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Air cooled screw chillers
EWAD~C-SS
EWAD~C-SL
EWAD~C-SR
EWAD~C-XS
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EWAD~C-PS
EWAD~C-PL
EWAD~C-PR
Cooling capacity from 619 to 2008 kW
Refrigerant: R-134a
English language: Original instructions
All other language: Translation of the Original instructions
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A – Typical refrigerant circuit - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse.
A – Circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels de la machine pour identifier les
raccordements exacts de l’eau.
A – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A – Circuito de refrigeración típico - la entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer las conexiones de agua
exactas.
A – Tipico circuito refrigerante – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti idraulici esatti.
A –     ! – " #$% &!'  &(' &# &) &'&%. *# (& ! '+# '!!&  $%, + , #-&), !' !&,
&#.
A – Circuito típico refrigerante – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da água.
A – ./01/02 30/  4150/ – 67 025 827 025 831373831025 3/85 / 9 73 :02  ;< 19 7 =5. >9 3751550 9 7=5/38 731 ?@50 9
831373831 51 5/ @ /28/< 1025 A /024 @5/5B5 3A3 1380 9.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy obwód czynnika chłodniczego – wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej wskazano na
rysunkach wymiarowanych.
A – Typický chladící obvod – PEívod a odvov dvoudy jsou jednoznaFné. PEesný postup pEipojení vody viz nákresy stroje.
A – TipiFni rashladni krug – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu.
A - Tipikus hGtH áramkör - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
A – Circuit de rIcire tipic – Intrarea Ьi ieЬirea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile exacte la apI.
A – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave.
A – J 7 @0 341 /50 85  – 6310 /5 8431385
:431  :/50 . K39, 0785/5 78  1 = /5 :=5 /5 0 =; 0/ : /3@0 /5 8310 8: .
A – Typický obvod chladiacej zmesi. Vstup a výstup vody sú indikatívne.. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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B – Typical refrigerant circuit with heat recovery - Water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water connections.
B - Typischer Kühlkreislauf mit Wärmerückgewinnung – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue
Wasseranschlüsse
B – Circuit de refroidissement typique avec récuperation de chaleur – L'arrivée et la sortie d'eau sont reportés à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas dimensionnels
de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito de refrigeración típico con recuperación de calor – La entrada y la salida de agua son indicativas. Consulte los diagramas de dimensiones de la máquina para conocer
las conexiones de agua exactas.
B – Tipico circuito refrigerante con recupero di calore – L’ingresso e l’uscita dell’acqua sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i collegamenti
idraulici esatti.
 –     ! & ! L&#, – " #$% &!'  &(' &# &) &'&%. *# (& ! '+# '!!&  $%,
+ , #-&), !' !&, &#.
B – Circuito típico refrigerante com recuperação de calor - – Entrada e saída de água são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as conexões certas da
água.
B – ./01/02
30/  4150/
5 75M 5 /57 – 67 025
827 025 831373831025 3/85 / 9 73 :02  ;< 19 7 =5. >9 3751550 9
7=5/38 731 ?@50 9 831373831 51 5/ @ /28/< 1025 A /024 @5/5B5 3A3 1380 9.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy obwód czynnika chłodniczego z odzyskiem ciepła. Wskazane miejsce dopływu i odpływu wody ma charakter poglCdowy. Dokładne miejsca podłCczeD instalacji wodnej
wskazano na rysunkach wymiarowanych.
B – Typciký chladící obvod s rekuperací teplat – PEívod a odvod vody jsou prNkazné. PEesné zapojení viz nákresy stroje.
B – TipiFni rashladni krug s povratom topline – ulaz i izlaz za vodu su samo za indikaciju. Pogledajte mjerne skice stroja ako želite toFan položaj prikljuFaka za vodu.
B - Tipikus hGtH áramkör hHvisszanyerH berendezéssel - A vízbeömlH- és kiömlHnyílás jelzésszerG. A pontos összeköttetésekért lásd a berendezés szerkezeti rajzát.
B – Circuit de rIcire tipic cu recuperare de cIldurI. Intrarea Ьi ieЬirea pentru apI au rol indicativ. VI rugIm sI consultaЮi diagramele maЬinii cu dimensiunile pentru conexiunile
exacte la apI.
B – TipiFen tokokrog hladilnega sredstva z obnavljanjem toplote – vodni dovod in odvod sta indikativna. Za natanFne vodne povezave glejte diagrame dimenzij naprave..
B – J 7 @0 341 /50 85  8: /0389805 0 /37 0/ – 6310 /5 8431385
:431  :/50 . K39, 0785/5 78  1 = /5 :=5 /5 0
=; 0/ : /3@0 /5 8310 8: .
B – Typický obvod chladiacej zmesi s regeneráciou tepla. Vstup a výstup vody sú indikatívne. Presná poloha prípojok vody je vyznaFená na rozmerových výkresoch zariadenia.
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1
2
3
4
5
6
7
8

English
Compressor
Discharge shut off valve
High-pressure transducer
Service port
High-pressure safety valve
Axial ventilator
Condenser coil
Load Valve

Deutsch
Verdichter
Vorlaufabsperrventil
Hochdrucksensor
Wartungsklappe
Hochdruck-Sicherheitsventil
Axialventilator
Verflüssigerregister
Lastventil

9

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

Vanne d'isolement de la ligne du liquide

Afsluiter vloeistoflijn

10

Dehydration filter

Filtre déshydrateur

Dehydratatiefilter

11

Liquid and humidity indicator

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Indicador de líquido y humedad

Indicatore di liquido e umidità

12

Vanne solénoïde économiseur

15
16

Economiser solenoid valve
Economiser thermostatic expansion
valve
Economiser (not available for
EWAD650C-SS/SL/SR)
Electronic expansion valve
Evaporator

Entwässerungsfilter
Flüssigkeits- und
Feuchtigkeitsanzeige
Solenoidventil Economiser
Thermostatisches Expansionsventil
Economiser
Economiser (nicht verfügbar für
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektronisches Expansionsventil
Verdampfer

Español
Compresor
Grifo de salida
Transductor de alta presión
Portillo para asistencia
Válvula de seguridad de alta presión
Ventilador axial
Batería condensadora
válvula de carga
Válvula de corte de la línea del
líquido
Filtro deshidratador

Économiseur (non disponible pour
EWAD650C-SS/SL/SR)
Détendeur électronique
Evaporateur

Magneetklep economiser
Thermostatisch expansieventiel
economiser
Economiser (niet beschikbaar voor
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektronisch expansieventiel
Verdamper

Válvula solenoide economizador
Válvula de expansión termostática del
economizador
Economizador (no disponible para
EWAD650C-SS/SL/SR)
Válvula de expansión electrónica
Evaporador

17

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité à basse pression

Veiligheidsklep lage druk

Válvula de seguridad de baja presión

18 (ST)
19 (EP)
20

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Suction shut off valve

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Absperrventil Saugleitung

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
Robinet d'aspiration

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Aanzuiging afsluitklep

Sonda de temperatura en aspiración
Transductor de baja presión
Grifo de aspiración

Valvola solenoide economizzatore
Valvola di espansione termostatica
economizzatore
Economizzatore (non disponibile per
EWAD650C-SS/SL/SR)
Valvola di espansione elettronica
Evaporatore
Valvola di sicurezza a bassa
pressione
Sonda temperatura aspirazione
Trasduttore bassa pressione
Rubinetto di aspirazione

Liquid injection shut off valve

Asperrventil der
Flüssigkeitseinspritzung

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide

Afsluitklep voor vloeistofinjectie

Grifo de inyección de líquido

Valvola di chiusura a iniezione liquida

Filtre à mailles pour l’injection du liquide

Filter met mazen voor
vloeistofinjectie

Filtro de malla de inyección de líquido

Filtro in mesh a iniezione liquida

Válvula solenoide para inyección de
líquido
Presostato de alta presión
Sensor de temperatura de salida
Transductor de presión del aceite
Conexión de la entrada de agua
Sonda de temperatura de entrada del
agua
Conexión de la salida de agua
Sonda de temperatura de salida del
agua
Calentador del evaporador
Recuperación de calor
Conexión de la entrada de agua
Conexión de la salida de agua

Valvola solenoide per iniezione di
liquido
Pressostato alta pressione
Sensore di temperatura di scarico
Trasduttore pressione olio
Collegamento di ingresso acqua



13
14

21

23

Liquid injection solenoid valve

24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27

High-pressure pressure switch
Discharge temperature sensor
Oil pressure transducer
Water inlet connection

Gewebefilter der
Flüssigkeitseinspritzung
Solenoidventil zur
Flüssigkeitseinspritzung
Maximum-Druckwächter
Auslauf-Temperatur-Sensor
Öldrucksensor
Anschluss Wasserzulauf

Water entering temperature probe
Water outlet connection
Water leaving temperature probe
Evaporator heater
Heat recovery
Water inlet connection
Water outlet connection

22

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Liquid injection mesh filter

Français
Compresseur
Robinet de refoulement
Transducteur haute pression
Port de maintenance
Soupape de sécurité haute pression
Ventilateur axial
Batterie à condensation
Vanne de charge

Détendeur thermostatique économiseur

Nederlands
Compressor
Persafsluiter
Omzetter hoge druk
Dienstluikje
Veiligheidsklep hoge druk
Axiale ventilator
Condensorgroep
Laadklep

Vanne solénoïde pour injection du liquide

Magneetklep voor vloeistofinjectie

Pressostat haute pression
Capteur de la température de refoulement
Transducteur pression de l'huile
Raccordement de l’arrivée d’eau

Drukregelaar hoge druk
Perstemperatuursensor
Omzetter oliedruk
Aansluiting ingang water

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Anschluss Wasserauslauf

Raccordement de la sortie d’eau

Aansluiting uitgang water

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Verdampfer-Heizer
Wärmerückgewinnung
Anschluss Wasserzulauf
Verdichter

Réchauffeur de l’évaporateur
Récupération de chaleur
Raccordement de l’arrivée d’eau
Raccordement de la sortie d’eau

Verwarming verdamper
Warmteterugwinning
Waterinvoeraansluiting
Wateruitvoeraansluiting

Italiano
Compressore
Rubinetto di mandata
Trasduttore alta pressione
Valvola di servizio
Valvola di sicurezza alta pressione
Ventilatore assiale
Batteria condensante
Valvola di caricamento
Valvola isolante linea del liquido
Filtro deidratatore

Sonda temperatura ingresso acqua
Connessione uscita acqua
Sonda temperatura uscita acqua
Riscaldatore con evaporatore
Recupero del calore
Collegamento di ingresso dell’acqia
Collegamento di uscita dell’acqua
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Português


O&!%,
O#++!% --)'
&#%,
T&# , %,
)&!,

Torneira de mandada

4
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5
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1
2
3

6
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9
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economiser
a&#!% --)'
&!, economiser
Economiser

14
15
16
17
18 (ST)
19 (EP)
20
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24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27
28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
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Swedish



Norsk

P3=75 3
S/ 5@03 70 0
005/0
>/@ 82 3 33
1850 9

Tryckavstängningsventil
Högtrycksomvandlare

Válvula de segurança de alta
pressão

.=3/383 ?

Servicelucka

Bateria condensante

Y51340 /5<02
70 73 82 3 3=
1850 ?

Högtrycks säkerhetsventil

Secção de subarrefecimento
integrada
Ventilador axial
Torneira de isolamento da linha do
líquido

S 583 850/ 9/3

Axialfläkt

P30150 /3

Kondensor

Z :  Valve

Laddningsventil

Load Valve

Indicador de líquido e humidade

S/ 5@03 70
 18 @5 3  0
\ </-3 ; /5<

Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Avstengningsventil på flytende
linje
Avfuktningsfilter

Válvula de expansão eletrónica

^01

Vätske- och fuktvisare

Válvula solenóide para injeção de
líquido

.3503 102 70
` 303= :5
J5=3 // @5
 ;  /5<02 70
` 303= :5
b 303= :5

Compressor

Transdutor de alta pressão

Filtro desidrator

Evaporador de expansão direta
Válvula de segurança a baixa
pressão (não disponível para

EWAD650C-SS/SL/SR)
Torneira de aspiração
Porta para assistência
Conexão para saída de água
Conexão para entrada de água
Subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Válvula solenóide subarrefecedor
(ou economizador) adicional
Válvula de expansão termostática
subarrefecedor (ou economizador)
adicional
Permutador de recuperação de calor
Entrada da água de recuperação de
calor
Saída da água de recuperação de
calor

/3 8B03 /

(0513 / 703 19
EWAD650C-SS/SL/SR)
b5 /3002
 ;  /5<02 70
^ 7 /5<
Y51340 /5<02
70 73 0 : 3=
1850 ?
>/@ /5=75/ 2 0
8  280

Kompressor

Finnish

Kompresor

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Zawór tłoczny

VýtlaFný kohoutek

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Przetwornik wysokiego
ciUnienia

Transduktor vysokého tlaku

Serviceluke

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvíEka

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
wysokiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil vysokého
tlaku

Aksialventilator

Aksiaalipuhallin

Wentylator osiowy

Axiální ventilátor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WQRownica skraplacza

KondenzaFní baterie

Latausventtiili

Zawór wlotowy

Zatížení ventilu

Nestelinjan eristysventtiili

Zawór odcinajCcy liniQ płynu

Kuivaussuodatin

Filtr odwadniacza

IzolaFní kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru

Væske- og fuktighets-seglass

Neste- ja kosteusmittari

Wska_nik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer
Fødevannsforvarmer (ikke

Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili
Säästöyksikkö

Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Solenoidní ventil
ekonomizátoru

Termostatyczny zawór
rozprQRny ekonomizera

Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

EWAD650C-SS/SL/SR)

tilgjengelig for EWAD650CSS/SL/SR)

(ei käytettävissä
EWAD650C-SS/SL/SR)

Termostatisk
expansionsventil kylring
Kylring (inte tillgängligt för

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil
Evaporator

Elektroninen
paisuntaventtiili
Höyrystin

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Sond sugtemperatur
Lågtrycksomvandlare

S/ 5@03 70 0
8  280

Sugavstängningsventil

672  B 1 3 /
:7302 70

Avstängningsventil för
vätskeinjicering

0 : 33 1850 9

esky

SprQRarka

Förångare

>/@

Połyskk

Kompressori

Magnetventil kylring

Kompressor

Ekonomizer (niedostQpne

dla EWAD650C-SS/SL/SR)

Ekonomizátor (není k
dispozici pro EWAD650CSS/SL/SR)

Elektroniczny zawór rozprQRny

Expanzní elektronický ventil

Parownik

Evaporátor

Matalapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
niskiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil nízkého
tlaku

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Przetwornik niskiego ciUnienia

Transduktor nízkého tlaku

Avstengningsventil på innløp

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Flytende injeksjon
stengeventil

Nesteen ruiskutuksen
sulkuventtiili

Zawór zamykajCcy wtrysk
płynu

VstEikování uzavírací ventil

Elektrozawór zamykajCcy
wtrysk płynu
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstEikování kapaliny

c 1 5 05 M
5/@/2 d </
.3503 102 70
872
80 9 B 1 3 /

Nätfilter för vätskeinjicering

Flytende injeksjon mesh filter

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Nesteen ruiskutuksen
siiviläverkko
Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

VstEikování sítkový filtr

55 82 3 33 1850 9

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Presostat wysokiego ciUnienia

Presostat vysokého tlaku

Sonda da temperatura de aspiração

>/@ /5=75/ 2
:91

Temperatursond för
uttömning

Utslipp temperatursensor

Vastuuvapaus lämpötilaanturi

Czujnik temperatury na
wyjUciu

Vybití teplotní Fidlo

Transdutor de baixa pressão

>/@

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Przetwornik ciUnienia oleju

Transduktor tlaku oleje

Transdutor de pressão do óleo

6431 8312
>/@ /5=75/ 2
8312 0 84315

Anslutning vatteninlopp
Temperatursond
inloppsvatten

Forbindelse for vanninnløp
Temperaturføler for vann i
inngang

Veden sisäänmenoliitos
Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi

PodłCczenie dopływu wody
Sonda temperatury dopływu
wody

Zapojení vstup vody

Zapojení výstup vody

Transdutor de alta pressão

1850 9 = 

Tepelná sonda vstup vody

O'&! &(' &#

Óleo/sensor temperatura de
descarga

62431 8312

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

PodłCczenie odpływu wody

*!L%#, L&##!),
&(' &#

Pressóstato alta pressão

>/@ /5=75/ 2
8312 0 824315

Temperatursond
utloppsvatten

Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Sonda temperatury odpływu
wody

Tepelná sonda vstup vody

^ 7 /5< 058/5<

Förångarvärmare

Temperaturføler for vann i
utgang
Varmeveksler med
varmegjenvinning

Haihduttimen lämmitin

Podgrzewacz parownika

Výparník

f/  :M 9 /57

Värmeåterställning

Varmegjenvinning

Lämmön talteenotto

Odzysk ciepła

Rekuperace tepla

Anslutning för vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Vedenottoputken liitäntä

PodłCczenie dopływu wody

Vtokové hrdlo

Anslutning för vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Vedenpoistoputken liitäntä

PodłCczenie odpływu wody

Odpadní hrdlo

a&#%#, &(!%

32

*! L&#,

33

O'&! &!' &#

34

O'&! &(' &#

Sonda de temperatura da entrada
da água
Sonda de temperatura da saída da
água
Sonda de temperatura da entrada
da água de recuperação de calor
Sonda de temperatura da saída da
água de recuperação de calor

Y31 ?@50 5 8312
0 84315
Y31 ?@50 5 8312 0
824315
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1
2
3
4

Hrvatski
Kompresor
Zaporni ventil za pražnjenje
VisokotlaFni mjerni pretvaraF
Servisni prikljuFak

5

Sigurnosni ventil visoki pritisak

6
7
8

Aksijalni ventilator
Spirala ukapljivaFa
Ventil za punjenje



Magyar
Kompresszor
Befolyó elzáró csap
Nagy nyomás transzduktor
Szerviz ajtó
Biztonsági szelep nagy
nyomás
Tengelyirányú ventilátor
Kondenzáló egység
TöltHszelep

Român
Compresor
Robinet evacuare
Traductor înaltI presiune
UgI pentru asistenhI

Slovenski
Kompresor
Izpustni zaporni ventil
VisokotlaFni prestavljalec
Servisni vhod


P3=75 3
P0 : 731805
P3085/3 8 3 3 0905
SA  B8i ?

ValvI de siguranhI înaltI presiune

VisokotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 8

Ventilator axial
Baterie de condensare
SupapI de admisie

Aksialni ventilator
Tuljava kondenzatorja
Ventil za polnjenje

3 3 0905

Slovenský
Kompresor
VýtlaFný kohútik
Transduktor vysokého tlaku
Servisné dvierka
BezpeFnostný ventil vysokého
tlaku
Axiálny ventilátor
KondenzaFná batéria
Ventil zajaženia

9

Izolacijski ventil linija tekukine

Folyadék izoláló szelep

ValvI izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekoFinske linije

10

Filtar za odstranjivanje vlage

Filtru deshidrator

Sušilni filter

11

Indikator tekukine i vlažnosti

Indicator de lichid gi umiditate

Indikator tekoFine in vlage

^01 /3 : /5@03 /

12

Ventil solenoid ekonomizator

VíztelenítH szGrH
Folyadék és nedvesség
mutató
ElHhGtH (economiser)
szolenoid szelep

650/ /3 : :85B105
P30150: i A/5 9
P70 : 0/3805/3
^:3 i 70  0 9 0
/5@03 //
>54 1 i d /

ValvI solenoidI economizor

MagnetotermiFni ventil grelnika

P70 :5B105 /3733A=500

Solenoidný ventil ekonomizátora

13

Ventil za termostatiFku ekspanziju
ekonomizatora

ValvI de expansiune termostaticI
economizor

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika

P70 /5=3 // @03 :; 50 5
/3733A=500

Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora

14

Ekonomizator (nije dostupna za
EWAD650C-SS/SL/SR)

Economizor (nu este disponibil pentru
EWAD650C-SS/SL/SR)

Grelnik (ni na voljo za EWAD650CSS/SL/SR)

J3733A=500
(05 5 751 :
EWAD650C-SS/SL/SR)

Ekonomizátor (Nie je k dispozícii
pre EWAD650C-SS/SL/SR)

15
16

ElektroniFki ekspanzijski ventil
IsparivaF

ValvI de expansiune electronicI
Vaporizator

Elektronski ekspanzijski ventil
Izparilnik

P70 : 55 /3003 :; 50 5
^:3/3

Expanzný elektronický ventil
Evaporátor

17

NiskotlaFni sigurnosni ventil

ValvI de siguranhI joasI presiune

NizkotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 : 0

BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku

J5=75/ 0 301 : : = 805

Tepelná sonda nasávania

Traductor presiune joasI
Robinet de aspirahie

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
NizkotlaFni pretvornik
Ventil za izklop sesanja

P3085/3 0 3 0905
P0 : : = 805

SupapI obturatoare injechie cu lichid

Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja

P0 : 0B5 / 05 0 /5@03 /

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid

Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului

Elektromagnetni ventil tekoFega
vbrizgavanja

Transduktor nízkeho tlaku
Nasávací kohútik
Uzatvárací ventil pre vstrekovanie
kvapaliny
Sitkový filter pre vstrekovanie
kvapaliny
Solenoidný ventil pre vstrekovanie
kvapaliny

Presostat înaltI presiune

VisokotlaFni presostat

18 (ST)

Temperaturna sonda usisa

19 (EP)
20

Transduktor nizak pritisak
Ventil za zatvaranje usisa

21
22
23

Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine
Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine

24 (F13)

MjeraF pritiska visoki pritisak

25 (DT)

Senzor temperature na ispuhu

26 (OP)
27

Mjerni pretvaraF tlaka ulja
PrikljuFak za ulaz vode

28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)
32
33
34

Temperaturna sonda ulaz vode
PrikljuFak za izlaz vode
Temperaturna sonda izlaz vode
GrijaF isparivaFa
Povrat topline
PrikljuFak za ulaz vode
PrikljuFak za izlaz vode

ElHhGtH (economser)
hHszabályozó szelep
ElHhGtH (economiser)
(nem áll rendelkezésre
EWAD650C-SS/SL/SR)
Elektromos szabályozószelep
Párologtató
Biztonsági szelep alacsony
nyomás
Elszívási hHmérsékletmérH
szonda
Kis nyomás transzduktor
Elszívó zárócsap
Folyadek befecskendezés
elzáró szelep
Folyadék befecskendezés
háó szGrH
Folyadék befecskendezH
szolenoid szelep
Nagy nyomás
nyomáskapcsoló
Kimeneti hHmérséklet
érzékelH
Olajnyomás transzduktor
Víz bemeneti csatlakozás
Bemeneti vízhHmérséklet
mérH szonda
VízleeresztH csatlakozás
Kimeneti vízhHmérséklet mérH
szonda
Evaporátor melegítH
HHvisszanyerés
Víz bemeneti csatlakozás
VízleeresztH csatlakozás

SondI de temperaturI aspirahie

8B03 /

3 0905

K5B5 / d / : 0B5 / 05 0
/5@03 /
P70 :5B105 : 0B5 / 05
0 /5@03 /
P30/ /3 30 @ /5 8 3 3
0905

IzolaFný kohútik línie kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti

Presostat vysokého tlaku

Senzor izhodne temperature

^:43150 /5=75/ 50 50:3

Senzor teploty na odvode

Traductor presiune ulei
Conexiune intrare apI

Prestavljalec oljnega tlaka
Povezava dovoda vode

P3085/3 0905 0 = 3/3
6:  8431 831

Transduktor tlaku oleja
Zapojenie vstupu vody

SondI temperaturI apI intrare

Sonda temperature vhodne vode

J5=75/ 0 301 8431 831

Tepelná sonda vstupu vody

Conexiune iegire apI

PrikljuFek za odvod vode

6:  :431 831

Zapojenie výstupu vody

SondI temperaturI apI iegire

Sonda temperature izhodne vode

J5=75/ 0 301 :431 831

Tepelná sonda vstupu vody

Radiator evaporator
Recuperare de cIldurI
Conexiune alimentare cu apI
Conexiune evacuare apI

Grelec izparilnika
Pridobivanje toplote
Povezava dovoda vode
Povezava odvoda vode

S/37 /5 0 :7 /59
6: /0389805 0 /37 0/
6:  8431 831
6:  :431 831

OhrievaF evaporátora
Regenerácia tepla
Zapojenie vstupu vody
Zapojenie výstupu vody
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ORIGINÁLNE POKYNY V ANGLITINE
Táto príruka predstavuje dôležitý pomocný dokument pre kvalifikovaný personál; v žiadnom prípade však nikdy nemôže slúži ako náhrada
samotného personálu.
¤akujeme, že ste si zakúpili tento chiller
PRED INŠTALÁCIOU A UVEDENÍM DO PREVÁDZKY SI
POZORNE PREÍTAJTE TÚTO PRÍRUKU.
NESPRÁVNA INŠTALÁCIA MOŽE ZAPRÍINI¥ ZÁSAHY
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, SKRATY, POŽIAR ALEBO INÉ
ŠKODY NA PRÍSTROJI A ZRANENIE OSOB.
ZARIADENIE
MUSÍ
BYT
NAINŠTALOVANÉ
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKOM/TECHNIKOM.
UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY MOŽU VYKONA¥
IBA
SKÚSENÍ
A
OPRÁVNENÍ
PROFESIONÁLNI
PRACOVNÍCI.
VŠETKY ÚKONY SA MUSIA VYKONÁVA¥ V SÚLADE S
MIESTNYMI PREDPISMI A NORMAMI.
INŠTALÁCIA ZARIADENIA A JEHO UVEDENIA DO
PREVÁDZKY JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ V PRÍPADE, ŽE
VŠETKY POKYNY V TEJTO PRÍRUKE NIE SÚ
ZROZUMITENÉ.
V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, PRE ¤ALŠIE INFORMÁCIE A
RADY KONTAKTUJTE KONCESIONÁRA VÝROBCU.

Popis
Zariadenie, ktoré ste zakúpili, je “chiller so vzduchovým kondenzátorom”,
jedná sa o zariadenie, urFené pre ochladzovanie vody (alebo zmesi vody
a glykolu) v medziach hodnôt, popísaných nižšie. Fungovanie zariadenia
sa zakladá na kompresii, kondenzácii a evaporácii pary, podla
obráteného cyklu Carnot. Základné komponenty sú:
Kompresor s ventilom pre zvyšovanie tlaku chladiacej pary cez tlak
evaporácie až po tlak kondenzácie.
Evaporátor, v ktorom dochádza k evaporácii kvapalného chladiva s
nízkym tlakom a následne k ochladzovaniu vody.
Kondenzátor, v ktorom dochádza ku kondenzácii pary vysokého
tlaku a k vypudeniu tepla z ochladzovanej vody do atmosféry
prostredníctvom tepelného výmenníka, ochladzovaného
vzduchom.
Expanzný ventil, ktorý umožuje znížij tlak kondenzovanej
kvapaliny, prechádzajúc od tlaku kondenzácie k tlaku evaporácie.

Všeobecné informácie
Všetky zariadenia sú dodávané s elektrickými schémami,
certifikovanými výkresmi, identifikaným štítkom; a DOC
(Prehlásení o zhode); v tejto dokumentácii sú uvedené všetky
technické údaje zakúpeného zariadenia a

SÚ NEODDELITENOU A PODSTATNOU ASOU TEJTO
PRÍRUKY
V prípade nezhody medzi touto príruFkou a dokumentáciou prístroja sú
smerodajné údaje, uvedené na samotnom prístroji. V prípade
pochybností kontaktujte koncesionára výrobcu.
ÚFelom tejto príruFky je poskytnúj pomoc kvalifikovanému inštalatérovi a
pracovníkovi, aby bola zaistená správna inštalácia , uvedenie do
prevádzky a údržba zariadenia, bez ohrozenia osôb, zvierat a/alebo
predmetov.

Dodanie zariadenia
Po dodaní zariadenia na miesto inštalácie je potrebné ho skontrolovaj,
aby sa zistili eventuálne škody. Je potrebné prezriej a skontrolovaj
všetky komponenty, vymenované v dodacom liste.
Pokial je zariadenie poškodené, neodstraujte poškodený materiál a
okamžite nahláste škodu prepravnej spoloFnosti, aby zariadenie
preskúmala.
Okamžite škodu nahláste koncesionárovi výrobcu, pošlite mu podla
možnosti snímky, ktoré môžu byj užitoFné pri zisjovaní zodpovednosti.
Škoda sa nesmie odstránij, dokial nebola vykonaná kontrola zo strany
predstavitela prepravnej spoloFnosti.
Pred inštaláciou zariadenia sa uistite, že model a elektrické napätie
uvedené na štítku je správne. Výrobca nezodpovedá za eventuálne
škody vzniknuté po prijatí zariadenia.

Operané limity
Uskladnenie
Podmienky prostredia musia zodpovedaj nasledujúcim limitom:
Minimálna teplota prostredia
:
-20 °C
Maximálna teplota prostredia
:
57 °C
Maximálna relatívna vlhkosj
:
95 % bez kondenzácie
Skladovanie pri nižšej teplote ako je minimálna teplota môže poškodij
komponenty zariadenia, zatial Fo pri vyššej teplote ako je maximálna
môže spôsobij otvorenie bezpeFnostných ventilov. Skladovanie v
prostredí s kondenzáciou môže poškodij elektrické komponenty.
Fungovanie
Fungovanie je povolené v medziach limitov uvedených na Obrázku 2.
Zariadenie sa musí používaj s prietokom vody evaporátora medzi 50 %
a 140% nominálneho prietoku (štandardné operaFné podmienky).
Prevádzka mimo uvedených limitov môže zariadenie poškodij.
V prípade pochybností kontaktujte koncesionára výrobcu.

Obrázok 1 – Popis štítkov aplikovaných na elektrickom paneli
(Elektrický panel môže byj z dvoch rôznych výšok)

Identifikácia štítku
1 – Symbol nehorlavého plynu
2 – Typ plynu
3 – Údaje identifikaFného štítku zariadenia
4 – Logo výrobcu
5 – Upozornenie o naplnení obvodu vodou

6 – Symbol elektrického nebezpeFenstva
7 – Upozornenie o nebezpeFnom napätí
8 – Upozornenie o utiahnutí káblov
9 – Pokyny na zdvíhanie
10 - Núdzové zastavenie
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Obrázok 2 - Operané limity

Teplota prostredia (°C)

Normovaný stupe
využitia

Vysoká úinnos

Prevádzka sa vody a
glykolu

Premium úinnos

V tejto oblasti môže by
jednotkou pracova iastone.
Obráte sa na výkone tabuky

Prevádzka s úpravou rýchlosti ventilátora iba
(Pod 10°C, teplota okolia)

Prevádzka s fanúšikmi s Speedtroll iba (pod -10°C okolitej teploty)

Teplota vody na výstupe evaporát (°C)
Vyhýbajte sa inštalácii chilleru v prostredí, ktoré môže byj nebezpeFné
poFas údržbárskych úkonov, ako napríklad plošiny bez ochranných stien
alebo zábradlí Fi zóny, ktoré nezodpovedajú požiadavkám pre okolité
prostredie chilleru.

Bezpenos
Zariadenie musí byj pevne prichytené k podlahe.
Je dôležité dodržiavaj nasledujúce pokyny:
−
Zariadenie sa môže zdvíhaj iba v príslušných bodoch, vyznaFených žltou
farbou, ktoré sa nachádzajú na jeho podstavci.
−
Prístup k elektrickým komponentom je zakázaný, pokial predtým nebol
hlavný vypínaF zariadenia otvorený a elektrické napájanie deaktivované.
−
Prístup k elektrickým komponentom je zakázaný bez použitia izolaFnej
plošiny. Nepristupujte k elektrickým komponentom, pokial sa v blízkosti
vyskytuje voda/alebo vlhkosj.
−
Ostré okraje a povrch Fasti kondenzátora môžu spôsobij poranenie.
Vyhýbajte sa priamemu kontaktu a používajte vhodné osobné ochranné
prostriedky.
−
Pred akýmkolvek zásahom na chladiacich ventilátoroch a/alebo
kompresoroch odpojte elektrické napájanie otvorením hlavného vypínaFa.
Nedodržiavanie tohto pravidla môže spôsobij vážne poranenie.
−
Nevkladajte pevné predmety do vodných trubiek, zatial Fo je zariadenie
zapojené k systému.
−
Mechanický filter musí byj nainštalovaný na vodnej trubke, ktorá je zapojená
ku vstupu tepelného výmenníka.
−
Zariadenie je vybavené bezpeFnostnými ventilmi, ktoré sú namontované po
stranách nízkeho a vysokého tlaku chladiaceho obvodu.
Je prísne zakázané odstráni všetkyochranné krytypohyblivých astí.

Premiestovanie a zdvíhanie
Vyhýbajte sa nárazom a/alebo otrasom zariadenia poFas nakladania/vykladania z
prepravného prostriedku a poFas premiestovania. TlaFte alebo jahajte zariadenie
iba za rám podstavca. Umiestnite zariadenie do vnútra prepravného prostriedku
tak, aby sa nehýbalo a nespôsobilo škody. Dbajte na to, aby žiadna Fasj zariadenia
nespadla poFas prepravy a nakladania/vykladania.
Všetky zariadenia sú vybavené bodmi pre zdvíhanie, oznaFenými žltou farbou. Iba
tieto body sa môžu používaj pre zdvíhanie zariadenia, ako je to následovne
znázornené.
Poškodeniu kondenzaFnej banky zabránite použitím rozperných tyFí.T ie
umiestnite nad mriežkami ventilátorov vo vzdialenosti 25 metrov.

V prípade neFakaného zastavenia zariadenia postupujte podla pokynov
uvedených v Kontrolný panel - príruka pokynov, ktorý je súFasjou
dokumentácie, odovzdanej koneFnému užívatelovi.

Zdvíhacie laná a posuvné tyFe musia byj dostatoFne pevné, aby
zariadenie bezpeFne udržali. Skontrolujte hmotnosj zariadenia na jeho
identifikaFnom štítku.

OdporúFa sa vykonaj úkony inštalácie a údržby spolu s inými osobami. V prípade
náhodilých zranení alebo problémov sa chovajte nasledujúcim spôsobom:
- Zachovajte klud
- StlaFte tlaFidlo alarmu, pokial sa nachádza v mieste inštalácie
- Premiestnite ranenú osobu na teplé miesto, ¦aleko od zariadenia a uložte ju
do polohy kludu
- Okamžite upovedomte personál zodpovedný za bezpeFnosj v budove alebo
pohotovostnú záchrannú službu.
- PoFkajte na príchod pohotovostnej služby a nenechávajte raneného samého.
- Poskytnite všetky potrebné informácie operátorom pohotovostnej služby.

Zariadenie sa musí zdvíhaj s maximálnou opatrnosjou a pozornosjou, podla
pokynov pre zdvíhanie, uvedených na štítku. Zdvíhajte zariadenie pomaly a
udržujte ho perfektne vyrovnané.

Hluk
Zariadenie produkuje hluk najmä v dôsledku otáFania kompresorov a ventilátorov.
Hladina hluku pre každý model je uvedená v priloženej dokumentácii.
Pokial je zariadenie správne nainštalované a používané, a pravidelne ho
podrobujete údržbe; hladina hluku si nevyžaduje namontovanie špecifického
ochranného prístroja, ktorý by fungoval nepretržite v blízkosti zariadenia.
V prípade inštalácie so špecifickými zvukovými požiadavkami je potrebné
nainštalovaj dodatoFný prístroj pre zníženie hluku.

Umiestnenie a montáž
Všetky zariadenia sú projektované pre externé použitie, na balkónoch alebo zemi,
za podmienok, že v priestore urFenom pre inštaláciu sa nenachádzajú prekážky,
ktoré by mohli znižovaj prietok vzduchu ku kondenzaFným batériám.
Zariadenie musí byj nainštalované na pevnom a perfektne rovnom povrchu. Pokial
bude zariadenie nainštalované na balkónoch alebo strechách, je možné, že bude
potrebné použij trámy pre rozloženie hmotnosti.
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Obrázok 3 – Zdvíhanie zariadenia

2 jednotka kompresora
Pre inštaláciu na zemi je potrebný odolný cementový základ o
minimálnej hrúbke 250 mm a d§žke presahujúcej d§žku
samotného zariadenia, základ musí byj schopný udržaj
hmotnosj zariadenia.
Pokial je zariadenie nainštalované v priestoroch lahko
prístupných osobám alebo zvieratám, odporúFa sa namontovaj
ochranné mriežky na Fasti kondenzátora a kompresora.
Pre zabezpeFenie lepšej výkonnosti v mieste inštalácie
dodržujte nasledujúce opatrenia a pokyny:
− Vyhýbajte sa recirkulácii toku vzduchu.
− Uistite sa, že sa v blízkosti nevyskytujú prekážky, ktoré
bránia správnemu toku vzduchu.
− Uistite sa, že základ je pevný a odolný, aby sa Fo najviac
znížil hluk a vibrácia.
− Vyhnite sa inštalácii zariadenia v obzvlášj prašných
miestach, pretože by mohlo dôjsj k zneFisteniu
kondenzaFných batérií.
− Voda v systéme musí byj obzvlášj Fistá a všetky stopy oleja
alebo hrdze sa musia odstránij. Na vstupnej trubke
zariadenia musí byj namontovaný mechanický filter vody.
Požiadavky minimálneho priestoru
Je dôležité rešpektovaj minimálne vzdialenosti na všetkých
zariadeniach
pre
zabezpeFenie
optimálnej
ventilácie
kondenzaFných batérií.
Ke¦ sa rozhodnete umiestnij zariadenia, pre zabezpeFenie
adekvátneho toku vzduchu je potrebné braj do úvahy
nasledujúce faktory:
−
Vyhýbajte sa recirkulácii teplého vzduchu
−
Vyhýbajte sa nedostatoFnému prívodu vzduchu ku
kondenzátoru, chladeného vzduchom.
Obe podmienky môžu spôsobij zvýšenie kondenzaFného tlaku,
ktoré vedie k zníženiu energetickej výkonnosti a chladiacej
úFinnosti.
K zariadeniu musí byj prístup z každej strany pre vykonávanie
údržbárských úkonov po inštalácii.
Vertikálny odvod vzduchu nesmie byj zatarasený.
Pokial sa okolo zariadenia nachádzajú steny alebo iné prekážky
rovnakej výšky ako samotné zariadenie, toto musí byj
nainštalované vo vzdialenosti väFšej než 2500 mm. Ak sú
prekážky vyššie, zariadenie musí byj nainštalované vo
vzdialenosti väFšej než 3000 mm.

3 jednotka kompresora
Pokial bude zariadenie nainštalované bez dodržania
minimálnych odporuFených vzdialeností pre vertikálne steny
a/alebo prekážky, môže dôjsj ku kombinácii recirkulácie teplého
vzduchu a/alebo nedostatoFného prívodu vzduchu ku
kondenzátoru chladeného vzduchom s následným znížením
výkonnosti a úFinnosti.
V každom prípade mikroprocesor umožní zariadeniu prispôsobij
sa novej operaFnej prevádzke, dodávajúc maximálnu
výkonnosj, ktorá je k dispozícii v urFitých podmienkach, aj ke¦ je
boFná vzdialenosj menšia než je odporuFené; okrem
operaFných podmienok, ktoré by mohli ovplyvnij bezpeFnosj
personálu a spolahlivosj zariadenia.
Ke¦ dôjde k umiestneniu dvoch alebo viac zariadení vedla seba,
odporúFa sa dodržiavaj vzdialenosj najmenej 3600 mm medzi
blokmi kondenzátorov.
Pre ¦alšie riešenia kontaktujte koncesionára výrobcu.
Zvuková ochrana
Pokial si hladina zvukovej emisie vyžaduje špecifickú kontrolu, je
potrebné venovaj pozornosj zvukovej izolácii zariadenia od
podstavca aplikovaním protivibraFných prvkov adekvátnym
spôsobom (dodávajú sa ako volitelné prvky). Flexibilné spoje
musia byj nainštalované aj na hydraulických zapojeniach.
Vodné trubky
Trubky musia byj naprojektované s Fo najmenším poFtom
ohybov a zmien vo vertikálnom smere. Týmto spôsobom sa
znaFne znížia výdavky na inštaláciu a zlepší sa výkonnosj
systému.
Hydraulický systém musí maj:
1. AntivibraFné prvky slúžiace pre zníženie prenosu vibrácií na
štruktúru.
2. IzolaFné ventily pre izoláciu zariadenia od hydraulického
systému poFas servisných úkonov.
3. Prietokomer.
4. Manuálne alebo automatické odvzdušovacie zariadenie
umiestnené v najvyššom bode systému, zatial Fo drenážne
zariadenie umiestnené v najnižšom bode systému.
5. Evaporátor a zariadenie pre rekuperáciu tepla, ktoré nie sú
umiestnené v najvyššom bode systému.
6. Odpovedajúce zariadenie, ktoré slúži pre udržiavanie tlaku v
hydraulickom systéme (expanzná nádoba, at¦.).
7. Ukazovatele tlaku a teploty vody, ktoré napomáhajú
pracovníkovi pri servisných a údržbárských úkonoch.

Obrázok 4 - Požiadavky minimálneho priestoru

Filter alebo zariadenie, ktoré môže odstránij Fastice z
kvapaliny. Použitie filtra predlžuje životnosj evaporátora a
Ferpadla a napomáha hydraulickému systému udržiavaj
sa v lepších podmienkach.
9. Evaporátor je vybavený elektrickým odporom s
termostatom, ktorý zabezpeFuje ochranu proti zamrznutiu
vody pri minimálnej teplote prostredia –25°C. Všetk y
ostatné vodné trubky/externé hydraulické zariadenia
systému musia maj zateplenie proti mrazu.
10. Zariadenie pre rekuperáciu tepla sa musí v zimnom období
vyprázdnij, pokial sa do hydraulického obvodu nepridá
zmes etylén-glykolu v príslušnom percentuálnom pomere.
8.

11. V prípade výmeny zariadenia sa musí celý hydraulický
systém vyprázdnij a vyFistij predtým, než bude
namontované nové zariadenie. Pred uvedením nového
zariadenia do prevádzky sa odporúFa vykonaj príslušné
testy a chemické úpravy vody.
12. Pokial sa glykol pridá do hydraulického systému ako
prostriedok proti zamrznutiu, dávajte pozor, pretože
prívodný tlak bude nižší, výkonnosj zariadenia sa zníži a
poklesy tlaku budú väFšie. Je potrebné opätovne nastavij
všetky ochranné systémy zariadenia, ako zariadenie proti
zamrznutiu a ochranné zariadenie proti nízkemu tlaku.
13. Pred izolovaním vodných trubiek sa uistite, že
nedochádza k únikom.

Obrázok 5 – Zapojenie vodných trubiek k evaporátoru

1.
2.
3.
4.

Manometer
Flexibilný konektor
Prietokomer
Tepelná sonda

5. IzolaFný ventil
6. erpadlo
7. Filter

Obrázok 6 - Zapojenie vodných trubiek k výmenníkom rekuperácie tepla

1. Manometer
2. Flexibilný konektor
3. Tepelná sonda
Úprava vody
Pred spustením zariadenia vyFistite vodný obvod. NeFistota,
vápnik, usadeniny korózie alebo iného materiálu sa môžu
hromadij vo vnútri tepelného výmenníka a znížij tak jeho
kapacitu tepelnej výmeny. Môže dôjsj aj k poklesu tlaku, k
zníženiu prietoku vody. Vhodná úprava vody môže teda znížij

pH (25°C)
Elektrická vodivosj µS/cm (25°C)
Chloridové ióny (mg Cl - / l)
Sulfátové ióny (mg SO24 - / l)
Zásaditosj (mg CaCO3 / l)

4. IzolaFný ventil
5. erpadlo
6. Filter
riziko korózie, erózie, formovania vápnika at¦. Odpovedajúca
najvhodnejšia úprava sa urFí priamo na mieste podla typu
systému a vlastností vody.
Výrobca nezodpovedá za eventuálne škody alebo nesprávne
fungovanie zariadenia v dôsledku chýbajúcej alebo nevhodnej
úpravy vody.

Tabuka 1 – Akceptovatené limity kvality vody
Celková tvrdosj (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
Železo (mg Fe / l)
<800
Sulfidové ióny (mg S2 - / l)
<200
Amoniakové ióny (mg NH4+ / l)
<200
Oxid kremiFitý (mg SiO2 / l)
<100

< 200
< 1,0
Žiadne

< 1,0
< 50

Ochrana proti zamrznutiu rekuperaných výmenníkov a
evaporátora
Všetky evaporátory sú vybavené elektrickým odporom
kontrolovaným termostaticky, ktorý zabezpeFuje vhodnú ochranu
proti zamrznutiu pri minimálnej teplote prostredia –25°C. Jednako,
okrem prípadu, kedy sú výmenníky tepla kompletne prázdne a Fisté
a obsahujú protimrznúcu zmes, sa môžu použij dodatoFné metódy
proti zamrznutiu.
Pri projektovaní systému sa vždy berú do úvahy komplexne dve
alebo viac metód ochrany, popísaných nižšie:
−
Stály obeh toku vody vo vnútri trubiek a výmenníkov
−
Pridanie adekvátneho množstva glykolu do vodného obvodu.
−
Tepelná izolácia a dodatoFné zahrievanie vonkajších trubiek
−
Vyprázdnenie a vyFistenie tepelného výmenníka poFas
zimného obdobia
Je zodpovednosjou inštalatéra a/alebo údržbára zaistij použitie
metód proti zamrznutiu. Uistite sa, aby sa vždy previedli údržbárske
úkony potrebné pre ochranu proti zamrznutiu. Chýbajúce
dodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobij poškodenie
zariadenia. Škody zapríFinené mrazom nespadajú do záruky.
Inštalácia prietokomeru
Pre zaistenie dostatoFného množstva vody pre celý evaporátor je
nevyhnutné nainštalovaj na hydraulickom obvode prietokomer, ktorý
môže byj umiestnený na vodných trubkách na vstupe alebo
výstupe. Úlohou prietokomeru je zastavij zariadenie v prípade
prerušenia toku vody a chránij tak evaporátor pred zamrznutím.
Výrobca ponúka ako volitelný prvok príslušne zvolený prietokomer.
Tento prietokomer lopatkového typu je vhodný pre externú
nepretržitú aplikáciu (IP67) s priemerom trubiek od 1” do 6”.
Prietokomer je vybavený Fistým kontaktom, ktorý musí byj elektricky
pripojený ku koncovkám, ako je znázornené na elektrickej schéme.
Prietokomer musí byj nastavený tak, aby mohol zasiahnuj, ke¦ tok
vody evaporátora klesne pod 50% nominálneho prietoku.
Rekuperácia tepla
Podla želania môže byj zariadenie vybavené aj systémom
rekuperácie tepla.
Tento systém sa aplikuje pomocou tepelného výmenníka
chladeného vodou, ktorý sa umiestuje na odvodovú hadicu
kompresora a pomocou príslušného zariadenia, ktoré riadi tlak
kondenzácie.
Pre zabezpeFenie fungovania kompresora vo vnútri vlastnej
schránky nemôže zariadenie pre rekuperáciu tepla fungovaj s
vodou o teplote nižšej než 28°C.
Projektant zariadenia a inštalatér chilleru nesú zodpovednosj za
dodržiavanie tejto hodnoty (napr. použitím ventilu bypass pre
recirkuláciu)

Elektrické zariadenie
Všeobecné vlastnosti
Všetky elektrické zapojenia k zariadeniu musia byj v súlade s
platnými predpismi a normami.
Všetky úkony inštalácie, nastavenia a údržby musí vykonávaj
kvalifikovaný personál.
Konzultujte špecifickú elektrickú schému odpovedajúcu
zakúpenému zariadeniu. Pokial sa elektrická schéma na
zariadení nenachádza alebo ste ju stratili, kontaktujte vášho
koncesionára výrobcu, ktorý vám zašle kópiu.
V prípade nezrovnalostí medzi elektrickou schémou a
panelom/elektrickými káblami kontaktujte koncesionára
výrobcu.
Používajte iba medené vodiFe, v opaFnom prípade by mohlo dôjsj k
prehriatiu alebo korózii v styFných bodoch s rizikom následného
poškodenia zariadenia.
Aby nedochádzalo k prerušeniam, káble riadenia sa musia zapojij
oddelene od elektrických káblov. Za týmto úFelom používajte
rozdielne trubice pre vedenie káblov.
Pred akýmkolvek zásahom na zariadení otvorte hlavný odpojovací
vypínaF na hlavnom napájaní zariadenia.
Ke¦ je zariadenie vypnuté, ale vypínaF sa nachádza v zatvorenej
pozícii, nepoužívané okruhy zostanú jednako aktívne.
Nikdy neotvárajte svorkovnicu kompresorov skôr, než otvoríte
hlavný odpojovací vypínaF zariadenia.

SúFasné zajaženie monofázy a trojfázy a nerovnováha medzi
fázami môžu spôsobij straty smerom do zeme až do 150mA poFas
normálneho fungovania sériových zariadení.
Pokial systém zahruje zariadenia, ktoré spôsobujú vyššie
harmonické (ako VFD a rez fázy), môžu straty smerom do zeme
dosiahnuj aj omnoho vyššie hodnoty (zhruba 2 Ampérov).
Ochrany pre systém elektrického napájania musia byj
naprojektované na základe vyššie uvedených hodnôt.

Fungovanie
Zodpovednos pracovníka
Je dôležité, aby bol pracovník príslušne vyškolený a oboznámil sa
so systémom pred použitím zariadenia. Okrem preFítania tejto
príruFky si musí tiež preštudovaj operaFnú príruFku mikroprocesora
a elektrickú schému, aby pochopil sekvencie uvedenia do chodu,
fungovanie, sekvencie zastavenia a fungovanie všetkých
bezpeFnostných zariadení.
PoFas fázy prvého spustenia zariadenia technik, poverený
výrobcom, je k dispozícii odpovedaj na akúkolvek otázku a
poskytnúj inštrukcie pre vykonanie správnych procedúr.
Pracovník si musí zaznamenávaj operaFné údaje pre každé
nainštalované zariadenie. ¤alšia registrácia sa musí viesj pre všetky
pravidelné servisné a údržbárske úkony.
Pokial pracovník zistí anomálne alebo neobvyklé operaFné
podmienky, musí konzultovaj technickú službu, poverenú výrobcom.
Bežná údržba
Úkony minimálnej bežnej údržby sú vymenované v Tabulke 2

Asistencia a záruka
Všetky zariadenia sú testované vo výrobe a podliehajú záruke po
dobu 12 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky, alebo 18
mesiacov odo da dodania.
Tieto zariadenia boli naprojektované a konštruované s ohladom na
najvyšší kvalitatívny štandard a zabezpeFujú roky bezporuchového
fungovania. Jednako je dôležité postaraj sa o príslušnú a pravidelnú
údržbu v súladu so všetkými procedúrami, uvedenými v tejto
príruFke, ako i v súlade s dobrými praktikami vzjahujúcimi sa na
údržbu strojov.
OdporúFa sa uzavriej zmluvu o údržbe so servisným strediskom,
oprávneným výrobcom, aby ste si zabezpeFili úFinný a
bezproblémový servis v¦aka skúsenosti a kompetencii nášho
personálu.
Je treba braj do úvahy i fakt, že zariadenie si vyžaduje údržbu aj ke¦
je ešte v záruke.
Majte na vedomí, že nesprávne použitie zariadenia, napríklad mimo
svojich operaFných limitov alebo chýbajúca údržba podla pokynov
uvedených v tejto príruFke, majú za následok zrušenie záruky.
Dodržujte najmä nasledujúce body pre rešpektovanie podmienok
záruky:
1. Zariadenie nemôže fungovaj mimo operaFných limitov
2. Elektrické napájanie musí zodpovedaj limitom napätia a musí
byj bez výskytu harmonických alebo náhlych zmien napätia.
3. Trojfázové napájanie nesmie vykazovaj nerovnováhu medzi
fázami vyššiu než 3%. Zariadenie musí zostaj vypnuté, pokial
elektrický problém nebude vyriešený.
4. Nedeaktivujte alebo nezrušte žiadne bezpeFnostné
zariadenie, ako mechanické, tak elektrické alebo elektronické.
5. Voda, používaná pre plnenie hydraulického obvodu, musí byj
Fistá a vhodne upravená. Na najbližšom bode k vstupu
evaporátora musí byj nainštalovaný mechanický filter.
6. Pokial pri objednávke nebolo dohodnuté inak, prietok vody
evaporátora nesmie byj nikdy viac ako 120% a menej ako
80% nominálnej kapacity.

Pravidelné povinné kontroly a uvedenie zariadenia
pod tlak
Zariadenia patria do kategórie IV klasifikácie stanovenej Európskou
Smernicou PED 97/23/CE.
Pre chillery, patriace do tejto kategórie, niektoré miestne normy si
vyžadujú pravidelnú inšpekciu zo strany oprávneného servisného
strediska. Overte si platné požiadavky na mieste inštalácie.

Tabuka 2 – Program bežnej údržby
Zoznam úkonov

Týždenne

Všeobecne:
ítanie operaFných údajov (Pozn. 3)
Vizuálna inšpekcia zariadenia pre eventuálne škody a/alebo uvolnenie
Kontrola integrity tepelnej izolácie
istenie a nalakovanie, kde je to potrebné
Analýza vody (6)
Kontrola fungovania prietokomeru

Mesane
(Pozn. 1)

X
X
X
X
X
X

Elektrické zariadenie:
Previerka kontrolných sekvencií
Kontrola opotrebovania poFítadla – vymenij, ak je to potrebné
Kontrola správneho utiahnutia všetkých elektrických koncoviek – utiahnuj, ak
je to potrebné
istenie vnútra elektrického kontrolného panelu
Vizuálna inšpekcia komponentov pre eventuálne známky nadmerného
zahrievania
Previerka fungovania kompresore a elektrického odporu
Meranie izolácie motora kompresora pomocou Megger
Chladiaci obvod:
Kontrola prítomnosti eventuálnych únikov chladiva
Vizuálna previerka toku chladiva prostredníctvom inšpekFného skla kvapaliny
– inšpekFné sklo musí byj plné
Previerka poklesu tlaku filtra dehydrátora
Previerka poklesu tlaku olejového filtra (Pozn. 5)
Analýza vibrácií kompresora
Analýza kyslosti oleja kompresora (7)

Rone/Sezónne
(Pozn. 2)

X
X
X
X
X
X
X

X
X

ast kondenzátora:
istenie blokov kondenzátora (Pozn. 4)
Previerka správneho utiahnutia ventilátorov
Previerka rebier bloku kondenzátora – odstránij, ak je to potrebné

X
X
X
X

X
X
X

Poznámky:
1. MesaFné úkony zahrujú aj úkony týždenné.
2. RoFné úkony (alebo sezónne) zahrujú aj týždenné a mesaFné.
3. OperaFné údaje zariadenia sa môžu Fítaj denne, s rešpektovaním vysokého pozorovacieho štandardu.
4. V prostrediach so zvýšenou koncentráciou Fastíc vo vzduchu je potrebné Fistij blok kondenzátora Fastejšie.
5. Vymete olejový filter, ke¦ pokles tlaku vzjahujúci sa k nemu dosiahne 2,0 barov.
6. Kontrolujte prítomnosj eventuálnych rozpustených kovov.
7. TAN (íslo celkových kyselín):

≤0,10 : žiadny úkon
Medzi 0,10 a 0,19: vymete protikyselinové filtre a skontrolujte po 1000 prevádzkových hodinách. PokraFujte vo výmene filtrov, dokial TAN nie je
nižší než 0,10.
>0,19 : vymete olej, olejový filter a dehydrátor oleja. Kontrolujte v pravidelných intervaloch.

Dôležité informácie vzahujúce sa k používanému
chladivu
Tento výrobok obsahuje fluorované plyny skleníkového efektu, ktoré sú
predmetom Protokolu z Kyoto. Nevypúšjajte plyny do ovzdušia.
Typ chladiva:
R134a
Hodnota GWP(1):
1300
(1) GWP =
zohrievací výkon globálny

Likvidácia
Zariadenie je realizované z kovových, plastových a elektronických
komponentov. Všetky tieto Fasti sa musia likvidovaj v súlade s platnými
miestnymi predpismi.
Olovené batérie sa musia zbieraj a zaslaj do špeciálneho zberného
strediska.
Olej sa musí zbieraj a zaslaj do špeciálneho zberného strediska.

Množstvo chladiva, potrebné pre štandardné fungovanie zariadenia, je
uvedené na identifikaFnom štítku zariadenia.
SkutoFné množstvo chladiva, nachádzajúce sa v zariadení, je
signalizované striebornou tyFinkou vo vnútri elektrického panelu.
V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy je možné, že sú
potrebné periodické inšpekcie pre zisjovanie eventuálnych únikov
chladiva.
Kontaktujte miestneho predajcu pre ¦alšie informácie.
Táto príruFka slúži ako technická pomôcka a nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku. Jej obsah nemôže byj garantovaný bezvýhradne a jednoznaFne ako kompletní, presný alebo spolahlivý. Všetky údaje a špecifické
popisy môžu byj pozmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Údaje, komunikované v momente objednávky, budú považované za definitívne.
Výrobca sa zbavuje akejkolvek zodpovednosti za eventuálne priame alebo nepriame škody, a to v najširšom zmysle slova, súvisiace alebo spojené s použitím a/alebo interpretáciou tejto príruFky.
Vyhradzujeme si právo vykonávaj projektové a štrukturálne modifikácie v ktoromkolvek momente bez predchádzajúceho upozornenia. Zobrazenie na obálke nie je záväzné.

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