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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of July 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **
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Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

KEMA (NB0344)
<C>

DAIKIN.TCF.012H4/04-2010

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<B>

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , -, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EUWA*5KBZW1***, EUWA*8KBZW1***, EUWA*10KBZW1***, EUWA*12KBZW1***, EUWA*16KBZW1***, EUWA*20KBZW1***, EUWA*24KBZW1***,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZRUCHU URZĄDZENIA
NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ. INSTRUKCJI NIE NALEŻY WYRZUCAĆ.
POWINNA ONA ZNALEŹĆ SIĘ W ARCHIWUM, ABY
MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
NIEPRAWIDŁOWY
MONTAŻ
LUB
PODŁĄCZENIE
URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA,
WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU.
NALEŻY
STOSOWAĆ
WYŁĄCZNIE
AKCESORIA
PRODUKCJI
FIRMY
DAIKIN,
ZAPROJEKTOWANE
SPECJALNIE
Z
MYŚLĄ
O
WYKORZYSTANIU
Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI; AKCESORIA POWINNY
BYĆ INSTALOWANE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.

Rozpakowanie i lokalizacja urządzenia............................................. 6

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY
INSTALACJI LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

Ważne informacje dotyczące używanego
czynnika chłodniczego ...................................................................... 6

Przed przystąpieniem do zmiany parametrów należy
zapoznać się z rozdziałem "Obsługa" na stronie 11.

Dokonywanie przeglądu urządzenia i obchodzenie się z nim ........... 6

Sprawdzanie instalacji wodnej .......................................................... 6
Dotyczy tylko wersji EUWAN ..................................................................... 6
Dotyczy wszystkich wersji urządzeń.......................................................... 7

Oryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje
w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Podłączanie do instalacji wodnej ...................................................... 7

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich
bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.
Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.
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Dotyczy tylko wersji EUWAP, EUWAB....................................................... 7
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Wstęp
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy kompaktowych wytwornic wody
lodowej chłodzonych powietrzem z rodziny Daikin EUWA(*)-KBZ.
Urządzenia te są przeznaczone do instalacji na zewnątrz i do
zastosowania w chłodnictwie. Urządzenia są dostępne w 7 rozmiarach
standardowych w zakresie od 5 do 24 KM. Wszystkie rozmiary są
dostępne w 3 wersjach, różniących się wyposażeniem.
W zastosowaniach klimatyzacyjnych urządzenia z EUWA(*) mogą być
używane razem z jednostkami wewnętrznymi i centralami
klimatyzacyjnymi firmy Daikin. W zastosowaniach przemysłowych
mogą pełnić rolę źródła wody.
W niniejszej instrukcji opisano procedury rozpakowywania, montażu
i podłączania urządzeń z rodziny EUWA(*) wraz ze wskazówkami
prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń; może być ona pomocna
w wypadku wystąpienia problemów.
(*) = N, P, B

Opcje i właściwości
Szczegółowe dane techniczne oraz listę opcji i funkcji można znaleźć
w dokumentacji serwisowej.

Opcje
■

Możliwość zastosowania glikolu w celu obniżenia temperatury
wody lodowej do –10°C lub –5°C.

■

Złącze BMS MODBUS (opcjonalny zestaw karty adresowej
EKAC10C)(1)

■

Interfejs zdalnego sterowania (opcjonalny zestaw EKRUMCA).
(Niezbędne jest dodatkowo zainstalowanie karty adresowej
EKAC10C.)(1)

Właściwości
■

Styki beznapięciowe
- stycznik obsługowy
- alarm
- praca sprężarki 1
- praca sprężarki 2

■

Konfigurowalne wejścia zdalne
Poniższe funkcje można przypisać do łącznie 2 wejść cyfrowych.
- zdalne uruchamianie/zatrzymywanie
- podwójna nastawa

(1) W przypadku korzystania z urządzenia EKAC10C w połączeniu z pilotem
zdalnego sterowania EKRUMCA nie jest możliwe korzystanie ze złącza
BMS MODBUS.
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Dane techniczne
Urządzenia z obiegiem pojedynczym
Urządzenie (KM)
Wersja

N

Wymiary WxSzxGł
Masa
• samego urządzenia
• urządzenia gotowego
do pracy
Króćce przyłączeniowe
• wlot wody
• wylot wody
Objętość wody
w urządzeniu
Zbiornik rozprężny
• Pojemność
• Ciśnienie wstępne
Zawór bezpieczeństwa
obiegu wody

5
P

B

1230x1290x734

(mm)

8
P

N

B

10
P

N

1230x1290x734

B

12
P

N

1450x1290x734

B

1450x1290x734

(kg)

150

168

180

215

229

241

245

259

271

248

262

274

(kg)

152

171

239

218

232

300

248

262

330

251

265

335

1-1/4”
1-1/4”

MBSP
MBSP

1-1/4”
1-1/4”

1-1/4”
1-1/4”

1-1/4”
1-1/4”

(l)

2

3

59

3

3

59

3

3

59

3

4

60

(l)

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

16
P

B

N

20
P

B

N

24
P

B

(bary)
(bary)

Urządzenia z obiegiem podwójnym
Urządzenie (KM)
Wersja

N

Wymiary WxSzxGł
Masa
• samego urządzenia
• urządzenia gotowego
do pracy
Króćce przyłączeniowe
• wlot wody
• wylot wody
Objętość wody
w urządzeniu
Zbiornik rozprężny
• Pojemność
• Ciśnienie wstępne
Zawór bezpieczeństwa
obiegu wody

1321x2580x734

(mm)

1541x2580x734

1541x2580x734

(kg)

430

448

440

490

508

520

496

514

526

(kg)

436

457

525

496

518

586

503

524

592

2”
2”

MBSP
MBSP

2”
2”

2”
2”

(l)

6

9

65

6

10

66

7

10

66

(l)

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—
—

12
1,5

12
1,5

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

—

1x3,0

1x3,0

(bary)
(bary)

Zakres pracy

Główne elementy (Patrz rysunek 1)
Przedstawione urządzenie = EUWAB12KBZW1.
1

Skraplacz

Skraplacz zmienia stan czynnika chłodniczego z gazowego na
ciekły. Ciepło pobrane przez gaz w parowniku jest oddawane
przez skraplacz do otoczenia, a pary skraplają się i przechodzą
w stan ciekły.
2

Sprężarka

Sprężarka pełni rolę pompy i wymusza obieg czynnika
chłodniczego w układzie chłodzenia. Spręża ona pary czynnika
chłodniczego, pochodzące z parownika, do ciśnienia, pod
którym mogą one zostać łatwo skroplone w skraplaczu.
3

Filtr czynnika chłodniczego

Filtr zainstalowany za skraplaczem usuwa małe cząstki
zanieczyszczeń z czynnika chłodniczego, zapobiegając tym
samym zatykaniu się przewodów.
A

Temperatura zewnętrzna

a

Standardowa (woda)

b

Opcja (glikol)

°C DB

°C termometru suchego

LEWT

Temperatura wody na wylocie z parownika

4

5

Parownik

Głównym zadaniem parownika jest odbieranie ciepła
z przepływającej przezeń wody. Odbywa się to przez zmianę
stanu czynnika chłodniczego pochodzącego ze skraplacza –
z ciekłego na gazowy.

Obszar pracy pod obciążeniem zaległym
Zabezpiecz obieg wody przed zamarzaniem.
W przypadku eksploatacji urządzeń w temperaturze poniżej
–5°C oraz przy dość wietrznym klimacie konieczne jest
zainstalowanie wiatrochronu.

Zawór rozprężny

Ciekły czynnik chłodniczy ze skraplacza wpływa do parownika
przez zawór rozprężny. Zawór rozprężny zmienia ciśnienie
ciekłego czynnika chłodniczego na takie, pod którym możliwe
będzie jego odparowanie w parowniku.

6

Otwór serwisowy pomiaru ciśnienia w obiegu czynnika

Otwory te umożliwiają przeprowadzenie pomiaru ciśnienia
czynnika chłodniczego w przewodach.
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7

Zawór do napełniania

8

Przyłącze wlotu/wylotu wody

24

Umożliwia napełnienie układu czynnikiem chłodniczym.

Wyłącznik niskociśnieniowy jest zamontowany na przewodzie
ssawnym urządzenia i mierzy ciśnienie parownika (ciśnienie na
wlocie do sprężarki). Gdy ciśnienie jest za niskie, uaktywnia się
wyłącznik ciśnieniowy. Urządzenie zatrzymuje się.

Przyłącza wlotu i wylotu wody umożliwiają podłączenie urządzenia
do obiegu wody centrali klimatyzacyjnej lub instalacji przemysłowej.
25
9

Pompa (tylko EUWAP, EUWAB)

10

Zawór regulacji ciśnienia

11

12

27

28

Zawór opróżniania

Zawór napełniania (tylko EUWAP, EUWAB)

Po powrocie temperatury wody do normalnego poziomu
zabezpieczenie automatycznie powraca do stanu wyjściowego,
ale alarm na panelu sterowania należy skasować ręcznie.

Zawór odpowietrzający

Zawór odpowietrzający umożliwia automatyczne usunięcie
powietrza z układu wytwornicy wody lodowej.
16

Otwory z połączeniem kielichowym U 7/16 cala umożliwiają
podłączenie urządzeń do pomiaru ciśnienia pompy i spadku
ciśnienia w parowniku. Znając wartość tego ciśnienia, można
uzyskać
dane
dotyczące
przepływu
wody
(patrz
"Charakterystyki ciśnień w układzie" na stronie 10).
Filtr wody

Filtr zamontowany przed pompą usuwa zanieczyszczenia z wody,
zabezpieczając przed uszkodzeniem pompy i zablokowaniem
parownika. Filtr wody należy regularnie czyścić.
18

Zawór kulowy

Zawory kulowe są montowane przed i za filtrem wody, aby
umożliwić wyczyszczenie filtra bez konieczności opróżniania
układu wodnego.
19

29

Grzałki zabezpieczają układ wodny wytwornicy przed zamarzaniem.

Manometr

Parametry elektryczne
Urządzenie (KM)

Obwód zasilania
• Fazy
• Częstotliwość
• Napięcie
• Tolerancja napięcia
• Zalecane
bezpieczniki

21

Manometr niskiego ciśnienia (opcjonalny)

1

Urządzenia zabezpieczające (Patrz rysunek 1)
23

2

Uaktywniony wyłącznik automatycznie powraca do stanu
wyjściowego, ale alarm na panelu sterowania należy skasować
ręcznie.
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(V)
(%)
EUWAN

(A)

EUWAP+B

(A)

20
20

25
25

16

20

24

3N~
50
400
±10
25 32 40
32 40 50

50
50

63
63

dotyczy tylko modeli

Złącze zasilania (L1, L2, L3, N, PE)

Wyłącznik główny (S12M)

Przełącznik ten umożliwia odłączenie zasilania urządzenia.
3

Przełącznik pompy (S21P)

Ten przełącznik umożliwia przełączanie pompy między trybem
automatycznym (sterowanym sterownikiem) a ręcznym (w celach
serwisowych).
4

Sterownik cyfrowy (A1P)

Steruje funkcjonowaniem urządzenia.
5

Wyłącznik wysokociśnieniowy

Wyłącznik wysokociśnieniowy jest zamontowany na przewodzie
tłocznym urządzenia i mierzy ciśnienie skraplacza (ciśnienie na
wylocie skraplacza). Gdy ciśnienie jest za wysokie, uaktywnia
się wyłącznik ciśnieniowy. Urządzenie zatrzymuje się.

(Hz)

12

Przez ten otwór można wprowadzić przewody zasilające
z lokalnej tablicy rozdzielczej do urządzenia.

Manometr wysokiego ciśnienia (opcjonalny)

Pomiar po wysokociśnieniowej stronie sprężarki.

10

Należy skorzystać ze schematu elektrycznego dostarczonego
z urządzeniem.

Pomiar po niskociśnieniowej stronie sprężarki.
22

8

Główne elementy (Patrz rysunek 2) (

Czujnik temperatury wody na wlocie

Zmierzona wartość temperatury wody na wlocie jest stosowana
przez sterownik do regulacji temperatury wody na wylocie.

5

16~24 KM)

Manometr umożliwia pomiar rozporządzalnego ciśnienia wody.
20

Zabezpieczenie przed zamarznięciem (opcjonalne)

Otwory serwisowe pomiaru ciśnienia w obiegu czynnika

Za pomocą tych 3 otworów możliwe jest wykrycie zatorów
w obiegu wody lub nieprawidłowości w działaniu pompy.

17

Czujnik temperatury wody na wylocie

Czujnik temperatury wody mierzy temperaturę wody na wylocie
parownika. Urządzenie zabezpieczające wyłącza urządzenie,
jeśli temperatura schłodzonej wody jest za niska, co ma
zapobiec zamarznięciu wody podczas pracy.

Zawór ten umożliwia napełnienie układu wodą.
15

Zawór bezpieczeństwa (tylko EUWAP, EUWAB)

Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia
wody powyżej 3 bar. Chroni on zbiornik przed wybuchem.
Aktywacja tego zabezpieczenia nie ma wpływu na działanie
urządzenia.

Zawór opróżniania umożliwia pełne opróżnienie układu wodnego
na czas konserwacji lub w przypadku zatrzymania układu.
14

Czujnik przepływu z wyłącznikiem

Czujnik przepływu mierzy natężenie przepływu wody w układzie.
W przypadku, gdy natężenie nie osiąga minimalnej
dopuszczalnej wartości, nastąpi zatrzymanie urządzenia.

Zbiornik buforowy (tylko EUWAB)

Zbiornik buforowy redukuje zmiany temperatury wody w układzie.
Zapobiega to zbyt częstemu załączaniu i wyłączaniu sprężarki.
13

26

Zbiornik rozprężny (tylko EUWAP, EUWAB)

Woda w układzie rozpręża się wraz ze wzrostem temperatury.
Zbiornik rozprężny stabilizuje ciśnienie w układzie przy
zmieniającej się temperaturze wody poprzez zapewnienie
przestrzeni dla zwiększającej się objętości wody.

Zabezpieczenie termiczne na tłoczeniu (zabezpieczenie ogólne)

Zabezpieczenie termiczne na tłoczeniu uaktywnia się, gdy
temperatura czynnika chłodniczego wypływającego ze sprężarki
stanie się za wysoka. Urządzenie zatrzymuje się.

Pompa zapewnia cyrkulację wody w układzie.

Zawór regulacji ciśnienia umożliwia regulację przepływu wody
w układzie.

Wyłącznik niskociśnieniowy

Płytka drukowana We/Wy (A2P) (wejście/wyjście)

Płytka drukowana wejścia/wyjścia (A2P) jest stosowana do
podłączania okablowania wewnętrznego urządzenia i okablowania
zewnętrznego. Realizuje ona także niektóre funkcje sterujące
i zabezpieczające.
6

Ogranicznik prądu
modeli 5~12 KM)

rozruchowego

(A5P)

(opcjonalnie

dla

Redukuje prąd rozruchowy sprężarki.
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Urządzenia zabezpieczające (Patrz rysunek 2) (

dotyczy

tylko modeli 16~24 KM)
5

Płytka drukowana We/Wy (A2P) (wejście/wyjście)

Płytka wejścia/wyjścia (A2P) jest wyposażona w zabezpieczenie
przed odwróceniem faz.
Zabezpieczenie przed odwróceniem faz umożliwia wykrycie, czy
wszystkie 3 fazy zostały podłączone poprawnie. W przypadku
niepodłączenia którejkolwiek z faz lub odwrócenia dwu faz
urządzenie nie może zostać uruchomione.
7

Zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora (Q11F, Q12F, Q21F, Q22F)

Silnik wentylatora jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne.
Zabezpieczenie uaktywnia się, gdy temperatura stanie się za
wysoka. Po powrocie temperatury do normalnego poziomu
zabezpieczenie automatycznie powraca do stanu wyjściowego.
8

Przekaźnik nadmiarowo-prądowy sprężarki (K4S, K5S)

Przekaźnik nadmiarowo-prądowy zabezpiecza silnik sprężarki
przed przeciążeniem, awarią fazy lub zbyt niskim napięciem.
Przekaźnik jest ustawiony fabrycznie i nie podlega regulacji.
Przekaźnik nadmiarowo-prądowy należy po uaktywnieniu
przywrócić do stanu wyjściowego (w skrzynce elektrycznej),
a ponadto konieczne jest ręczne skasowanie alarmu na panelu
sterowania.
9

Przekaźnik nadmiarowo-prądowy pompy (K6S)

Przekaźnik nadmiarowo-prądowy zabezpiecza silnik pompy
przed przeciążeniem, awarią fazy lub zbyt niskim napięciem.
Przekaźnik jest ustawiony fabrycznie i nie podlega regulacji.
Przekaźnik nadmiarowo-prądowy należy po uaktywnieniu
przywrócić do stanu wyjściowego (w skrzynce elektrycznej),
a ponadto konieczne jest ręczne skasowanie alarmu na panelu
sterowania.
10

Bezpiecznik modułu sterującego (F1U)

Bezpiecznik układu sterowania zabezpiecza przewody układu
sterowania i podzespoły sterownika przed skutkami zwarcia.
11

Bezpiecznik modułu sterującego (F4)

Bezpiecznik układu sterowania zabezpiecza przewody układu
sterowania i grzałek przeciwzamrożeniowych przed skutkami
zwarcia.
12

Bezpiecznik cyfrowego panelu sterowania (F3U)

Bezpiecznik zabezpiecza przewody panelu sterowania i sterownika
cyfrowego przed skutkami zwarcia.

Okablowanie wewnętrzne – spis elementów
Należy skorzystać ze schematu okablowania wewnętrznego
dostarczonego z urządzeniem. Poniżej wymieniono stosowane skróty.
A1P ........................Płytka drukowana: płytka drukowana sterownika
A2P ........................Płytka drukowana: płytka drukowana we/wy
A3P ............. ** .......Płytka drukowana: karta adresowa BMS
A5P ............. ** .......Ogranicznik prądu rozruchowego obiegu 1
A7P ............. ** .......Płytka drukowana: zdalny interfejs komunikacji
z użytkownikiem
A71P ......................Płytka drukowana: karta zasilająca
A72P ......................Płytka drukowana: zdalny interfejs komunikacji
z użytkownikiem
C1, C2, C3, C4.......Kondensatory silników wentylatorów
E1H,E2H ................Grzałka karteru, obieg 1, obieg 2
E3H,E4H ..... ** .......Grzałka parownika
E5H ...............* .......Grzałka w miejscu instalacji
E6H ............. ** .......Grzałka zbiornika buforowego
F1,F2,F3....... # .......Główne bezpieczniki urządzenia
F4 ...........................Bezpiecznik płytki drukowanej WE/WY i grzałki
parownika
F5 ............... ## .......Bezpiecznik odporny na przepięcia
(dla opcjonaln. BMS)
F6 ...............(#) .......Bezpiecznik silnika pompy
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F7,F8 ..................... Bezpiecznik silnika wentylatora, obwód 1,
obwód 2
F1U........................ Bezpiecznik we/wy płytki drukowanej
F3U........................ Bezpiecznik płytki drukowanej sterownika
H3P............... * ...... Lampka kontrolna alarmu
H4P............... * ...... Lampka kontrolna pracy sprężarki 1
H5P............... * ...... Lampka kontrolna pracy sprężarki 2
H6P............... * ...... Lampka kontrolna pracy (ogólna)
K1M,K2M............... Stycznik sprężarki, obieg 1, obieg 2
K4S,K5S ................ Przekaźnik nadmiarowo-prądowy, obieg 1,
obieg 2
K6S.............(*) ...... Przekaźnik nadmiarowo-prądowy pompy
K1P.............(*) ...... Stycznik pompy
M1C,M2C .............. Silniki sprężarki, obieg 1, obieg 2
M11F,M12F............ Silniki wentylatorów, obieg 1
M21F,M22F............ Silniki wentylatorów, obieg 2
M1P ....................... Silnik pompy (tylko modele P i B)
PE.......................... Główne złącze uziemienia
Q1D,Q2D............... Zabezpieczenie termiczne na tłoczeniu, obieg 1,
obieg 2
Q11F,Q12F ............ Zabezpieczenia termiczne silników
wentylatorów, obieg 1
Q21F,Q22F ............ Zabezpieczenia termiczne silników
wentylatorów, obieg 2
R3T........................ Czujnik temperatury wody na wlocie
do parownika
R4T........................ Czujnik temperatury wody na wylocie
z parownika
R6T........................ Czujnik temperatury otoczenia
R7T,R8T ................ Czujka temperatury wężownicy, obwód 1,
obwód 2
S1HP,S2HP ........... Wyłącznik wysokociśnieniowy, obieg 1, obieg 2
S4LP,S5LP ............ Wyłącznik wysokociśnieniowy, obieg 1, obieg 2
S7S............... * ...... Przełącznik do zdalnego wyboru trybu
chłodzenia/ogrzewania lub podwójnej nastawy
S9S............... * ...... Przełącznik zdalnego uruchamiania/
zatrzymywania lub podwójnej nastawy
S10L ...................... Czujnik przepływu z wyłącznikiem
S12M ..................... Wyłącznik główny
S21P...................... Przełącznik pompy: sterowanie ręczne/
automatyczne
TR1........................ Transformator 230 V ➞ 24 V zasilania płytki
drukowanej sterownika
TR2........................ Transformator 230 V ➞ 24 V zasilania wejścia/
wyjścia płytki drukowanej (A2P)
X1~82A/B/M .......... Złącza
Y1R,Y2R................ Zawór zmiany kierunku przepływu, obwód 1,
obwód 2
Nie należy do wyp. urządzenia standardowego
Niedostępne jako opcja

Dostępne jako opcja

Konieczne

#

##

Opcjonalne

*

**

( ) Dotyczy urządzeń bez wbudowanej pompy
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Montaż urządzenia
Wybór miejsca montażu
Urządzenie powinno być montowane w miejscu spełniającym
poniższe wymagania:

Rozpakowanie i lokalizacja urządzenia
1

Zdejmij drewnianą skrzynię z urządzenia.

2

Odkręć śruby mocujące urządzenie do palety.

3

Urządzenie musi być zamontowane na litym, podłużnym
fundamencie (ramie ze stalowych belek lub bloku betonowym).

4

Zamocuj urządzenie za pomocą czterech śrub kotwowych M12.

5

Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane w obu kierunkach.

1

Fundament powinien być wykonany w taki sposób, by nie
powodował hałasu ani wibracji podczas eksploatacji urządzenia.

2

Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności serwisowych
i dość miejsca na wlot i wylot powietrza.

1

Wokół fundamentu należy przygotować
odpływowy, służący do odprowadzania
ściekającej z urządzenia.

W przypadku instalowania kilku urządzeń w rzędzie, obok
siebie, należy pozostawić między nimi minimalne odstępy
niezbędne do wykonania czynności serwisowych.

2

Jeśli urządzenie ma być montowane na dachu,
należy uprzednio skontrolować wytrzymałość dachu
i drożność przewodów odpływowych.

3

W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru
spowodowanego wyciekiem palnego gazu.

3

4

Należy upewnić się, że ewentualny wyciek wody z urządzenia
nie spowoduje szkód w miejscu montażu; w tym celu należy
zapewnić rynny ściekowe z fundamentów i zabezpieczyć
konstrukcję przed gromadzeniem wody na jej elementach.

Jeśli urządzenie ma być montowane na ramie,
należy pod nim, w odległości 150 mm, zamontować
płytę wodoszczelną zapobiegającą przeciekaniu do
gruntu wody wypływającej spod urządzenia.

4

W przypadku montażu wewnętrznego należy
upewnić się, że wąż na skropliny został podłączony
do złącza odprowadzania skroplin (Ø16).

5

6

7

Wybierając miejsce instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę,
by wydmuchiwane powietrze ani hałas wytwarzany przez
urządzenie nikomu nie przeszkadzały.
Należy upewnić się, że wlot ani wylot urządzenia nie jest
ustawiony pod wiatr. Wiatr wiejący bezpośrednio w kierunku
urządzenia będzie zakłócał jego pracę. W razie potrzeby należy
zastosować wiatrochron.
W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, należy
wybierać takie miejsce instalacji, w którym śnieg nie będzie
zakłócał działania urządzenia.

Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.

6

kanał
wody

Jeśli urządzenie pracuje w temperaturze otoczenia poniżej –5°C,
należy je zamontować w miejscu nienarażonym na działanie
wiatru. Jeśli nie jest to możliwe, należy zainstalować ekran.

Ważne informacje dotyczące używanego czynnika
chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do
atmosfery.
Rodzaj czynnika chłodniczego: R407C
Wskaźnik GWP(1):

Opis wymiarów
Wymiary urządzeń można znaleźć na schemacie dostarczonym
z urządzeniem.
Miejsce na wlot powietrza B1/B2

1652,5

(1)

GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego
Ilość czynnika chłodniczego podano na tabliczce znamionowej
urządzenia.

Miejsce na wylot powietrza ≥3 m
Wymagane wolne miejsce

Sprawdzanie instalacji wodnej

Dokonywanie przeglądu urządzenia i obchodzenie
się z nim

Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do
instalacji wodnej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez
uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami
europejskimi i krajowymi.

Urządzenia są pakowane w drewnianą skrzynię i przytwierdzone do
drewnianej palety.

Przed kontynuowaniem instalacji urządzenia należy skontrolować,
co następuje:

W czasie odbioru należy skontrolować urządzenie i niezwłocznie
zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.
Przenosząc urządzenie, należy brać pod uwagę następujące
wskazówki:
1

Urządzenie delikatne, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
Utrzymywać urządzenie w pozycji pionowej, aby uniknąć

Dotyczy tylko wersji EUWAN
■

Pompa wodna musi być zainstalowana w taki sposób, by podawała
wodę bezpośrednio do wodnego wymiennika ciepła.

■

Instalację wodną należy wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia,
które zagwarantują, że ciśnienie wody nie przekroczy nigdy
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego (10 bar).

uszkodzenia sprężarki.
2

Urządzenie najlepiej podnosić w skrzyni, przy użyciu 2 pasów,
zgodnie z instrukcją umieszczoną na etykiecie nalepionej na
urządzenie.

3

Podnosząc urządzenie w skrzyni, należy zawsze używać podkładek
ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia pasów, a także zwracać
uwagę na położenie środka ciężkości urządzenia.

4

Urządzenie należy przetransportować jak najbliżej docelowego
miejsca montażu w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Dotyczy wszystkich wersji urządzeń
■

Wraz z urządzeniem dostarczany jest zestaw składający się
z 2 zaworów kulowych i 1 filtra. Informacje dotyczące lokalizacji
zestawu w urządzeniu zawiera schemat ogólny oraz nalepka na
przedniej płycie urządzenia. Zainstaluj zestaw oraz króciec wlotowy
wody do urządzenia. Patrz rysunek 3.
Niezamontowanie kompletu filtru może spowodować
poważne uszkodzenie urządzenia.

■

■

■

We wszystkich nisko położonych punktach układu należy
zamontować kurki spustowe, umożliwiające całkowite opróżnienie
układu na czas konserwacji, naprawy lub w przypadku jego
wyłączania. Układ wodny wytwornicy wyposażony jest w korek
spustowy.
We wszystkich wysoko położonych punktach układu należy
zamontować odpowietrzniki. Powinny one znajdować się
w miejscach łatwo dostępnych dla serwisu. Układ wodny
wytwornicy wyposażony jest w automatyczny odpowietrznik.
Podzespoły montowane na przewodach zewnętrznych muszą
wytrzymać co najmniej sumę ciśnienia otwarcia zaworu
bezpieczeństwa + wysokość ciśnienia statycznego ponad pompą.
■ Dla EUWAP oraz EUWAB: 6 bar.
■ Dla EUWAN: w zależności od wybranej pompy i zaworu
bezpieczeństwa.

Podłączanie do instalacji wodnej
Przewody wodne należy podłączać zgodnie ze schematem
dołączonym do urządzenia, uważając, by nie pomylić wlotu
z wylotem.
Należy uważać, by nie odkształcić przewodów urządzenia
w wyniku zastosowania nadmiernej siły podczas
podłączania. Odkształcenie przewodów może być
przyczyną wadliwego działania urządzenia.
Przedostanie się do instalacji wodnej powietrza, wilgoci lub kurzu
może być przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania
instalacji wodnej należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń:

Ilość, przepływ i jakość wody
Dotyczy wszystkich wersji urządzeń
Aby urządzenie mogło działać prawidłowo, w układzie musi
znajdować się określona minimalna objętość wody, a przepływ wody
przez parownik musi mieścić się w zakresie eksploatacyjnym
podanym w tabeli.
Urządzenie
(KM)

Minimalna
objętość wody (l)(*)

5
8
10
12
16
20
24

162/a
255/a
324/a
378/a
264/a
333/a
396/a

Minimalne natężenie
Maksymalne
przepływu wody
natężenie przepływu
(l/min)
wody (l/min)

25
35
40
51
65
75
83

65
102
129
152
212
267
317

(*) a = różnica temperatur chłodzenia (patrz "Definiowanie różnicy temperatury
chłodzenia" na stronie 16).

Dotyczy tylko wersji EUWAP, EUWAB
Podłączanie manometrów do instalacji wodnej (nie należą
do wyposażenia)
Konieczna jest znajomość wysokości ciśnienia ponad pompą w celu
regulacji natężenia przepływu wody (patrz "Uruchamianie pompy"
na stronie 10). Dlatego niezbędne jest zamontowanie manometrów
lub manometrów różnicowych w otworach serwisowych pomiaru
ciśnienia.

Maksymalna dopuszczalna wysokość, na jakiej może być
zamontowane urządzenie, w zależności od ilości wody
Należy przestrzegać następujących ograniczeń:
Jeżeli urządzenie EUWA zostało zamontowane w najwyższym
punkcie układu, wtedy nie występuje różnica wysokości, którą
należałoby brać pod uwagę.

1

Używać tylko czystych przewodów.

Jeżeli urządzenie EUWA zostało umieszczone w wysokim, lecz nie
najwyższym punkcie układu, należy z rysunek 7 odczytać maksymalną
dopuszczalną różnicę wysokości w zależności od ilości wody.

2

Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu ku
dołowi.

np.: jeżeli ilość wody=180 l, wtedy maksymalna dopuszczalna
różnica wysokości urządzenia wynosi 9 m.

3

Zatkać przewód podczas przeciskania jej przez otwór w ścianie, aby
do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.

Ustawianie ciśnienia wstępnego zbiornika rozprężnego

4

Do uszczelniania połączeń należy użyć dobrej jakości uszczelniacza
do gwintów. Uszczelnienie musi być wytrzymałe na temperatury
i ciśnienia panujące w układzie oraz odporne na działanie glikolu
rozpuszczonego w wodzie.

Ciśnienie wstępne (Pg) w zbiorniku rozprężnym należy ustawić przed
napełnieniem układu wodą lub wodnym roztworem glikolu w zależności
od maksymalnej różnicy wysokości montażu (H).

5

Ponieważ mosiądz jest materiałem stosunkowo miękkim, do
podłączania obiegu wodnego należy użyć odpowiednich narzędzi.
Użycie nieprawidłowych narzędzi może spowodować uszkodzenie
przewodów. Patrz rysunek 3.
1

Aby zamocować przewody wytwornicy

2

Aby podłączyć zawór kulowy

Instrukcja montażu i obsługi
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Należy w celu użyć suchego sprężonego powietrza lub azotu.
Wymagane ciśnienie wstępne (Pg) można obliczyć korzystając
z poniższego wzoru:
Pg=(H/10+0,3) bara
H=maksymalna wysokość montażu układu ponad urządzeniem EUWA
(m)
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Parametry jakościowe wody

Napełnianie wodą

woda w obiegu

woda
dodawana
do układu

tendencja
w razie
niespełnienia

Parametry do
skontrolowania

pH

przy 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

korozja + kamień

Przewodność
właściwa

[mS/m]
przy 25°C

<40

<30

korozja + kamień

–

[mg Cl /l]

<50

<50

korozja

[mg SO42–/l]

<50

<50

korozja

M-alkaliczność
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kamień

Twardość
całkowita

[mg CaCO3/l]

<70

<70

kamień

Twardość
wapniowa

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kamień

[mg SiO2/l]

<30

<30

kamień

Jon chlorkowy
Jon siarczanowy

Jon
krzemionkowy

Parametry odniesienia

Dotyczy wszystkich wersji urządzeń
1

Podłącz doprowadzenie wody do zaworu opróżniania/napełniania

2

Otwórz zawór regulacji ciśnienia (tylko urządzenia EUWAP i
EUWAB) i zawór odcinający

3

Przed napełnieniem układu usuń całe powietrze za pomocą
zaworów odpowietrzających na urządzeniu i zaworów
odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach
układu.

Dotyczy tylko wersji EUWAP, EUWAB
Układ należy napełniać wodą aż do osiągnięcia wymaganego
ciśnienia (Pr). Wartość ciśnienia można odczytać z ciśnieniomierza.
Wartość wymaganego ciśnienia wody (Pr) zależy od całkowitej ilości
wody w układzie oraz od ciśnienia w zbiorniku rozprężnym (patrz
poprzedni rozdział).
Patrz rysunek 7 – Wymagane ciśnienie wody w zależności od ilości
wody i ciśnienia wstępnego:

Żelazo

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

korozja + kamień

Miedź

[mg Cu/l]

<1,0

<0,1

korozja

Jon siarczkowy

[mg S2–/l]

niewykrywalny

niewykrywalny

korozja

A

Ilość wody (l)

Jon amonowy

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

korozja

B

Różnica wysokości montażu (m)

korozja

C

Ciśnienie wstępne

D

Ustawienie fabryczne (1,5 bar)

Pozostałości
chloru

[mg Cl/l]

Węgiel
niezwiązany

[mg CO2/l]

<0,3

Współczynnik stabilności

<0,3

<4,0

<4,0

korozja

—

—

korozja + kamień

Wytwornice należy eksploatować wyłącznie w zamkniętym
obiegu wody. Zastosowanie urządzenia w otwartym obiegu
wody może doprowadzić do nadmiernej korozji przewodów
wodnych.
W przypadku opróżniania układu co pewien czas komorę
pompy należy przepłukać zdemineralizowaną wodą.
Zapobiegnie to zablokowaniu wirnika wyschniętymi
zanieczyszczeniami.
Należy w tym celu skorzystać z kurka spustowego pompy.
Pompę należy kilkakrotnie napełnić i opróżnić, tak aby
wypływająca woda była całkowicie czysta. Przyłącza
należy
zamknąć
w
celu
uniknięcia
korozji
i zanieczyszczenia układu wodnego.
1

1.

Oblicz całkowitą ilość wody w całym układzie.

2.

Sprawdź na rys. rysunek 7, w którym miejscu pozioma linia
ustawionego ciśnienia wstępnego (Pg) przecina linię pionową ilości
wody w układzie.

3.

Z miejsca przecięcia odczytaj wymagane ciśnienie wody (Pr).

Przykład 1
Całkowita ilość wody w układzie=130 l
Najwyższy punkt układu nad urządzeniem EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bara
Pr=±2,0 bara
UWAGA

W tym przypadku okazało się, że można zachować
ustawienie fabryczne ciśnienia wstępnego 1,5 bara.
Początkowe ciśnienie wody powinno wynosić ±2,2 bara.

2

3
4

1

Wylot wody

2

Wirnik pompy

3

Wlot wody

4

Kurek spustowy

Przykład 2
Całkowita ilość wody w układzie=190 l
Najwyższy punkt montażu nad urządzeniem EUWA=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bara

Dozwolone jest stosowanie glikolu, ale jego zawartość nie
może przekroczyć 40% objętości. Większa zawartość glikolu
może spowodować uszkodzenie niektórych podzespołów
hydraulicznych.

Pr=±1,7 bara
UWAGA

W tym przypadku nie można zachować ustawienia
fabrycznego ciśnienia wstępnego 1,5 bara.

Izolacja przewodów
Cała instalacja wodna, w tym wszystkie przewody, musi być
zaizolowana w celu uniknięcia kondensacji i spadku wydajności
chłodniczej.
UWAGA

EUWA(*)5~24KBZW1
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Złącze znajduje się w skrzynce, do której może być
podłączona
grzałka
zabezpieczająca
przed
zamarznięciem przewodów rurowych podczas pory
zimowej. Należy skorzystać ze schematu elektrycznego
dostarczonego z urządzeniem.
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Okablowanie w miejscu instalacji

Uwaga dotycząca jakości zasilania z publicznej sieci
elektroenergetycznej

Okablowanie i elementy elektryczne muszą być montowane
przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi
przepisami europejskimi oraz krajowymi.
Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze schematem
dostarczonym wraz z urządzeniem i instrukcjami podanymi
poniżej.
Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
Nigdy nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle
przez inne urządzenie.

■

To urządzenie spełnia wymogi normy EN/IEC 61000-3-11(1) pod
warunkiem, że impedancja układu Zsys jest mniejsza lub równa
wartości Zmax w punkcie styku między układem zasilania
użytkownika a siecią publiczną. Na instalatorze lub użytkowniku
systemu ciąży odpowiedzialność zapewnienia (a w razie potrzeby
także konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podłączenia
urządzenia wyłącznie do układu zasilania o impedancji układu
Zsys mniejszej lub równej wartości Zmax.
Zmax (Ω)

EUWAN+P+B5

0,26

Spis elementów

EUWAN+P+B8

0,22

Należy skorzystać ze schematu elektrycznego dostarczonego
z urządzeniem.

EUWAN+P+B10

0,22

EUWAN+P+B12

0,21

Poniższe części należy podłączyć podczas montażu:
N.............................Zero
P.............................Główne złącze uziemienia
F1,F2,F3.................Bezpieczniki główne (nie należą
do wyposażenia)
H3P ........................Lampka kontrolna alarmu (nie należy
do wyposażenia, niekonieczna)
H5P,H6P.................Lampka kontrolna sprężarki obiegu 1, obiegu 2
(nie należy do wyposażenia, niekonieczna)
S7S ........................Przełącznik wyboru nastawy chłodzenia/
ogrzewania lub przełącznik podwójnej nastawy
(nie należy do wyposażenia)
S9S ........................Przełącznik wyboru zdalnego rozruchu/
zatrzymywania lub przełącznik podwójnej
nastawy (nie należy do wyposażenia)
E5H ........................Grzałka dodatkowa (nie należy do wyposażenia,
opcjonalna)
X2M(E5H) ..............Złącze do podłączenia grzałki dodatkowej
(opcjonalne)
---............................Okablowanie w miejscu instalacji

EUWAN+P+B16

0,21

EUWAN+P+B20

0,21

EUWAN+P+B24

0,20

■

Opis

Legenda

Przewody zasilające

L1, L2, L3, N

10

Główny przewód uziemienia

PE

10

UWAGA

EUWAN+P+B8~24:

Wyposażenie spełniające

Przed rozpoczęciem eksploatacji
Kontrola przed pierwszym uruchomieniem
Sprawdź, czy główny wyłącznik urządzenia został wyłączony.
Po zainstalowaniu urządzenia, a przed włączeniem go wyłącznikiem
głównym, należy skontrolować, co następuje:
1

Okablowanie w miejscu instalacji
Należy upewnić się, że całe okablowanie pomiędzy lokalną tablicą
rozdzielczą zasilania a urządzeniem poprowadzono zgodnie
z instrukcją (rozdział "Okablowanie w miejscu instalacji"
na stronie 9), ze schematami okablowania oraz z uwzględnieniem
przepisów europejskich i krajowych.

2

Bezpieczniki lub urządzenia zabezpieczające
Należy sprawdzić, czy typ i parametry bezpieczników lub
zainstalowanych
lokalnie
urządzeń
zabezpieczających
odpowiadają podanym w rozdziale "Parametry elektryczne"
na stronie 4. Ponadto należy upewnić się, że żaden bezpiecznik
ani żadne urządzenie zabezpieczające nie zostało ominięte.

5~24 KM

Kabel zasilający należy dobrać z uwzględnieniem
odpowiednich przepisów lokalnych i krajowych.

model

Obsługa urządzenia

Wymagania dotyczące obwodu zasilania i okablowania
Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania. Obwód ten musi być
w odpowiedni sposób zabezpieczony, tj. wyposażony w bezpiecznik
zwłoczny na każdej fazie oraz detektor prądu upływowego. Maksymalne
przekroje przewodów (w mm2) zamieszczono w tabeli.

Tylko

wymogi normy EN/IEC 61000-3-12(2)

3

Uziemienie
Należy sprawdzić, czy przewody uziemiające zostały właściwie
podłączone i czy zaciski uziemienia nie są poluzowane.

Przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń należy
wyłączyć główny wyłącznik.

4

Należy skontrolować skrzynkę elektryczną w poszukiwaniu
ewentualnych luźnych połączeń lub uszkodzonych podzespołów
elektrycznych.

W przypadku urządzeń wyposażonych w zabezpieczenie
przed zamarzaniem:
Należy pamiętać, że grzałki są wyłączane automatycznie
wraz z wyłączeniem głównego wyłącznika. Dlatego główny
wyłącznik powinien pozostawać włączony podczas pory
zimowej.

5

1

2

Za pomocą odpowiedniego kabla podłącz obwód zasilania do
złączy N, L1, L2 i L3 głównego wyłącznika zgodnie ze
schematem okablowania.
Podłącz przewód uziemiający (żółto-zielony) do złącza
uziemienia PE.

Instrukcja montażu i obsługi

9

Mocowanie
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zamocowane,
aby uniknąć hałasów i wibracji podczas uruchamiania.

6

Podłączanie źródła zasilania

Okablowanie wewnętrzne

Uszkodzone podzespoły
Należy skontrolować wnętrze urządzenia pod kątem
uszkodzonych podzespołów lub zaciśniętych przewodów.
(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia
odnośnie do skoków, wahań i pulsacji napięcia w układach
niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie
znamionowym ≤75 A.
(2) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia
odnośnie do prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt
podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę.
EUWA(*)5~24KBZW1
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7

8

Wycieki czynnika chłodniczego

Uruchamianie pompy (tylko urządzenia EUWAP i EUWAB)

Wnętrze urządzenia należy skontrolować pod kątem
ewentualnych wycieków czynnika chłodniczego. W przypadku
stwierdzenia wycieku, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem firmy Daikin.

1

Przestaw przełącznik trybu pracy pompy na tryb ręczny.
Powinno to spowodować uruchomienie pompy.

2

Za pomocą zaworu regulacji ciśnienia ustaw wymagany przepływ.

Wycieki oleju

UWAGA

Należy sprawdzić, czy ze sprężarki nie wycieka olej. W przypadku
stwierdzenia wycieku oleju należy skontaktować się z lokalnym
dealerem firmy Daikin.
9

■

Żądany przepływ zależy od pojemności założonej
wytwornicy oraz żądanej różnicy temperatur na
wlocie i wylocie wody (∆t).

■

Zainstalowanie manometrów umożliwia obliczenie
wartości przepływu na podstawie różnicy ciśnień nad
pompą.
Charakterystyka oporu pompy – zob. "Charakterystyki
ciśnień w układzie" na stronie 10.

Wlot/wylot powietrza
Należy sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza z urządzenia nie jest
zatkany arkuszami papieru, kartonem lub innymi materiałami.

10

Napięcie zasilania
Należy sprawdzić napięcie zasilania na lokalnej tablicy
rozdzielczej. Napięcie powinno odpowiadać podanemu na
tabliczce znamionowej urządzenia.

11

3

Ustaw przełącznik w pozycji do sterowania automatycznego.
Spowoduje to zatrzymanie się pompy.

4

Uruchom wytwornicę. Pompa zostanie uruchomiona przez
wytwornicę.

Zestaw zaworu kulowego i filtru

Szczegółowe instrukcje dotyczące włączania i eksploatacji
urządzenia można znaleźć w rozdziale "Eksploatacja urządzeń"
na stronie 12.

Upewnij się, że zawór kulowy i zestaw filtru są prawidłowo
zainstalowane.
12

Zawór regulacji ciśnienia i zawór odcinający
Należy sprawdzić, czy zawór regulacji ciśnienia (tylko urządzenia
EUWAP i EUWAB) oraz zawór odcinający są całkowicie otwarte.
Uruchomienie układu z zamkniętymi
spowoduje uszkodzenie pompy.

zaworami

Doprowadzenie wody
Układ należy napełnić wodą, pamiętając o uwzględnieniu minimalnej
ilości wody wymaganej przez urządzenie. Patrz rozdział "Ilość,
przepływ i jakość wody" na stronie 7.

Sprawdź, czy ∆t wytwornicy mieści się w wymaganych
granicach. W razie konieczności wyreguluj przepływ za pomocą
zaworu regulacji ciśnienia.

5

Charakterystyki ciśnień w układzie
- Charakterystyki pompy (Patrz rysunek 4)
1

pompa 5, 8 KM

4

pompa 5, 8, 10 KM (opcjonalne)

2

pompa 10, 12 KM

5

3

pompa 16, 20, 24 KM

pompa 12, 16, 20, 24 KM
(opcjonalne)

-

Spręż dyspozycyjny (Patrz rysunek 5)

Woda powinna spełniać wymagania jakościowe opisane w rozdziale
"Parametry jakościowe wody" na stronie 8.

1

EUWAP5, EUWAB5

5

EUWAP16, EUWAB16

2

EUWAP8, EUWAB8

6

EUWAP20, EUWAB20

Układ należy odpowietrzyć w najwyższych punktach (odpowietrznikami
automatycznymi wewnątrz wytwornicy) i sprawdzić działanie pompy
obiegowej oraz czujnika przepływu z wyłącznikiem.

3

EUWAP10, EUWAB10

7

EUWAP24, EUWAB24

4

EUWAP12, EUWAB12

-

Podłączanie zasilania i podgrzewanie karteru sprężarki
Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki, należy włączyć grzałkę
karteru na co najmniej sześć godzin przed uruchomieniem
sprężarki po długim okresie unieruchomienia.

Krzywe spadków ciśnień w parownikach (Patrz rysunek 6)

1

EUWA(*)5

5

EUWA(*)16

2

EUWA(*)8

6

EUWA(*)20

3

EUWA(*)10

7

EUWA(*)24

4

EUWA(*)12

Aby włączyć grzałkę karteru sprężarki:
1

Włącz główny wyłącznik urządzenia. Upewnij się, że urządzenie
jest WYŁĄCZONE.

2

Grzałka karteru sprężarki włączy się automatycznie.

3

Skontroluj napięcie zasilania na złączach L1, L2, L3, (N) za
pomocą woltomierza. Napięcie powinno odpowiadać podanemu
na tabliczce znamionowej urządzenia.
Jeśli wartości odczytywane na woltomierzu nie mieszczą się
w zakresie określonym w danych technicznych, sprawdź
okablowanie w miejscu instalacji i w razie potrzeby wymień
kable zasilające.

4

Sprawdź stan kontrolek serwisowych H1P i H2P wejścia/wyjścia
płytki drukowanej (A2P).
W przypadku wyłączonej kontrolki H1P i włączonej H2P
kolejność faz jest nieprawidłowa. Wyłącz zasilanie wyłącznikiem
głównym i wezwij wykwalifikowanego elektryka, który zamieni
fazy w obwodzie zasilania.

Po sześciu godzinach urządzenie jest gotowe do pracy.
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Obsługa
Urządzenia są wyposażone w cyfrowy panel sterowania, dzięki
któremu można w prosty sposób konfigurować i obsługiwać
urządzenie oraz przeprowadzać czynności konserwacyjne.
Ta część instrukcji ma strukturę modułową, zorientowaną zadaniowo.
Poza pierwszym podrozdziałem, który zawiera krótki opis samego
panelu sterowania, wszystkie rozdziały i podrozdziały dotyczą
poszczególnych zadań związanych z eksploatacją urządzenia.

Cyfrowy panel sterowania
Interfejs komunikacji z użytkownikiem
Cyfrowy panel sterowania zawiera wyświetlacz numeryczny, cztery
przyciski i kontrolki, które przekazują użytkownikowi dodatkowe
informacje.

Rysunek – Cyfrowy panel sterowania

Rysunek – Interfejs zdalnego sterowania (zestaw opcjonalny)

Instrukcja montażu i obsługi
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Przyciski na panelu sterowania:
Funkcja realizowana po naciśnięciu jednego z tych przycisków lub
ich kombinacji zależy od stanu, w jakim w danej chwili znajduje się
panel sterowania i urządzenie.
Przyciski na
cyfrowym
panelu
sterowania

Przyciski
interfejsu
zdalnego

A

T

B

U

Wyświetlacz główny

—

Menu odczytów czujnika

Menu wyboru parametrów

Menu ustawień
parametrów

Naciśnij jeden raz:
Powrót

Naciśnij jeden raz:
Powrót

Naciśnij jeden raz:
Anulowanie i powrót

—

Naciśnij jeden raz:
Wybór grupy parametrów
lub parametru

Naciśnij jeden raz:
Potwierdzenie i powrót

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:
Dostęp do parametrów DIRECT

S

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:
A + B LUB
Naciśnij jeden raz:
S
Aby mieć dostęp do parametrów USER
(po wprowadzeniu hasła USER)

C

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:
Nie ma wpływu na te urządzenia.
Naciśnij jeden raz: Bezpośredni dostęp
do menu odczytów czujnika
(b01/b02/b03)

Naciśnij jeden raz:
Wybór poprzedniego
parametru czujnika

Naciśnij jeden raz:
Wybór poprzedniej grupy
parametrów lub parametru

Naciśnij jeden raz:
Zwiększenie wartości

D

D

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:
Włączenie/wyłączenie urządzenia
w trybie chłodzenia
Naciśnij jeden raz: Bezpośredni dostęp
do menu odczytów czujnika
(b01/b02/b03)

Naciśnij jeden raz:
Wybór następnego
parametru czujnika

Naciśnij jeden raz:
Wybór następnej grupy
parametrów lub parametru

Naciśnij jeden raz:
Zmniejszanie wartości

C + D

R

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund:
Ręczne zresetowanie alarmu
w przypadku jego wystąpienia

A + B

C

Kontrolki na panelu sterowania i interfejs zdalny:

—

—

Parametry bezpośrednie i parametry użytkownika

funkcja na głównym wyświetlaczu (nie w głębi menu)
Kontrolki na cyfrowym
panelu sterowania

Interfejs
zdalny

Wyświetlacz główny

P

Kontrolka
(zielona)

Z

Temperatura wody na wlocie.

F

Kontrolka
(pomarańczowa)

F

Nieaktywna.

G

Kontrolka
(pomarańczowa)

G

informuje, że aktywny jest
tryb chłodzenia.

H

Kontrolka
(czerwona)

Y

Informuje, że aktywny jest
tryb alarmowy.

L

Kontrolka
(pomarańczowa)

L

Określa stan pompy

M

Kontrolka
(pomarańczowa)

M

Kontrolka informująca, że
aktywna jest co najmniej jedna
sprężarka.

&

Kontrolka jest włączona
i informuje o tym, że sprężarka 1
jest aktywna.
Kontrolka miga, informując
o żądaniu uruchomienia
sprężarki 1.

é

Kontrolka jest włączona
i informuje o tym, że sprężarka 2
jest aktywna.
Kontrolka miga, informując
o żądaniu uruchomienia
sprężarki 2.

&

é

Kontrolka
(pomarańczowa)

Kontrolka
(pomarańczowa)

Cyfrowy panel sterowania umożliwia wprowadzanie parametrów
bezpośrednich i parametrów użytkownika. Parametry bezpośrednie są
istotne w codziennej eksploatacji urządzenia i służą np. do regulowania
nastawy temperatury lub do odczytywania informacji o faktycznych
parametrach eksploatacji. Z kolei parametry użytkownika sterują
funkcjami zaawansowanymi, takimi jak regulacja opóźnień.
Każdy parametr jest zdefiniowany przez kod i wartość. Na przykład,
parametr służący do wybierania lokalnego lub zdalnego wyłącznika
ma kod h07 i wartość 1 albo 0.
Przegląd parametrów zawiera sekcja "Ogólny opis parametrów
bezpośrednich i parametrów użytkownika" na stronie 15.

Eksploatacja urządzeń
Ten rozdział poświęcony jest codziennej eksploatacji urządzeń.
Opisano w nim sposób wykonywania typowych zadań, takich jak:
■

"Włączanie urządzenia" na stronie 13 i "Wyłączanie urządzenia"
na stronie 13,

■

"Regulacja nastawy temperatury chłodzenia" na stronie 13,

■

"Odczytywanie rzeczywistych wartości parametrów pracy"
na stronie 14,

■

"Kasowanie alarmów" na stronie 14,

■

"Kasowanie ostrzeżeń" na stronie 14.

Podczas wyboru parametru lub grupy parametrów wyświetlane są
różne powiązane z nimi kontrolki.
Przykład: Kontrolki F i G są wyświetlane podczas uzyskiwania
dostępu do grupy parametrów lub bezpośrednio do poszczególnych
parametrów.
UWAGA

Błąd odczytu temperatury: ±1°C.
Wyświetlacz może być mniej czytelny w pełnym słońcu.
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Włączanie urządzenia

Sposób sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów
bezpośrednich

Aby włączyć urządzenie w trybie chłodzenia:
Naciśnij przycisk D i przytrzymaj go przez około 5 sekund;
zostanie wyświetlona kontrolka G.

1

Przegląd struktury menu zawiera sekcja "Przegląd menu" na stronie 22.
1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk B na wyświetlaczu głównym
przez co najmniej 5 sekund.
Zostanie wyświetlona grupa parametrów -/-.

2

Naciśnij przycisk C lub D, aby wybrać żądaną grupę
parametrów.

3

Naciśnij przycisk
parametrów.

4

Naciśnij przycisk C lub D, aby wybrać żądany parametr.

5

Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić wartość żądanego
parametru.

6

Naciskając przyciski C lub D, ustaw odpowiednio wyższą
lub niższą wartość wybranego parametru. (Dotyczy to tylko
parametrów odczytu/zapisu.)

7

Naciśnij przycisk B, aby potwierdzić
ustawienie.
LUB
Naciśnij przycisk A, aby anulować
ustawienie.

Uruchamiany jest cykl inicjalizacji. Kontrolki L, M, & i é zapalają się
odpowiednio do zaprogramowanych funkcji termostatu.
Miganie kontrolki & lub kontrolki é oznacza żądanie uruchomienia
sprężarki 1 lub 2. Sprężarka zostanie uruchomiona, gdy wyłącznik
czasowy osiągnie wartość zero.
UWAGA

Jeśli parametr zdalnego włączania/wyłączania jest
włączony, należy zapoznać się z treścią sekcji "Wybór
wyłącznika lokalnego lub zdalnego" na stronie 17.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po dłuższym czasie
wyłączenia z eksploatacji zaleca się zwrócenie uwagi na
następujące objawy i parametry.

2

Nietypowe dźwięki i wibracje
Urządzenie nie powinno wydawać nietypowych dźwięków ani
powodować wibracji: sprawdź mocowanie i przewody.
Nietypowe dźwięki wydobywające się ze sprężarki mogą być
także spowodowane wprowadzeniem do układu nadmiernej
ilości czynnika chłodniczego.
Ciśnienie robocze
Kontrola wartości niskiego i wysokiego ciśnienia w obiegu
czynnika chłodniczego jest niezbędna dla zapewnienia
prawidłowego działania i uzyskania nominalnej wydajności.
Zmierzone ciśnienia będą oscylować między wartością
maksymalną a minimalną, w zależności od temperatury
wody i temperatury otoczenia (w momencie pomiaru).
Tryb chłodzenia

Niskie ciśnienie
Wysokie ciśnienie
LW

Wartość
minimalna

Nominalne

Wartość
maksymalna

(

(

(

–5°C)

35°C)

38°C)

(LW 4°C)

(WW 7°C)

(WW 20°C)

3 bar
7 bar

4 bar
21 bar

6,5 bar
24 bar

temperatura zewnętrzna
temperatura wody na wylocie

UWAGA

W przypadku korzystania ze zdalnego
(h07=1), zaleca się zainstalowanie obok
drugiego
wyłącznika,
połączonego
z wyłącznikiem zdalnym. Umożliwi to
urządzenia z obu miejsc.

wprowadzić

żądaną

grupę

zmodyfikowane

zmodyfikowane

Naciśnij przycisk A, aby powrócić do grupy parametrów.

9

Naciśnij przycisk A 2-krotnie, aby powrócić do głównego
wyświetlacza.

Jeśli w trakcie tej procedury przez 30 sekund nie jest naciśnięty żaden
przycisk, kod lub wartość wyświetlanego parametru zaczyna migać.
Po następnych 30 sekundach bez naciskania jakiegokolwiek przycisku
sterownik automatycznie powraca do wyświetlacza głównego bez
zapisywania któregokolwiek ze zmodyfikowanych parametrów.

Sposób sprawdzania parametrów "menu odczytów czujnika"
Przegląd struktury menu zawiera sekcja "Przegląd menu" na stronie 22.
Parametry b01/b02/b03 należą do "menu odczytów czujnika".
1

wyłącznika
urządzenia
szeregowo
wyłączanie

aby

8

Naciśnij przycisk C lub D na głównym wyświetlaczu.
Wyświetlany jest parametr b01.
W przypadku nienaciśnięcia żadnego z przycisków wartość
czujnika b01 będzie wyświetlana aż do chwili ponownego
naciśnięcia przycisku C lub D w celu wybrania innego
parametru (b02 lub b03).

Jeśli urządzenie nie uruchomi się po kilku minutach, sprawdź
informacje na temat faktycznych parametrów eksploatacji,
dostępne na liście parametrów bezpośrednich. Patrz także
rozdział "Rozwiązywanie problemów" na stronie 19.

3

B,

2

Naciśnij przycisk A, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

Jeśli w trakcie tej procedury przez 30 sekund nie jest naciśnięty
żaden przycisk, kod lub wartość wyświetlanego parametru zaczyna
migać. Po następnych 30 sekundach bez naciskania jakiegokolwiek
przycisku sterownik automatycznie powraca do wyświetlacza
głównego.

Wyłączanie urządzenia
Regulacja nastawy temperatury chłodzenia
Aby wyłączyć urządzenie, gdy aktywny jest tryb chłodzenia:
Naciśnij przycisk D i przytrzymaj go przez około 5 sekund;
kontrolka G zgaśnie.

1

UWAGA

Jeśli parametr zdalnego włączania/wyłączania jest
włączony, należy zapoznać się z treścią sekcji "Wybór
wyłącznika lokalnego lub zdalnego" na stronie 17.

Instrukcja montażu i obsługi
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1

Zmodyfikuj parametr nastawy chłodzenia r1.

Jest to parametr bezpośredni; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów bezpośrednich"
na stronie 13.
UWAGA

Jeśli włączono podwójną nastawę (patrz "Wybór
sterowania za pomocą podwójnej nastawy" na stronie 17).
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Odczytywanie rzeczywistych wartości parametrów pracy

■

Na liście parametrów bezpośrednich można odczytać rzeczywiste
wartości następujących parametrów eksploatacyjnych:

hp1: uaktywniło się jedno z zabezpieczeń: wyłącznik
wysokociśnieniowy, zabezpieczenie termiczne wypływu lub
zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe silnika sprężarki lub
nastąpiło uszkodzenie sondy NTC służącej do pomiaru
temperatury otoczenia.

■

b01: temperatura wody na wlocie do parownika,

■

b02: temperatura wody na wylocie z parownika,

■

■ fl + hp1: wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia błędu RPP lub
przepalenia bezpiecznika F4.

b03: nieużywany,

■

c10: całkowity czas pracy sprężarki 1,

■

lp1: uaktywnił się wyłącznik niskociśnieniowy.

■

c11: całkowity czas pracy sprężarki 2,

■

ter: błąd komunikacji ze zdalnym interfejsem użytkownika.

■

c15: całkowity czas pracy pompy.
UWAGA

■

Parametry b01, b02 i b03 można sprawdzać
za pośrednictwem "menu odczytów czujnika".
Patrz "Sposób sprawdzania parametrów "menu
odczytów czujnika"" na stronie 13.

■

W celu zresetowania liczników czasu parametrów
c10, c11 i c15 należy zapoznać się z treścią
sekcji "Kasowanie ostrzeżeń" na stronie 14.

Są to parametry bezpośrednie; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów bezpośrednich"
na stronie 13.

■ : usterka komunikacji między cyfrowym panelem sterowania
urządzenia a zdalnym interfejsem użytkownika. Należy
sprawdzić, czy dokonano prawidłowego wyboru kodu
parametru h23. Powinien mieć on wartość domyślną 0.
Ponadto należy sprawdzić, czy instalację przeprowadzono
poprawnie, zgodnie z instrukcją montażu zdalnego
interfejsu użytkownika urządzenia EKRUMCA.
UWAGA

Aby skasować alarm:
1

Kasowanie alarmów

Jeśli na przemian pulsują kody alarmów fl i h1, to
najprawdopodobniej uaktywniło się zabezpieczenie
przed odwróceniem faz lub przepalił się bezpiecznik
grzałki parownika (F4).

Określ przyczynę wyłączenia urządzenia i wyeliminuj ją.
Patrz rozdział "Rozwiązywanie problemów" na stronie 19.

Po wystąpieniu alarmu podejmowane są następujące działania:
■

załączany jest przekaźnik alarmowy,

■

wyświetlana jest kontrolka H

■

wyświetlacz zaczyna pulsować i pojawia się na nim na przemian
kod alarmu i temperatura wody na wlocie.

2

W pozostałych przypadkach alarm zostanie skasowany
automatycznie.
Po skasowaniu alarmu kod błędu znika z wyświetlacza oraz
kontrolka H zniknie z wyświetlacza. Panel sterowania powraca
do normalnego trybu pracy i na wyświetlaczu pojawia się
temperatura wody na wylocie.

Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące kody alarmów:
■

a1: alarm przeciwzamrożeniowy.

■

e1: uszkodzenie sondy NTC, służącej do
temperatury wody na wlocie do parownika.

pomiaru

■

e2: uszkodzenie sondy NTC, służącej do
temperatury wody na wylocie z parownika.

pomiaru

■

e3: przepalony bezpiecznik grzałki parownika (F4), wystąpił
błąd zabezpieczenia przed odwróceniem faz lub wystąpił
problem wejścia/wyjścia płytki drukowanej (A2P).
W
przypadku
gdy
urządzenie
wyposażono
w zabezpieczenie przed zamarznięciem, szczególnie
zalecane jest zainstalowanie zdalnej lampki kontrolnej
alarmu (H3P) (należy skorzystać ze schematu
elektrycznego dostarczonego z urządzeniem). W tym
przypadku
uszkodzenie
bezpiecznika
grzałki
parownika (F4) zostanie wykryte wcześniej i nawet
w razie niskich temperatur podczas pory zimowej nie
dojdzie do zamarznięcia wody w układzie.

■

ehs: oznacza, że napięcie zasilania jest zbyt wysokie.
W przypadku
wystąpienia
tego
alarmu
należy
skontaktować się z uprawnionym elektrykiem.

■

el1: błąd zasilania (na przykład zakłócenia). W przypadku
wystąpienia tego alarmu należy skontaktować się
z uprawnionym elektrykiem.

■

el2: błąd zasilania (na przykład zakłócenia). W przypadku
wystąpienia tego alarmu należy skontaktować się
z uprawnionym elektrykiem.

■

els: oznacza, że napięcie zasilania jest zbyt
W przypadku
wystąpienia
tego
alarmu
skontaktować się z uprawnionym elektrykiem.

■

epb: uszkodzenie pamięci EEPROM na płytce drukowanej
sterownika wewnątrz urządzenia.

■

epr: uszkodzenie pamięci EEPROM na płytce drukowanej
sterownika wewnątrz urządzenia.

■

fl: ten alarm występuje, jeśli w ciągu 15 sekund od
uruchomienia pompy nie zostanie stwierdzony przepływ
wody, albo gdy przepływ zaniknie na 5 sekund podczas
pracy sprężarki lub gdy aktywowane jest zabezpieczenie
nadmiarowo-prądowe pompy.
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niskie.
należy

Jeśli na wyświetlaczu widoczne są kody alarmów a1, fl, hp1
lub lp1, skasuj alarm ręcznie, naciskając jednocześnie
kombinację E przycisków C i D i przytrzymując je
przez około 5 sekund.

Kasowanie ostrzeżeń
Podczas normalnej pracy wyświetlacz panelu sterowania może
zacząć pulsować, a na przemian z temperaturą wody na wylocie
może pojawiać się następujący kod ostrzeżenia:
■

hc1: należy przeprowadzić konserwację sprężarki 1: całkowity
czas pracy sprężarki 1 (parametr bezpośredni c10)
przekroczył ustaloną wartość graniczną (parametr
użytkownika c14).

■

hc2: należy przeprowadzić konserwację sprężarki 2: całkowity
czas pracy sprężarki 2 (parametr bezpośredni c11)
przekroczył ustaloną wartość graniczną (parametr
użytkownika c14).

Aby skasować ostrzeżenie
konserwacji (hc1 lub hc2):

o

konieczności

przeprowadzenia

1

Sprawdź czas pracy c10 sprężarki 1 lub czas pracy c11
sprężarki 2.
Są to parametry bezpośrednie; dodatkowe informacje zawiera
sekcja "Sposób sprawdzania wartości i modyfikowania
parametrów bezpośrednich" na stronie 13.

2

Po wyświetleniu wartości parametrów c10 lub c11 naciskaj
przyciski C i D jednocześnie przez około 5 sekund.
Wyłącznik czasowy przyjmie wartość 0 i ostrzeżenie zostanie
zresetowane.
UWAGA

Należy pamiętać, by po skasowaniu ostrzeżenia
faktycznie przeprowadzić niezbędne czynności
konserwacyjne.
Oprócz liczników c10 i c11 (liczba godzin pracy
sprężarki) można także w ten sam sposób wyzerować
licznik c15, który określa całkowitą liczbę godzin
pracy pompy.

Instrukcja montażu i obsługi
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Zaawansowane funkcje cyfrowego panelu sterowania
W tym rozdziale omówiono parametry bezpośrednie i parametry
użytkownika, które można ustawiać i odczytywać z panelu sterowania.
W następnym rozdziale omówione zostaną zasady przygotowywania do
pracy i konfigurowania urządzenia przy wykorzystaniu tych parametrów.

Ogólny opis parametrów bezpośrednich i parametrów
użytkownika
Dostęp do listy parametrów bezpośrednich uzyskuje się, naciskając
przycisk B i przytrzymując go przez około 5 sekund. Patrz także
"Sposób sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów
bezpośrednich" na stronie 13.
Grupa
parametrów

-/-a-

-b-

-c-

Kod
parametru

/23

Opis

Wartość
domyślna

Min

Maks

0

0

1

Jednostka miary 0=°C 1=°F

U

5

D

0,1°C

O

B

102

A

b02

Temperatura wody na wylocie
z parownika

0,1°C

O

B

103

A

b03

Nieużywane

0,1°C

O

B

104

A

c07

Opóźnienie między włączeniem pompy
a włączeniem sprężarki

15

0

999

1s

O/Z

U

238

I

c08

Czas między wyłączeniem urządzenia
a wyłączeniem pompy

0

0

150

1 min

O/Z

U

239

I

c10

Całkowity czas pracy sprężarki 1

x100 godz.

O

B

122

A

c11

Całkowity czas pracy sprężarki 2

x100 godz.

O

B

123

A

c14

Próg konserwacji na potrzeby ostrzeżenia
o konserwacji (c10 i c11)

x100 godz.

O/Z

U

241

I

c15

Całkowity czas pracy pompy

x100 godz.

O

B

126

A

0

Brak dostępnych parametrów użytkownika lub bezpośrednich

0

100

h07

Aktywacja zdalnego sterownika
włączania/wyłączania
0=nieaktywny
1=aktywny
(tylko w przypadku, gdy p34=23)

0

0

1

O/Z

U

15

D

h09

Blokowanie klawiatury sterownika
0=blokowanie
1=odblokowywanie

1

0

1

O/Z

U

16

D

h10

Adres szeregowy dla złącza BMS

1

1

200

O/Z

U

256

I

h23

Wybór złącza karty adresowej
0=złącze zdalnego interfejsu użytkownika
1=złącze MODBUS

0

0

1

O/Z

U

11

D

p09

Wybór konfigurowalnego wejścia
cyfrowego S7S
0=brak funkcji
13=zdalna podwójna nastawa
NIE NALEŻY WYBIERAĆ
INNYCH WARTOŚCI

9

0

27

O/Z

U

277

I

p34

Wybór konfigurowalnego wejścia
cyfrowego S9S
0=brak funkcji
13=zdalna podwójna nastawa
23=zdalne włączanie/wyłączanie
(aktywne tylko w połączeniu z h07)
NIE NALEŻY WYBIERAĆ
INNYCH WARTOŚCI

23

0

27

O/Z

U

329

I

r01

Nastawa chłodzenia

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

O/Z

B

41

A

r02

Różnica w trybie chłodzenia

3,0

0,3

19,9

0,1°C

O/Z

B

42

A

r21

Nastawa chłodzenia 2(^)

12,0

7,0(†)

25,0

0,1°C

O/Z

B

55

A

O

B

208

I

-p-

-t-

O/Z

Temperatura wody na wlocie
do parownika

-f-

f-r

Typ
Użytkownika/ Adres
Bezpośredni Modbus parametru(*)

b01

Brak dostępnych parametrów użytkownika lub bezpośrednich

-r-

Odczyt/
Zapis

Brak dostępnych parametrów użytkownika lub bezpośrednich

-d-

-h-

Jedn.

Brak dostępnych parametrów użytkownika lub bezpośrednich
h99

Wersja oprogramowania

(*) D=cyfr., A=analog., I=całk.
(†) Wartości –2,0 i –7,0 mają zastosowanie tylko do urządzeń zasilanych glikolem.
(^) Używana w sytuacjach, gdy włączono podwójną nastawę dla parametrów p09 lub p34 i zamknięto wejście cyfrowe podwójnej nastawy.
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Sposób sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów
użytkownika

Definiowanie różnicy temperatury chłodzenia
Zmodyfikuj parametr różnicy dla chłodzenia r02.

UWAGA

Podczas sprawdzania wartości parametrów użytkownika
są również wyświetlane parametry bezpośrednie.

Jest to parametr bezpośredni; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów bezpośrednich"
na stronie 13.
dla 1 sprężarki

Przegląd struktury menu zawiera sekcja "Przegląd menu" na stronie 22.
1

W przypadku sterownika cyfrowego należy naciskać przyciski
A i B przez około 5 sekund, aż do wyświetlenia
parametru O.
W przypadku zdalnego interfejsu użytkownika należy raz
nacisnąć przycisk S.

sprężarka
WŁ.
WYŁ.

°C

2

Wprowadź poprawne hasło za pomocą klawiszy C i D.
Wartość hasła to 22.

12

3

Naciśnij przycisk B, aby zatwierdzić hasło i przejść do menu;
zostanie wyświetlona wartość s-p.

r01/
r21

4

Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić ustawienia parametrów
(=s-p). (l-p oznacza sprawdzanie na poziomie parametru,
lecz ta funkcja nie jest używana).
Wyświetlana jest grupa parametrów -/-.

5

Naciśnij przycisk C lub D, aby wybrać żądaną grupę
parametrów.
B,

6

Naciśnij przycisk
parametrów.

aby

wprowadzić

żądaną

grupę

7

Naciśnij przycisk C lub D, aby wybrać żądany parametr.

8

Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić wartość żądanego
parametru.

9

Naciśnij przycisk C lub D, aby zwiększyć lub odpowiednio
zmniejszyć ustawienie. (Dotyczy to tylko parametrów odczytu/
zapisu.)

10

Naciśnij przycisk B, aby potwierdzić zmodyfikowane ustawienie.
LUB
Naciśnij przycisk A, aby anulować zmodyfikowane ustawienie.

11

Naciśnij przycisk A, aby powrócić do grupy parametrów.

12

Naciśnij przycisk A 2-krotnie, aby powrócić do głównego
wyświetlacza.

Jeśli w trakcie tej procedury przez 30 sekund nie jest naciśnięty
żaden przycisk, kod lub wartość wyświetlanego parametru zaczyna
migać. Po następnych 30 sekundach bez naciskania jakiegokolwiek
przycisku sterownik automatycznie powraca do wyświetlacza
głównego bez zapisywania któregokolwiek ze zmodyfikowanych
parametrów.

15
r02

temperatura wody
na wlocie do
parownika

dla 2 sprężarek
sprężarka
WŁ.
WYŁ.
WŁ.

°C

WYŁ.

12

13.5
r02

15

temperatura wody
na wlocie do
parownika

r01/
r21
Czynności wykonywane przy użyciu parametrów użytkownika

Definiowanie jednostki miary
W zależności od ustawienia parametru użytkownika /23 (jednostka
miary); wszystkie wartości temperatury wyświetlane są w °C (=0)
lub w °F (=1).
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.

Definiowanie opóźnienia między włączeniem pompy
a włączeniem sprężarki
Parametr użytkownika c07 umożliwia zdefiniowanie opóźnienia
pomiędzy włączeniem pompy a włączeniem sprężarki.
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.

Definiowanie opóźnienia między wyłączeniem urządzenia
a wyłączeniem pompy
Parametr użytkownika c08 umożliwia zdefiniowanie opóźnienia
między wyłączeniem urządzenia a wyłączeniem pompy, to znaczy
czasu, przez jaki pompa będzie działać po wyłączeniu urządzenia.
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.

Definiowanie czasu, po jakim wygenerowane zostanie
ostrzeżenie o konieczności przeprowadzenia konserwacji
Parametr użytkownika c14 umożliwia zdefiniowanie czasu pracy
sprężarki (w godzinach), po jakim wygenerowanie zostanie
ostrzeżenie lub przypomnienie o konieczności przeprowadzenia
konserwacji.
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.
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Wybór wyłącznika lokalnego lub zdalnego

Blokowanie klawiatury panelu sterowania

Parametr h07 wraz ze zdalnym wyłącznikiem (instalowanym przez
klienta) umożliwia włączenie urządzenia bez użycia przycisku D
lub C na panelu sterowania.

Po ustawieniu parametru użytkownika h09 na 0 nie będzie możliwe
wykonywanie poniższych czynności zaawansowanych z panelu
sterowania:

■

Gdy parametr użytkownika h07 jest ustawiony na 0
(=nieaktywny), urządzenie można włączyć za pomocą
przycisków D i C na panelu sterowania.

■

modyfikowanie parametrów bezpośrednich i parametrów
użytkownika (będzie je można wyświetlić, ale nie zmienić),

■

zerowanie liczników czasu.

■

W przypadku ustawienia parametru użytkownika h07 na
wartość 1 (=aktywny) urządzenie można włączyć lub wyłączyć
w następujący sposób:

■

włączanie i wyłączanie urządzenia w trybie chłodzenia lub
ogrzewania

■ W przypadku otwarcia zdalnego wyłącznika urządzenie jest
wyłączane i nie jest możliwe włączenie/wyłączenie
urządzenia przez naciskanie przycisków D lub C
sterownika (5 s).
■ W przypadku zamknięcia zdalnego wyłącznika urządzenie
jest wyłączane i nie jest możliwe włączenie/wyłączenie
urządzenia przez naciskanie przycisków D lub C
sterownika (5 s).
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.
UWAGA

■

Dzieje się tak wyłącznie wówczas, jeśli parametr
p34 (wybór konfigurowalnego wejścia cyfrowego
S9S) ma wartość 23 (wartość domyślna).

■

W przypadku wybrania dla tej funkcji podwójnej
nastawy (p34=13) zdalny włącznik/wyłącznik
jest nieaktywny.

Gdy parametr użytkownika h09 jest ustawiony na 1, możliwe jest
wykonywanie powyższych czynności zaawansowanych.
W celu zmiany wartości parametru użytkownika h09 z 1 na 0
można zastosować standardową procedurę modyfikacji parametru
wraz ze standardowym hasłem "22". Patrz "Sposób sprawdzania
wartości i modyfikowania parametrów użytkownika" na stronie 16.
W celu zmiany wartości parametru użytkownika h09 z 0 na 1
można zastosować standardową procedurę modyfikacji parametru
wraz z dedykowanym hasłem "11". Patrz "Sposób sprawdzania
wartości i modyfikowania parametrów użytkownika" na stronie 16.

Złącze BMS Modbus
Instalacja karty adresowej EKAC10C umożliwia komunikację
z wytwornicą wody lodowej za pośrednictwem systemu zarządzania
budynkiem lub systemu nadzoru z zastosowaniem protokołu Modbus.

Opis ogólny sieci Modbus
Wybór sterowania za pomocą podwójnej nastawy
Parametry użytkownika p09 (wybór konfigurowalnego wejścia
cyfrowego S7S) oraz p34 (wybór konfigurowalnego wejścia
cyfrowego S9S) mogą być używane do przypisania wartości
sterowania podwójną nastawą do parametrów S7S lub S9S.

Karta adresowa do komunikacji wykorzystuje protokół Modbus.

Różne części sieci komunikacyjnej
■

■ system zarządzania budynkiem (BMS) lub system nadzoru.

Dostępne są 2 różne parametry dla 2 różnych konfigurowalnych
wejść cyfrowych (S7S i S9S):
■

p09: wybór konfigurowalnego wejścia cyfrowego S7S

■ wytwornicę wody lodowej lub układ wielu wytwornic.
■

System BMS lub inny system nadzoru umożliwia komunikację
z wytwornicami wody lodowej za pośrednictwem karty adresowej.
Zarządzenie systemem komunikacji odbywa się na drodze
zapytań, zgodnie ze strukturą urządzenie nadrzędne-urządzenie
podrzędne, gdzie system nadzoru BMS jest urządzeniem
nadrzędnym, a karta adresowa podrzędnym.

■

System nadzoru może zidentyfikować wytwornicę wody lodowej
za pomocą adresu przypisanego jej w sieci Modbus. Adres
wytwornicy wody lodowej można zaprogramować podczas
konfigurowania ustawień systemu BMS.

■

Baza danych zmiennych każdej wytwornicy z zainstalowaną
kartą adresową jest punktem odniesienia dla dostawcy systemu
nadzoru w sieci Modbus w celu przypisania zmiennym
odpowiedniego znaczenia.
Zmienne można odczytać i/lub zapisać za pośrednictwem
systemu nadzoru. To, czy zmienne służą wyłącznie do odczytu,
czy też do zapisu i odczytu, zależy od właściwości podłączonej
wytwornicy wody lodowej i/lub używanej aplikacji.
- W przypadku przypisania przez system nadzoru wartości
zmiennej o atrybucie tylko do odczytu, polecenie nie zostanie
wykonane.
- Zmienne wywołane przez system nadzoru, a niedostępne
w wytwornicy wody lodowej wyposażonej w kartę adresową
są wysyłane z karty adresowej do systemu nadzoru o wartości
zerowej. System nadzoru musi prawidłowo obsługiwać takie
sytuacje.
- W przypadku próby zapisania przez system nadzoru
wartości parametru spoza zakresu do zapisu nie dojdzie.

■ 0=bez funkcji
■ 13=zdalna podwójna nastawa
■

p34: wybór konfigurowalnego wejścia cyfrowego S9S
■ 0=bez funkcji
■ 13=zdalna podwójna nastawa
■ 23=zdalne włączanie/wyłączanie

W przypadku otwarcia przełącznika podwójnej nastawy następuje
aktywacja pierwszej nastawy (nastawa chłodzenia r01).
W przypadku zamknięcia przełącznika podwójnej nastawy następuje
aktywacja drugiej nastawy (nastawa chłodzenia r21 2).
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.
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Ogólne informacje dotyczące protokołu Modbus

Reprezentacja danych w protokole Modbus

Protokół Modicon Modbus zaimplementowany na karcie adresowej
jest zgodny z treścią dokumentu:

■

■ "0" dla OFF

Modicon Modbus Protocol (Protokół Modicon Modbus)
Reference Guide
Czerwiec 1996, PI-MBUS-300 poprawka J

■ "1" dla ON.
Wszystkie zmienne cyfrowe są przypisane do bitów kolejnych
rejestrów; każda ma:

Zaimplementowano protokół Modbus działający w trybie RTU (ang.
Remote Terminal Unit – terminal zdalny) z transmisją w oparciu
o odstępy czasowe. W konfiguracji zastosowano funkcję "multi-drop"
urządzenia RS485. Adres wysyłany w pakiecie Modbus dotyczy
wytwornicy wody lodowej.

Zaimplementowane ustawienia komunikacji RS485 protokołu
Modbus

■ zmienną o niższym adresie przypisaną do bitu o mniejszym
znaczeniu
■ zmienną o wyższym adresie przypisaną do bitu o największym
znaczeniu.
■

Ustawienia komunikacji protokołu RS485 są implementowane
w następujący sposób:
■

Szybkość transmisji: 9600

■

Bit stopu: 2

■

Parzystość: brak

■ Zmienne całkowite są przesyłane za pomocą wartości
skutecznych:
na przykład wartość 100 jest przesyłana jako 0064h=100d

Program obejmuje zaimplementowane polecenia zgodnie z poniższą
tabelą:
Znaczenie

Uwagi

01

read coil status
(status grupy wyjść
cyfrowych)

Odczyt
zmiennych
cyfrowych

umożliwia uzyskanie
bieżącego statusu (ON/OFF)
grupy wyjść logicznych
lub wejścia dyskretnego

02

read input status
(stan grupy wejść
cyfrowych)

Odczyt
zmiennych
cyfrowych

umożliwia uzyskanie
bieżącego statusu (ON/OFF)
grupy wyjść logicznych
lub wejścia dyskretnego

03

read holding
registers (odczyt
zawartości
rejestrów
wyjściowych)

Odczyt
zmiennych
analogowych

umożliwia uzyskanie
bieżącej wartości binarnej
jednego lub większej liczby
rejestrów wyjściowych

04

read input registers
(odczyt zawartości
rejestrów
wejściowych)

Odczyt
zmiennych
analogowych

umożliwia uzyskanie
bieżącej wartości binarnej
jednego lub większej liczby
rejestrów wyjściowych

force single coil
(ustawienie stanu
jednego wyjścia
cyfrowego)

Zapis
poszczególnych
zmiennych
cyfrowych

wymusza wartość ON
lub OFF jednego wyjścia
cyfrowego

preset single
register (zapis
do pojedynczego
rejestru
wyjściowego)

Zapis
poszczególnych
zmiennych
analogowych

umożliwia umieszczenie
konkretnej wartości binarnej
w rejestrze wyjściowym

15

force multiple coils
(stan grupy wyjść
cyfrowych)

Zapisuje serie
zmiennych
cyfrowych

wymusza zdefiniowanie
wartości ON lub OFF serii
kolejnych wyjść cyfrowych

16

preset multiple
registers (zapis
do grupy rejestrów
wyjściowych)

Zapisuje serie
zmiennych
analogowych

umieszcza konkretne
wartości binarne w seriach
kolejnych rejestrów
wyjściowych

05

06

Dane w postaci wartości analogowych i całkowitych
Wartości analogowe i wartości całkowite reprezentowane są
przez 16-bitowy rejestr WORD z zapisem binarnym. Dla
każdego rejestru pierwszy bajt zawiera bity o wyższym
porządku, natomiast drugi bajt bity o niższym porządku.
■ Zmienne analogowe są przedstawiane dziesiątkami:
na przykład wartość 10,0 jest przesyłana jako 0064h=100d
na przykład wartość –10,0 jest przesyłana jako FF9Ch=–100d

Zaimplementowane polecenia protokołu Modbus

Polecenie Modbus

Dane cyfrowe
Wszystkie dane cyfrowe są kodowane jednym bitem:

Karta adresowa działa w oparciu o rejestry, gdzie jeden z nich
musi być rejestrem 16-bitowym.
W przypadku próby zapisania przez system BMS lub system nadzoru
wartości parametru spoza zakresu do zapisu nie dojdzie.

Zaimplementowany kod błędu

Kod

1

Interpretacja przez
system Modbus

Funkcja niedozwolona

Stan

Komunikat nie jest obsługiwany lub
liczba zmiennych jest większa niż
dozwolony limit (długość ≤20)

Definiowanie ustawień BMS
Aktywacja protokołu Modbus
Protokół Modbus aktywuje się, ustawiając parametr h23 na wartość 1.
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.

Definiowanie adresu szeregowego urządzenia
W celu zdefiniowania unikalnego adresu szeregowego urządzenia,
niezbędnego do komunikacji z systemem nadrzędnym, należy
ustawić parametr h10.
Jest to parametr użytkownika; informacje zawiera sekcja "Sposób
sprawdzania wartości i modyfikowania parametrów użytkownika"
na stronie 16.

Należy pamiętać, że:
■

Z uwagi na różnorodność wytwornic wody lodowej
z zainstalowanymi kartami adresowymi nie rozróżnia się
zmiennych wejściowych (o statusie tylko do odczytu) od
zmiennych wyjściowych (o statusie do odczytu/zapisu); z tego
względu informacje zawarte w bazie danych oraz sposób
zarządzania są uzależnione od podzespołów systemu nadzoru.

■

Z uwagi na ogólne przeznaczenie systemu karta adresowa na
różne polecenia Modbus udziela odpowiedzi w taki sam sposób.
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Rozwiązywanie problemów

Baza danych zmiennych
System BMS (System zarządzania budynkiem) lub system nadzoru
komunikują się z wytwornicą wody lodowej za pomocą ustalonych
zmiennych, zwanych numerami adresowymi. Poniżej podano
informacje o zmiennych cyfrowych, całkowitych i analogowych, które
system BMS lub system nadzoru może odczytywać i zapisywać na
karcie adresowej wytwornicy wody lodowej.
Adresy wszystkich parametrów bezpośrednich i parametrów
użytkownika zawiera sekcja "Ogólny opis parametrów bezpośrednich
i parametrów użytkownika" na stronie 15.

Przegląd pozostałych zmiennych, innych niż parametry
użytkownika i bezpośrednie

Opis

Adres
Modbus

Typ
parametru(*)

Alarm obwodu

1=aktywne kody
alarmów A1, HP1
lub LP1
0=brak aktywnego
kodu alarmu

Tylko do
odczytu

41

D

Alarm ogólny

1=kod alarmu FL
0=brak aktywnego
kodu alarmu

Tylko do
odczytu

45

D

Alarm sondy NTC

1=kody alarmów
E1, E2 lub E3
0=brak aktywnego
kodu alarmu

Tylko do
odczytu

46

D

W tym rozdziale zamieszczono użyteczne informacje na temat
diagnozowania i eliminowania niektórych problemów, jakie można
napotkać podczas eksploatacji urządzenia.
Przed przystąpieniem do procedury rozwiązywania problemu należy
dokładnie obejrzeć urządzenie w poszukiwaniu oczywistych usterek,
takich jak poluzowane połączenia czy uszkodzenia przewodów
elektrycznych.
Przed zwróceniem się do dealera firmy Daikin należy dokładnie
zapoznać się z tym rozdziałem – pozwoli to zaoszczędzić czas
i ograniczyć koszty.
Przed przystąpieniem do przeglądu skrzynki elektrycznej
urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Jeśli zadziałało urządzenie zabezpieczające, należy wyłączyć
urządzenie i określić przyczynę, która spowodowała uaktywnienie
zabezpieczenia,
a
dopiero
potem
wyzerować
urządzenie
zabezpieczające. W żadnym wypadku nie wolno zwierać na krótko
(mostkować) urządzeń zabezpieczających ani zmieniać ich parametrów
na inne, niż fabryczne. Jeśli określenie źródła problemu nie jest
możliwe, należy zwrócić się do lokalnego dealera firmy Daikin.
Objaw 1: Urządzenie nie uruchamia się, ale kontrolka L świeci
Możliwe przyczyny

Wejście alarmu
czujnika przepływu

1=zamknięte
0=otwarte

Tylko do
odczytu

Wejście
konfigurowalnego
wejścia cyfrowego
S7S

1=zamknięte
0=otwarte

Tylko do
odczytu

54

D

Wejście zabezpieczeniawysokiego
ciśnienia lub
tłoczenia albo
alarmu nadmiarowoprądowego

1=zamknięte
0=otwarte

Tylko do
odczytu

55

D

Wejście alarmu
czujnika niskiego
ciśnienia

1=zamknięte
0=otwarte

Tylko do
odczytu

56

Wejście
konfigurowalnego
wejścia
cyfrowego S9S

1=zamknięte
0=otwarte

Tylko do
odczytu

57

Wyjście sprężarki 1

1=włączone
0=wyłączone

Tylko do
odczytu

Wyjście sprężarki 2

1=włączone
0=wyłączone

Tylko do
odczytu

60

D

Wyjście pompy

1=włączone
0=wyłączone

Tylko do
odczytu

61

Wyjście zaworu
zmiany kierunku
przepływu

1=włączone
0=wyłączone

Tylko do
odczytu

Wyjście alarmowe

1=włączone
0=wyłączone

Włączone
lub wyłączone

1=włączone
0=wyłączone

53

D

Środki zaradcze

Niewłaściwie ustawiona
temperatura.

Sprawdź nastawę temperatury
na panelu sterowania.

Awaria zasilania.

Sprawdź napięcie na tablicy
rozdzielczej.

Przepalił się bezpiecznik lub
zadziałało inne urządzenie
zabezpieczające.

Skontroluj bezpieczniki i urządzenia
zabezpieczające. Wymień na
bezpieczniki tego samego typu
i o tych samych parametrach
(patrz rozdział "Parametry
elektryczne" na stronie 4).

Poluzowane połączenia.

Skontroluj połączenia elektryczne
w miejscu instalacji oraz wewnątrz
urządzenia. Popraw wszystkie
poluzowane połączenia.

Zwarte lub przerwane przewody.

Sprawdź obwody za pomocą
odpowiedniego przyrządu i w razie
potrzeby dokonaj naprawy.

D

D

Objaw 2: Urządzenie nie uruchamia się, ale kontrolka L pulsuje
59

D

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

D

Wybrano możliwość zdalnego
włączania/wyłączania urządzenia,
a zdalny wyłącznik znajduje się
w położeniu WYŁ.

Przestaw zdalny wyłącznik
w położenie WŁ. lub zrezygnuj
z możliwości zdalnego włączania/
wyłączania urządzenia.
Układ można włączyć ponownie
dopiero po około 4 minutach.

62

D

Aktywne jest opóźnienie
zabezpieczające przed ponownym
włączeniem.

Tylko do
odczytu

63

D

Aktywne jest opóźnienie
zabezpieczające.

Obieg można włączyć ponownie
dopiero po około 1 minucie.

Odczyt/
zapis

64

D

(*) D=cyfrowy.
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Objaw 3: Urządzenie nie uruchamia się, a kontrolka L nie świeci
Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Zadziałało jedno z następujących
zabezpieczeń:
• Zabezpieczenie przed
odwróceniem faz
• Przekaźnik nadmiarowoprądowy (K*S)
• Zabezpieczenie termiczne
na tłoczeniu (Q*D)
• Temperatura parowania
• Termostat (S*T)
• Wyłącznik z czujnikiem
przepływu (S10L)
• Wyłącznik
wysokociśnieniowy (S*HP)

Sprawdź na panelu sterowania,
które z zabezpieczeń zadziałało,
i przejdź do opisu objawu 4,
"Zadziałało jedno z następujących
zabezpieczeń" na stronie 20.
Stosowny opis panelu
sterowania można znaleźć
w rozdziale "Kasowanie alarmów"
na stronie 14.

Uaktywnił się alarm
przeciwzamrożeniowy.

Sprawdź na panelu sterowania,
które z zabezpieczeń zadziałało,
i przejdź do opisu objawu 4,
"Zadziałało jedno z następujących
zabezpieczeń" na stronie 20.
Stosowny opis panelu sterowania
można znaleźć w rozdziale
"Kasowanie alarmów" na stronie 14.
Przestaw zdalny wyłącznik
w położenie WŁ. lub zrezygnuj
z możliwości zdalnego włączania/
wyłączania urządzenia.

Klawiatura jest zablokowana.
Parametr użytkownika h09
jest ustawiony na 0.

Odblokuj klawiaturę panelu
sterowania.

Objaw 4: Zadziałało jedno z następujących zabezpieczeń
Objaw 4.1: Przekaźnik nadmiarowo-prądowy sprężarki

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze
Skontroluj bezpieczniki na tablicy
rozdzielczej lub zmierz napięcie
zasilania.

Za niskie napięcie.

Zmierz napięcie zasilania.

Przeciążenie silnika.

Wyzeruj przekaźnik. Jeśli usterka
występuje nadal, skontaktuj się
z lokalnym dealerem firmy Daikin.
RESET

Naciśnij czerwony przycisk na
przekaźniku nadmiarowo-prądowym
w skrzynce elektrycznej. Poza tym
konieczne jest skasowanie alarmu
na panelu sterowania.

Objaw 4.2: Wyłącznik niskociśnieniowy

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Za mały przepływ wody na wlocie
do wodnego wymiennika ciepła.

Zwiększ przepływ wody.

Za mało czynnika chłodniczego.

Sprawdź, czy nie ma wycieków,
i w razie potrzeby uzupełnij
czynnik chłodniczy.

Przekroczone zostały dopuszczalne
wartości parametrów
eksploatacyjnych urządzenia.

Sprawdź warunki pracy urządzenia.

Za niska temperatura wody
na wlocie do wodnego
wymiennika ciepła.

Zwiększ temperaturę wody
na wlocie.

Czujnik przepływu z wyłącznikiem
nie działa albo brak przepływu wody.

Skontroluj czujnik przepływu
z wyłącznikiem oraz pompę wody.

RESET

Gdy ciśnienie wzrośnie, wyłącznik
niskociśnieniowy zeruje się
automatycznie, ale konieczne
jest jeszcze skasowanie alarmu
na panelu sterowania.

Środki zaradcze
Sprawdź, czy wentylatory obracają
się swobodnie. W razie potrzeby
oczyść.

Zabrudzony lub częściowo
zablokowany skraplacz.

Usunąć ewentualne przeszkody
i oczyścić wężownicę za pomocą
szczotki i dmuchawy.

Za wysoka temperatura powietrza
na wlocie skraplacza.

Temperatura powietrza mierzona
na wlocie skraplacza nie powinna
przekraczać 43°C.

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem

Gdy ciśnienie spadnie, wyłącznik
wysokociśnieniowy zeruje się
automatycznie, ale konieczne
jest jeszcze skasowanie alarmu
na panelu sterowania.

Objaw 4.4: Zadziałało zabezpieczenie termiczne wentylatora

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Usterka mechaniczna
(wentylator jest zablokowany).

Sprawdź, czy wentylator obraca
się swobodnie.

Za mały przepływ powietrza
w urządzeniu lub za wysoka
temperatura zewnętrzna

Prawidłowo oczyścić powietrzny
wymiennik ciepła
RESET

Gdy temperatura spadnie,
zabezpieczenie termiczne
automatycznie wyzeruje się.
Jeśli zabezpieczenie często się
uaktywnia, należy wymienić silnik
albo skontaktować się z lokalnym
dealerem firmy Daikin.

Objaw 4.5: Zadziałało zabezpieczenie przed odwróceniem faz

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Dwie fazy zasilania są podłączone
odwrotnie.

Należy zamienić fazy zasilania
(operację tę może przeprowadzić
wyłącznie uprawniony elektryk).

Jedna faza podłączona
nieprawidłowo.

Sprawdź połączenia wszystkich faz.
RESET

Po odwróceniu faz lub prawidłowym
podłączeniu kabli zasilających
zabezpieczenie zeruje się
automatycznie, ale konieczne
jest jeszcze skasowanie alarmu
na panelu sterowania.

Objaw 4.6: Zadziałało zabezpieczenie termiczne wypływu

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Przekroczone zostały wartości
dopuszczalne parametrów
eksploatacyjnych urządzenia.
RESET

Sprawdź warunki pracy urządzenia.

Gdy temperatura spadnie,
zabezpieczenie termiczne zeruje się
automatycznie, ale konieczne jest
jeszcze skasowanie alarmu na
panelu sterowania.

Objaw 4.7: Zadziałał wyłącznik sterowany czujnikiem przepływu

Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Za mały przepływ wody.

EUWA(*)5~24KBZW1
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Możliwe przyczyny
Wentylator skraplacza nie
działa prawidłowo

RESET

Wybrano możliwość zdalnego
włączania/wyłączania urządzenia,
a zdalny wyłącznik znajduje się
w położeniu WYŁ.

Awaria jednej z faz.

Objaw 4.3: Wyłącznik wysokociśnieniowy

Skontroluj pompę wody.
RESET

Po ustaniu przyczyny, wyłącznik
sterowany czujnikiem przepływu
zeruje się automatycznie, ale
konieczne jest jeszcze skasowanie
alarmu na panelu sterowania.

Objaw 5: Urządzenie wyłącza się wkrótce po uruchomieniu
Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Zadziałało jedno z zabezpieczeń.

Sprawdź zabezpieczenia (patrz
"Zadziałało jedno z następujących
zabezpieczeń" na stronie 20).

Za niskie napięcie.

Skontroluj napięcie na tablicy
rozdzielczej, a w razie potrzeby
także w skrzynce elektrycznej
urządzenia (spadek napięcia
wynikający z nadmiernej długości
przewodów).

Instrukcja montażu i obsługi
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Objaw 6: Urządzenie działa bez przerwy, a temperatura wody jest wyższa
albo niższa od temperatury ustawionej na panelu sterowania
Możliwe przyczyny

Środki zaradcze

Na panelu sterowania ustawiono
za niską temperaturę.

Sprawdź i wyreguluj temperaturę.

W instalacji wodnej wydziela się
za dużo ciepła.

Wydajność chłodnicza urządzenia
jest zbyt mała. Skontaktuj się z
lokalnym dealerem firmy Daikin.

Za duży przepływ wody.

Na nowo oblicz przepływ wody.

Czynności konserwacyjne
Kontrolę okablowania i zasilania może przeprowadzać
tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.
1

Objaw 7: Pracy urządzenia towarzyszy hałas i silne wibracje
Możliwe przyczyny

W zależności od obowiązujących przepisów UE lub lokalnych może
być konieczne przeprowadzanie okresowych kontroli pod kątem
szczelności. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się
z lokalnym dealerem.

Za pomocą szczotki i dmuchawy należy usunąć kurz i inne
zanieczyszczenia z żeber wężownicy. Powietrza należy
wydmuchiwać od strony wnętrza urządzenia. Należy uważać, by
nie pogiąć ani nie uszkodzić żeber.

Środki zaradcze

Urządzenie nie jest prawidłowo
zamontowane.

Zamontuj urządzenie zgodnie
z opisem w instrukcji instalacji.

2

Objaw 8: Przepływ wody jest za mały
Możliwe przyczyny
Zawór odcinający nie jest
całkowicie otwarty.

Otwórz całkowicie zawór odcinający.

W układzie znajduje się powietrze.

Odpowietrz układ.

Filtr nie jest czysty.

Wyczyść filtr.

Instalacja jest zatkana.

Usuń przeszkodę.

Zawór regulujący ciśnienie nie jest
wystarczająco otwarty.

Otwórz szerzej zawór.

Wybrana pompa ma za małą
wydajność.

Sprawdź ∆p nad pompą.
Zainstaluj pompę
o większej wydajności.

■ Należy sprawdzić połączenia i upewnić się, że nie są
poluzowane.
■ Należy skontrolować działanie wyłącznika głównego
i detektora prądu upływowego na lokalnej tablicy rozdzielczej.
3

Wewnętrzne okablowanie urządzenia
Należy obejrzeć skrzynkę elektryczną w poszukiwaniu
poluzowanych połączeń (na złączach i podzespołach).
Sprawdzić, czy podzespoły elektryczne nie są uszkodzone i czy
są prawidłowo połączone.

Objaw 9: Pompa wydaje dziwne dźwięki (kawitacja)

4
Środki zaradcze

Zawór odcinający nie jest
całkowicie otwarty.

Okablowanie w miejscu instalacji i zasilanie
■ Należy sprawdzić napięcie zasilania na lokalnej tablicy
rozdzielczej. Napięcie powinno odpowiadać podanemu na
tabliczce znamionowej urządzenia.

Środki zaradcze

Możliwe przyczyny

Powietrzny wymiennik ciepła

Uziemienie
Należy sprawdzić, czy przewody uziemiające zostały właściwie
podłączone i czy zaciski uziemienia nie są poluzowane.

Otwórz zawór całkowicie.

5

W układzie znajduje się powietrze.

Odpowietrz układ.

Filtr nie jest czysty.

Wyczyść filtr.

Ciśnienie wstępne i wymagane
ciśnienie wody nie spełnia wymagań
montażowych lub zbiornik rozprężny
jest uszkodzony.

Wykonaj ponowne obliczenia
w sposób opisany w rozdziale
"Ustawianie ciśnienia wstępnego
zbiornika rozprężnego" na stronie 7
oraz "Napełnianie wodą"
na stronie 8.

Obieg czynnika chłodniczego
■ Należy sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia nie ma
wycieków. W przypadku stwierdzenia wycieku, należy
skontaktować się z lokalnym dealerem firmy Daikin.
■ Należy sprawdzić ciśnienie robocze urządzenia. Patrz
"Włączanie urządzenia" na stronie 13.

6

Sprężarka

Konserwacja

■ Należy sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju. W przypadku
stwierdzenia wycieku oleju należy skontaktować się
z lokalnym dealerem firmy Daikin.

W celu zapewnienia optymalnej niezawodności urządzenia, należy
regularnie przeprowadzać przegląd oraz szereg czynności kontrolnych
dotyczących urządzenia i okablowania w miejscu instalacji.

■ Należy zwrócić uwagę na nietypowe dźwięki i wibracje. Jeśli
sprężarka jest uszkodzona, należy skontaktować się
z lokalnym dealerem firmy Daikin.

Jeśli urządzenie jest wykorzystywane do klimatyzacji, opisywane
czynności kontrolne należy wykonywać co najmniej raz w roku. Jeśli
urządzenie jest używane do innych zastosowań, czynności kontrolne
należy przeprowadzać co 4 miesiące.
Przed
przystąpieniem
do
jakichkolwiek
czynności
konserwacyjnych lub napraw, należy zawsze wyłączyć
zasilanie wyłącznikiem głównym na tablicy rozdzielczej, wyjąć
bezpieczniki lub rozłączyć urządzenia zabezpieczające
urządzenia.

7

■ Należy oczyścić żebra radiatora silnika.
■ Zwrócić uwagę na nietypowe dźwięki. Jeśli wentylator lub
silnik jest uszkodzony, należy skontaktować się z lokalnym
dealerem firmy Daikin.
8

dotyczące

używanego

■ Skontrolować jakość wody (informacje na temat parametrów
jakościowych wody można znaleźć w instrukcji instalacji
urządzenia).

gazy

Rodzaj czynnika chłodniczego:

R407C

Wskaźnik GWP(1):

1652,5

(1)

czynnika
9

Ten produkt zawiera fluorowane
uzgodnieniami Protokołu z Kioto.

cieplarniane
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Czujnik przepływu
Upewnij się, że na łopatce czujnika przepływu nie nagromadziły
się zanieczyszczenia

objęte

GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego

Doprowadzenie wody
■ Należy sprawdzić, czy połączenie dopływu wody nie
poluzowało się.

Nigdy nie myć urządzenia wodą pod ciśnieniem.

Ważne informacje
chłodniczego

Silnik wentylatora

10

Filtr wody
Wyczyść filtr wody.

Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
EUWA(*)5~24KBZW1

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem
4PW61653-1 – 07.2010

4PW61653-1_digital_PL.book Page 22 Thursday, August 26, 2010 2:17 PM

Przegląd menu

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

C

D

Menu odczytów czujnika
(b01/b02/b03)

B

B

C

A

B=

D

C

D potwierdzanie
A= anulowanie

2"

C

D
2"

C

D
2"

Wybór i odczyt parametru

C/
D

A

5"

B
B

B
5"
A+B
/
S

A
C

D

A
Wyświetlacz
główny

Wprowadzanie hasła

Wybór
wartości
parametrów
s-p lub
poziomów
l-p(*)

Wybór grupy
parametrów

Wybór
parametru

Odczyt
i modyfikowanie
parametru

(*) Funkcja l-p nie jest używana.
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7

0

0
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6
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A= Water volume (l)
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D= Factory setting 1.5 bar
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6
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B= Installation height difference (m)
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0.9
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0.6
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6
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3
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C= Pre-pressure (bar)
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