiului (Nota 4)  X  
Analizaţi vibraţiile compresorului   X 
Analizaţi aciditatea uleiului compresorului (Nota 6)   X 
Verificaţi supapele de siguranţă (Nota 7)  X  
    
Secţiunea aferentă condensatorului:    
Curăţaţi schimbătoarele (Nota 8)   X 

Note: 
1) Activităţile lunare le includ pe toate cele săptămânale 
2) Activităţile anuale (sau de la începutul sezonului) includ toate activităţile săptămânale şi lunare  
3) Valorile privind funcţionarea echipamentului trebuie citite zilnic, contribuind astfel la menţinerea unor standarde 

înalte de monitorizare  
4) Înlocuiţi filtrul de ulei atunci când căderea de presiune de la nivelul acestuia atinge 2,0 bar 
5) Verificaţi dacă nu există metale dizolvate 
6) Indice de aciditate totală (TAN) : ≤0,10 : Nicio acţiune 

între 0,10 şi 0,19 : înlocuiţi filtrele anti-aciditate şi reverificaţi după 1000 ore 
de funcţionare. Continuaţi înlocuirea filtrelor până ce indicele de aciditate 
totală este inferior valorilor 0,10. >0,19 : schimbaţi uleiul, înlocuiţi filtrul de ulei 
şi uscătorul filtrului. Verificaţi la intervale regulate. 

7) Supape de siguranţă 
Asiguraţi-vă că nu s-a intervenit asupra garniturii şi capacului. 
Asiguraţi-vă că duza de evacuare a supapelor de siguranţă nu este blocată de obiecte, rugină sau gheaţă. 
Verificaţi data fabricaţiei indicate pe supapa de siguranţă. Înlocuiţi supapa la fiecare 5 ani şi asiguraţi-vă că 
aceasta este în conformitate cu reglementările actuale în ceea ce priveşte instalarea unităţii. 

8) Curăţaţi mecanic şi chimic conductele schimbătorului în cazul în care se petrec următoarele: scădere a 
capacităţii de apă a condensatorului, scădere a temperaturii diferenţiale între apa de intrare şi de ieşire, 
condensare la temperaturi înalte. 

 
Înlocuirea uscătorului filtrului 
Se recomandă înlocuirea cartuşelor uscătorului filtrului în cazul în care se observă o cădere substanţială a presiunii la 
nivelul filtrului sau dacă prin geamul de vizualizare se observă bule de aer în timp ce valoarea de subrăcire se află între 
limitele permise. Înlocuirea cartuşelor este recomandată atunci când presiunea scade de-a lungul filtrului până la o valoare 
de 50 kPa iar compresorul are sarcină completă. 
Cartuşele trebuie înlocuite de asemenea atunci când indicatorul de umiditate de la nivelul geamului de vizualizare îşi 
schimbă culoarea şi prezintă umiditate excesivă sau atunci când testul periodic al uleiului indică existenţa acidităţii 
(Indicele de aciditate totală este prea ridicat). 



       D–EIMWC00508-16RO - 36/48 

Procedura de înlocuire a cartuşului uscătorului filtrului 
 

ATENȚIE 

Asiguraţi debitul de apă adecvat prin intermediul evaporatorului pe întreaga durată de funcţionare. Întreruperea 
debitului de apă în timpul acestei proceduri conduce la îngheţarea evaporatorului, cu o fisurare ulterioară a 
conductelor interne. 

1. Opriţi compresorul relevant prin dezactivarea întrerupătorului Q1 sau Q2. 
2. Aşteptaţi până ce compresorul s-a oprit şi închideţi supapa situată pe conducta lichidului. 
3. După ce compresorul s-a oprit, montaţi o etichetă pe întrerupătorul de punere în funcţiune a compresorului 

pentru a preveni pornirile accidentale. 
4. Închideţi supapa de admisie a compresorului (dacă este cazul). 
5. Cu ajutorul unei unităţi de recuperare, eliminaţi surplusul de agent frigorific din filtrul lichidului până la atingerea 

presiunii atmosferice. Agentul frigorific trebuie stocat într-un recipient adecvat şi curat. 
 

ATENȚIE 

În scopul protejării mediului înconjurător, nu eliberaţi agentul frigorific îndepărtat în atmosferă. Utilizaţi întotdeauna un 
dispozitiv de recuperare şi stocare. 

6. Echilibraţi presiunea interioară cu cea exterioară prin apăsarea supapei pompei de vid instalate pe capacul 
filtrului. 

7. Îndepărtaţi capacul uscătorului filtrului. 
8. Îndepărtaţi componentele filtrului. 
9. Instalaţi noile elemente ale filtrului în filtru. 

ATENȚIE 

Nu porniţi echipamentul înainte de introducerea corectă a cartuşului în uscătorul filtrului. Producătorul 
unităţii nu-şi va asuma răspunderea pentru leziunile personale sau daunele proprietăţii cauzate în timpul 
funcţionării unităţii în cazul în care cartuşele uscătorului filtrului nu au fost introduse corect. 

10. Înlocuiţi garnitura capacului. Nu permiteţi contactul garniturii capacului cu ulei mineral în scopul evitării 
contaminării circuitului. Utilizaţi exclusiv ulei compatibil în acest scop (POE). 

11. Închideţi capacul filtrului. 
12. Conectaţi pompa de vid la filtru şi aduceţi vidul la 230 Pa. 
13. Închideţi supapa pompei de vid. 
14. Reîncărcaţi filtrul cu agent frigorific recuperat de pe urma procedurii de evacuare. 
15. Deschideţi supapa conductei pentru lichid. 
16. Deschideţi supapa de admisie (dacă este cazul). 
17. Porniţi compresorul prin rotirea comutatorului Q1 sau Q2. 

 
Înlocuirea filtrului de ulei 

ATENȚIE 

Sistemul de lubrifiere a fost destinat reţinerii majorităţii uleiului adăugat în compresor. Cu toate acestea, în timpul 
funcţionării, o cantitate redusă de ulei circulă liber în sistem, fiind transportată de către agentul frigorific. Cantitatea 
de ulei de schimb care pătrunde în compresor trebuie, astfel, să fie egală cu cantitatea eliminată mai degrabă decât 
cu cantitatea indicată pe plăcuţa de identificare. Acest fapt va preveni excesul de ulei în timpul următoarei puneri în 
funcţiune. 
Cantitatea de ulei eliminată din compresor trebuie să fie măsurată după ce agentul frigorific din ulei a avut timp necesar 
să se evapore. Pentru a reduce conţinutul de agent frigorific din ulei la minim, se recomandă ca rezistenţele electrice 
să fie menţinute activate iar uleiul să fie eliminat numai după ce a atins o temperatură de 35÷45°C. 

 

ATENȚIE 

Înlocuirea filtrului de ulei necesită o mare atenţie în ceea ce priveşte recuperarea uleiului; uleiul nu trebuie expus 
aerului pe intervale mai mari de 30 de minute. 
În caz de îndoială, verificaţi aciditatea uleiului sau, dacă nu este posibil să realizaţi măsurătoarea, înlocuiţi agentul 
frigorific încărcat cu ulei proaspăt păstrat în rezervoare sigilate sau într-un mod care întruneşte specificaţiile furnizorului 

 

 

Compresorul 3200 
Filtrul de ulei al compresorului se află sub separatorul de ulei (pe partea de evacuare). Se recomandă înlocuirea 
acestuia atunci când valoarea de scădere a presiunii depăşeşte 2,0 bar. Scăderea presiunii la nivelul filtrului de ulei 
reprezintă diferenţa dintre presiunea de refulare a compresorului minus presiunea uleiului. Ambele presiuni pot fi 
controlate prin intermediul microprocesorului pentru ambele microprocesoare. 
 

Materiale necesare: 



       D–EIMWC00508-16RO - 37/48 

Filtru de ulei Cod 95816-401 - cantitate 1 
Kit pentru garnituri cod 128810988 – cantitate 1 

 
Uleiuri compatibile: 

Mobile Eal Arctic 68 
ICI Emkarate RL 68H 

Necesarul de ulei standard pentru un compresor este de 16 litri. 

Procedura de înlocuire a filtrului de ulei 
1) Închideţi ambele compresoare prin deplasarea întrerupătoarelor Q1 şi Q2 în poziţia de oprire. 
2) Treceţi întrerupătorul Q0 în poziţia de oprire, aşteptaţi ca pompa de circulare să se dezactiveze şi deschideţi 

întrerupătorul general de deconectare Q10 pentru a întrerupe alimentarea electrică a echipamentului. 
3) Amplasaţi o etichetă pe mânerul întrerupătorului pentru a preveni pornirile accidentale. 
4) Închideţi supapele de admisie, evacuare şi injecţie a lichidului. 
5) Conectaţi unitatea de recuperare la compresor şi colectaţi agentul frigorific într-un recipient adecvat şi curat. 
6) Evacuaţi agentul frigorific până ce presiunea internă devine negativă (în comparaţie cu presiunea atmosferică). 

Cantitatea de agent frigorific dizolvat în ulei este redusă, astfel, la minim. 
7) Evacuaţi uleiul din compresor prin deschiderea supapei de evacuare situate sub separatorul de ulei. 
8) Îndepărtaţi capacul filtrului de ulei şi îndepărtaţi elementul interior al filtrului. 
9) Înlocuiţi capacul şi garniturile interioare de etanşare. Nu lubrifiaţi garniturile cu ulei mineral pentru a evita 

contaminarea sistemului. 
10) Inseraţi noul element al filtrului. 
11) Repoziţionaţi capacul filtrului şi strângeţi şuruburile. Şuruburile trebuie strânse alternativ, setând în mod 

progresiv cheia dinamometrică la 60 Nm. 
12) Schimbaţi uleiul din supapa superioară situată pe separatorul de ulei. Luând în considerare caracterul puternic 

higroscopic al uleiului esteric, acesta trebuie încărcat cât mai repede posibil. Nu expuneţi uleiul esteric la 
condiţiile atmosferice mai mult de 10 minute. 

13) Închideţi supapa de alimentare cu ulei. 
14) Conectaţi pompa de vid şi goliţi compresorul până la un vid de 230 Pa. 
15) Odată cu atingerea nivelului de vid de mai sus, închideţi supapa pompei de vid. 
16) Deschideţi supapele de evacuare, admisie şi injecţie a lichidului aparţinând sistemului. 
17) Deconectaţi pompa de vid de la compresor. 
18) Îndepărtaţi eticheta de avertizare de pe întrerupătorul general de deconectare. 
19) Închideţi întrerupătorul general de deconectare Q10 pentru a alimenta echipamentul cu energie electrică. 
20) Porniţi echipamentul cu ajutorul procedurii de punere în funcţiune descrise mai sus.                                                   

Compresorul FR4 

ATENȚIE 

 
Sistemul de lubrifiere a fost destinat reţinerii majorităţii uleiului adăugat în compresor. Cu toate acestea, în timpul 
funcţionării, o cantitate redusă de ulei circulă liber în sistem, fiind transportată de către agentul frigorific. Cantitatea de 
ulei de schimb care pătrunde în compresor trebuie, astfel, să fie egală cu cantitatea eliminată mai degrabă decât cu 
cantitatea indicată pe plăcuţa de identificare. Acest fapt va preveni excesul de ulei în timpul următoarei puneri în 
funcţiune. Cantitatea de ulei eliminată din compresor trebuie să fie măsurată după ce agentul frigorific din ulei a avut 
timp necesar să se evapore. Pentru a reduce conţinutul de agent frigorific din ulei la minim, se recomandă ca 
rezistenţele electrice să fie menţinute activate iar uleiul să fie eliminat numai după ce a atins o temperatură de 
35÷45°C 

 

ATENȚIE 

 
Înlocuirea filtrului de ulei necesită o mare atenţie în ceea ce priveşte recuperarea uleiului; uleiul nu trebuie expus 
aerului pe intervale mai mari de 30 de minute. În caz de îndoială, verificaţi aciditatea uleiului sau, dacă nu este posibil 
să realizaţi măsurătoarea, înlocuiţi agentul frigorific încărcat cu ulei proaspăt păstrat în rezervoare sigilate sau într-un 
mod care întruneşte specificaţiile furnizorului. 

Compresorul Fr4200 
Filtrul de ulei al compresorului se află la punctul de cuplare dintre conducta de intrare a uleiului şi corpul compresorului 
(partea de admisie). Se recomandă ca acesta să fie înlocuit atunci când căderea de presiune depăşeşte 2,0 bar. 
Căderea de presiune de la nivelul filtrului de ulei reprezintă diferenţa dintre presiunea de evacuare a compresorului şi 
presiunea uleiului. Ambele valori ale presiunii pot fi controlate prin intermediul microprocesorului pentru ambele 
compresoare. 

Materiale necesare: 

Filtru de ulei Cod 95816-401  

Kit pentru garnituri Cod 128810988 

Uleiuri compatibile: 
Mobil Eal Arctic 68 
ICI Emkarate RL 
68H 
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– Cantitate 1  

– Cantitate 1 

Cantitatea standard de ulei necesară pentru un compresor este de 16 litri. 

Procedura de înlocuire a filtrului de ulei 

Procedura de înlocuire a filtrului de ulei 
1) Închideţi ambele compresoare prin deplasarea întrerupătoarelor Q1 şi Q2 în poziţia de oprire. 
2) Treceţi întrerupătorul Q0 în poziţia de oprire, aşteptaţi ca pompa de circulare să se dezactiveze şi deschideţi 

întrerupătorul general de deconectare Q10 pentru a întrerupe alimentarea electrică a echipamentului. 
3) Amplasaţi o etichetă pe mânerul întrerupătorului pentru a preveni pornirile accidentale. 
4) Închideţi supapele de admisie, evacuare şi injecţie a lichidului. 
5) Conectaţi unitatea de recuperare la compresor şi colectaţi agentul frigorific într-un recipient adecvat şi curat. 
6) Evacuaţi agentul frigorific până ce presiunea internă devine negativă (în comparaţie cu presiunea atmosferică). 

Cantitatea de agent frigorific dizolvat în ulei este redusă, astfel, la minim. 
7) Evacuaţi uleiul din compresor prin deschiderea supapei de evacuare situate sub separatorul de ulei. 
8) Îndepărtaţi capacul filtrului de ulei şi îndepărtaţi elementul interior al filtrului. 
9) Înlocuiţi capacul şi garniturile interioare de etanşare. Nu lubrifiaţi garniturile cu ulei mineral pentru a evita 

contaminarea sistemului. 
10) Inseraţi noul element al filtrului. 
11) Repoziţionaţi capacul filtrului şi strângeţi şuruburile. Şuruburile trebuie strânse alternativ, setând în mod 

progresiv cheia dinamometrică la 60 Nm. 
12) Schimbaţi uleiul din supapa superioară situată pe separatorul de ulei. Luând în considerare caracterul puternic 

higroscopic al uleiului esteric, acesta trebuie încărcat cât mai repede posibil. Nu expuneţi uleiul esteric la 
condiţiile atmosferice mai mult de 10 minute. 

13) Închideţi supapa de alimentare cu ulei. 
14) Conectaţi pompa de vid şi goliţi compresorul până la un vid de 230 Pa. 
15) Odată cu atingerea nivelului de vid de mai sus, închideţi supapa pompei de vid. 
16) Deschideţi supapele de evacuare, admisie şi injecţie a lichidului aparţinând sistemului. 
17) Deconectaţi pompa de vid de la compresor. 
18) Îndepărtaţi eticheta de avertizare de pe întrerupătorul general de deconectare. 
19) Închideţi întrerupătorul general de deconectare Q10 pentru a alimenta echipamentul cu energie electrică. 
20) Porniţi echipamentul cu ajutorul procedurii de punere în funcţiune descrise mai sus.                                                   
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Necesarul de agent frigorific 

  ATENȚIE 

 

Unităţile au fost proiectate pentru a funcţiona cu un agent frigorific R410a; A NU SE UTILIZA alţi agenţi frigorifici diferiţi 
de R410a. 

 
 

 

  ATENȚIE 

 

Atunci când gazul frigorific este adăugat sau evacuat din sistem, asiguraţi un flux adecvat de apă prin evaporator de-a 
lungul întregului interval de încărcare/descărcare. Întreruperea fluxului de apă în timpul acestei proceduri poate 
conduce la îngheţarea evaporatorului cu fisurarea ulterioară a conductelor sale interne. Defecţiunile cauzate de 
îngheţ duc la anularea garanţiei. 

 

 

  AVERTISMENT 

 

Evacuarea agentului frigorific şi operaţiunile de completare trebuie realizate de către tehnicieni care sunt calificaţi în 
utilizarea de materiale adecvate pentru această unitate. Lucrările de întreţinere necorespunzătoare pot conduce la 
pierderi necontrolate de presiune şi fluid. Nu dispersaţi agent frigorific şi ulei lubrifiant în mediul înconjurător. Un 
sistem de recuperare adecvat trebuie să fie întotdeauna prezent. 

Unităţile sunt prevăzute cu o încărcătură completă de agent frigorific, însă în anumite cazuri poate fi necesară completarea 
echipamentului pe teren. 

  AVERTISMENT 

 

Verificaţi întotdeauna cauzele unei pierderi de agent frigorific. Reparaţi sistemul dacă este cazul şi apoi reîncărcaţi-l. 
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Echipamentul poate fi alimentat în condiţii de încărcătură stabilă (de preferinţă între 70% şi 100%) şi în conformitate cu 
orice condiţii de temperatură ambiantă (de preferinţă peste 20°C). Echipamentul trebuie menţinut în funcţiune timp de 
cel puţin 5 minute pentru a permite stabilizarea presiunii de condensare. 
Valoarea de subrăcire este de 3-4°C. 
După ce secţiunea de subrăcire a fost complet umplută, o cantitate suplimentară de agent frigorific nu va spori eficienţa 
sistemului. 
Cu toate acestea, o cantitate suplimentară mică de agent frigorific (1÷2 kg) face ca sistemul să fie mai puţin sensibil. 

___________________________________________________________________________________________ 

N.B.: Subrăcirea variază şi necesită câteva minute pentru restabilizare. Cu toate acestea, subrăcirea nu trebuie să fie în 

niciun caz sub 2°C. În acelaşi timp, valoarea de subrăcire se poate schimba puţin odată cu variaţia temperaturii apei şi 
supraîncălzirii la admisie. Odată cu scăderea valorii de supraîncălzire la admisie, scade şi subrăcirea în mod 
corespunzător. 

______________________________________________________________________________________________ 

Una dintre următoarele două situaţii se pot produce în cazul unui echipament fără agent frigorific: 
1. În cazul în care nivelul de agent frigorific este puţin mai scăzut, prin geam pot fi observate bule de aer. 

Umpleţi circuitul conform descrierii din procedura de umplere. 
2. În cazul în care nivelul de gaz din echipament este destul de scăzut, circuitul corespunzător poate 

prezenta anumite puncte de joasă presiune. Încărcaţi circuitul respectiv conform procedurii de umplere 
descrise. 

Procedura de umplere cu agent frigorific 
1) În cazul în care din echipament s-a pierdut o anumită cantitate de agent frigorific, este necesară mai întâi 

stabilirea cauzelor înainte de realizarea operaţiunilor de completare cu agent frigorific. Sursa scurgerilor 
trebuie identificată şi reparată. Petele de ulei sunt un bun indiciu, deoarece acestea pot apărea în 
apropierea unui punct de scurgere. Cu toate acestea, acestea nu reprezintă întotdeauna un criteriu 
adecvat de căutare. Căutarea cu ajutorul apei cu săpun este o metodă potrivită pentru scurgerile medii şi 
mari, în timp ce un senzor electronic al scurgerilor este necesar pentru scurgerile mici. 

2) Adăugaţi agent frigorific în sistem prin intermediul robinetului de service de pe conducta de admisie sau 
prin intermediul supapei Schrader localizată pe conducta de intrare a evaporatorului. 

3) Agentul frigorific poate fi adăugat în orice condiţii de încărcare, între 25% şi 100% din capacitatea 
sistemului. Supraîncălzirea la admisie trebuie să fie între 4 şi 6°C. 

4) Adăugaţi o cantitate suficientă de agent frigorific pentru a umple complet zona cu geam de vizualizare, 
pentru a nu mai exista bule de aer. Adăugaţi o cantitate de 2 ÷ 3 kg de agent frigorific drept rezervă, pentru 
a umple subrăcitorul în cazul în care compresorul funcţionează cu o sarcină de 50 – 100%. 

5) Verificaţi valoarea de subrăcire citind valoarea presiunii lichidului şi valoarea temperaturii lichidului din 
apropierea supapei de expansiune. Valoarea de subrăcire trebuie să fie între 3 şi 5°C. Această valoare va 
fi inferioară la o sarcină de 75 ÷ 100% şi superioară la o sarcină de 50%. 

6) Supraîncărcarea sistemului va conduce la o creştere a presiunii de refulare a compresorului. 

 
Verificări standard 
 

Senzorii de temperatură şi presiune   
Unitatea este prevăzută din fabrică cu toţi senzorii enumeraţi mai jos. Asiguraţi-vă în mod periodic că măsurătorile 
acestora sunt corecte prin intermediul unor instrumente de referinţă (manometre, termometre); corectaţi valorile incorecte, 
după caz, utilizând tastatura microprocesorului. Senzorii bine calibraţi asigură o mai bună eficienţă pentru echipament şi 
o durată de funcţionare mai lungă. 
Notă: Consultaţi manualul de operare şi întreţinere a microprocesorului pentru o descriere completă a aplicaţiilor, 
setărilor şi reglajelor. 

Toţi senzorii sunt preasamblaţi şi conectaţi la microprocesor. Descrierile fiecărui senzor sunt prezentate mai jos: 

Senzorul de temperatură a apei de ieşire – Acest senzor se află pe conexiunea de ieşire a apei evaporatorului şi este 

utilizat de către microprocesor pentru controlul sarcinii echipamentului în funcţiune de sarcina termică a sistemului. Acesta 
ajută de asemenea la controlul protecţiei anti-îngheţ a evaporatorului. 

Senzorul de temperatură a apei de intrare – Acest senzor se află pe conexiunea de intrare a apei evaporatorului şi 

este utilizat pentru monitorizarea temperaturii apei de retur. 

Traductorul de presiune de refulare al compresorului – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite 

monitorizarea presiunii de refulare şi controlarea ventilatoarelor. În cazul în care presiunea de condensare creşte, 
microprocesorul va controla sarcina compresorului pentru a-i permite să funcţioneze chiar dacă fluxul de gaz din 
compresor trebuie redus. Acesta contribuie de asemenea la logica de control al uleiului. 

Traductorul presiunii uleiului – Acest traductor este instalat pe fiecare compresor şi permite monitorizarea presiunii 

uleiului. Microprocesorul utilizează acest senzor pentru a informa operatorul privind condiţiile filtrului de ulei şi modul de 
funcţionare a sistemului de lubrifiere. Funcţionând împreună cu traductoarele de presiune înaltă şi joasă, acesta 
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protejează compresorul de problemele ce derivă din lubrifierea incorectă. 

Traductorul de joasă presiune – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite monitorizarea presiunii de 

admisie împreună cu alarmele de joasă presiune. Acesta contribuie la completarea logicii de control al uleiului. 

Senzorul de admisie – Acesta este instalat opţional (în cazul în care a fost solicitat regulatorul electronic de presiune) 

pe fiecare compresor şi permite monitorizarea temperaturii de admisie. Microprocesorul utilizează semnalul de la acest 
senzor în scopul controlării regulatorului electronic de presiune. 

Senzorul temperaturii de evacuare al compresorului – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite 

monitorizarea presiunii de refulare şi a temperaturii uleiului din compresor. Microprocesorul utilizează semnalul de la 
acest senzor pentru a controla injecţia lichidului şi pentru a opri compresorul în cazul în care temperatura de evacuare 
atinge valoarea de 110°C. Acesta protejează de asemenea compresorul de pomparea agentului frigorific lichid la 
punerea în funcţiune. 
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Fişă de încercări 
 

Se recomandă ca următoarele date de funcţionare să fie înregistrate periodic în scopul verificării funcţionării corecte a 
echipamentului de-a lungul timpului. Aceste date vor fi de asemenea extrem de utile tehnicienilor care vor efectua lucrările 
de întreţinere de rutină şi/sau speciale asupra echipamentului. 

 
 

Măsurători privind secţiunea aferentă apei 
Punct de referinţă al apei refrigerate  
Temperatura apei de ieşire a evaporatorului  
Temperatura apei de intrare a evaporatorului  
Căderea de presiune a evaporatorului  
Debitul de apă al evaporatorului 

Măsurători privind secţiunea agentului frigorific 
Circuit nr. 1: 

Sarcina compresorului 
Nr de cicluri ale supapei de expansiune 

(exclusiv electronice) 
Presiunea agentului frigorific/uleiului Presiune de evaporare 

Presiune de condensare 
Presiunea uleiului 

Temperatura agentului frigorific Temperatura saturată de evaporare 
Temperatura gazului de admisie 
Supraîncălzirea la admisie 
Temperatura saturată de condensare 
Supraîncălzirea la evacuare 
Temperatura lichidului 
 Subrăcirea 

Circuit nr. 2 
Sarcina compresorului 
Nr de cicluri ale supapei de expansiune (exclusiv electronice) 
Presiune de evaporare 

Presiunea agentului frigorific/uleiului Presiune de condensare 
 
Presiunea uleiului 
Temperatura saturată de evaporare 

Temperatura agentului frigorific Temperatura gazului de admisie 
Supraîncălzirea la admisie 
Temperatura saturată de condensare 
Supraîncălzirea la evacuare 
Temperatura lichidului 

Subrăcirea 
Temperatura exterioară a aerului 
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Măsurători electrice 

 
 

Analiza diferenţei de tensiune a unităţii: 

Faze: 

Diferenţă %: 

Curentul compresoarelor – Faze: 

Compresorul nr. 1 
Compresorul      nr. 2  
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Curentul ventilatoarelor:  nr. 1________A   nr. 2_________A 
   nr. 3________A   nr. 4_________A 
   nr. 5________A   nr. 6_________A 
   nr. 7________A   nr. 8_________A 

 

Service şi garanţie limitată 
 

Toate echipamentele sunt testate din fabrică şi au o garanţie de 12 luni de la data primei puneri în funcţiune sau de 18 luni 
de la data livrării. 
Aceste echipamente au fost proiectate şi realizate conform standardelor de calitate ce asigură ani întregi de funcţionare fără 
probleme. Cu toate acestea, este important să se asigure lucrări de întreţinere periodice şi adecvate în conformitate cu toate 
procedurile prezentate în acest manual. 
Vă recomandăm să încheiaţi un contract pentru lucrări de întreţinere cu un service autorizat de către producător în scopul 
asigurării unor lucrări eficiente şi fără probleme mulţumită cunoştinţelor specializate şi experienţei personalului nostru. 
Trebuie luat de asemenea în considerare faptul că unitatea necesită întreţinere şi pe perioada de garanţie. 
Trebuie reţinut faptul că utilizarea echipamentului într-un mod necorespunzător, depăşind limitele sale de funcţionare, sau 
nerealizarea lucrărilor de întreţinere conform acestui manual poate conduce la anularea garanţiei. 
Respectaţi în special următoarele puncte pentru a vă conforma limitelor impuse de garanţie: 
1. Echipamentul nu poate funcţiona dincolo de limitele specificate. 
2. Alimentarea electrică trebuie să se afle între limitele de tensiune şi fără armonici de tensiune sau schimbări bruşte. 
3. Alimentarea electrică trifazică nu trebuie să prezinte diferenţe între faze de peste 3%. Echipamentul trebuie să 

rămână oprit până la rezolvarea problemei electrice. 
4. Niciun dispozitiv de siguranţă, mecanic, electric sau electronic nu trebuie dezactivat sau anulat. 
5. Apa utilizată pentru umplerea circuitului de apă trebuie să fie curată şi tratată în mod corespunzător. Un filtru mecanic 

trebuie instalat la punctul cel mai apropiat de intrarea evaporatorului. 
6. Dacă nu există o înţelegere specifică la momentul realizării comenzii, debitul de apă a evaporatorului nu trebuie să 

depăşească niciodată 120% şi nu trebuie să fie sub 80% din valoarea nominală a debitului. 

 

Verificări de rutină obligatorii şi aparate cu pornire sub presiune 

Unităţile fac parte din categoria IV a clasificării conform Directivei Europene PED 2014/68/UE. 
Pentru agregatele de răcire ce fac parte din această categorie, anumite reglementări locale impun realizarea unor inspecţii 
periodice de către o agenţie autorizată. 
Verificaţi reglementările dumneavoastră locale. 

 

Informaţii importante referitoare la agentul frigorific utilizat 
 

 
Prezentul produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră . Nu eliberaţi gazele în atmosferă. 

Tip de agent frigorific: R410A 
Valoare GWP(1): 2087,5 
(1)GWP = potenţial de încălzire globală 
Cantitatea de agent frigorific este indicată pe plăcuţa de identificare a unităţii. 
Pot fi necesare inspecţii periodice pentru detectarea scurgerilor de agent frigorific, în funcţie de legislaţia europeană sau 
locală. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealer-ul dumneavoastră local. 
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Instrucţiuni pentru încărcarea unităţilor în fabrică şi la locaţie  
(Informaţii importante privind agentul de răcire utilizat) 
 
Sistemul de răcire va fi încărcat cu gaze cu efect de seră fluorurate.  
Nu eliberaţi gazul în atmosferă. 

 
1 Completaţi cu cerneală indelebilă eticheta de încărcare cu agent de răcire furnizată împreună cu produsul, conform 

instrucţiunilor: 
- încărcarea cu agent de răcire a fiecărui circuit (1; 2; 3)  
- încărcarea totală cu agent de răcire (1 + 2 + 3)  
- calculaţi emisiile de gaz cu efect de seră utilizând următoarea formulă: 

Valoarea GWP a agentului de răcire x Încărcarea totală cu agent de răcire (în kg) / 1000 
 

 
a Conţine gaze fluorurate cu efect de seră. 
b Număr circuit 
c Încărcare în fabrică 
d Încărcare la locaţie 
e Încărcare cu agent de răcire pentru fiecare circuit (în conformitate cu numărul de circuite) 
f Încărcare totală cu agent de răcire 
g Încărcare totală cu agent de răcire (Fabrică + Locaţie) 
h Emisie de gaze cu efect de seră a cantităţii totale de agent de răcire încărcate exprimată 

 ca echivalent al tone de CO2 
m Tip agent de răcire 
n GWP = Potenţial de încălzire globală 
p Număr de serie al unităţii 
 
2 Eticheta completată trebuie lipită în interiorul panoului electric. 

În baza legislaţiei europene şi locale în vigoare, pot fi necesare inspecţii periodice pentru a identifica eventuale pierderi de 
agent de răcire. Adresaţi-vă agentului local pentru mai multe informaţii. 
 

  ANUNŢ 
În Europa, emisia de gaze cu efect de seră a cantităţii totale de agent de răcire încărcată în sistem 

(exprimată ca echivalent al tone de CO2) este utilizată pentru a determina intervalele de întreţinere. 
Urmaţi legislaţia aplicabilă. 
 
Formulă pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră: 

Valoarea GWP a agentului de răcire x Încărcarea totală cu agent de răcire (în kg) / 1000 
 
Utilizaţi valoarea GWP menţionată pe eticheta gazelor cu efect de seră. Această valoare GWP se 
bazează pe al 4-lea raport de evaluare IPCC. Valoarea GWP menţionată în manual ar putea fi depăşită (de ex. bazată pe 
al 3-lea raport de evaluare IPCC) 
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Eliminarea 

Echipamentul este alcătuit din piese metalice şi din plastic. Toate aceste piese trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale referitoare la eliminare. Bateriile cu plumb trebuie adunate şi duse la centre specializate de colectare 
a acestor d 
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Această publicaţie are scop informativ şi nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A.  a 

adunat conţinutul acestei publicaţii în conformitate cu cunoştinţele sale. Nu se oferă nicio garanţie expresă sau implicită pentru caracterul său complet, 
precis, adecvat sau fiabilitatea conţinutului său pentru acest scop şi produsele şi serviciile prezentate în acesta. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare 

prealabilă. Consultaţi datele comunicate la data comenzii. Daikin Applied Europe S.p.A.  neagă expres orice răspundere pentru daunele directe sau 

indirecte, în cel mai larg sens, produse sau legate de utilizarea şi / sau interpretarea acestei publicaţii. Toate drepturile de autor pentru această publicaţie 

aparţin McQuay Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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