
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Chłodzone powietrzem wytwornice wody lodowej  
z jedno śrubow ą spr ęŜarką 
 
EWAD650-C17 C-SS 
EWAD650-C17 C-SL 
EWAD620-C16 C-SR 
 
EWAD760-C19 C-XS 
EWAD760-C19 C-XL 
EWAD740-C19 C-XR 
 
EWAD820-C14 C-PS 
EWAD820-C14 C-PL 
EWAD810-C14 C-PR 
 
50Hz – Czynnik chłodniczy: R-134a 
 
 
 
Tłumaczenie oryginalnych instrukcji  

Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji  
D - KIMAC00611-09PL 
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    WAśNE 

 

Niniejszy dokument sporządzono wyłącznie jako pomoc techniczną. Nie stanowi on wiąŜącego zobowiązania Daikin.  

Instrukcja została opracowana przez firmę Daikin według najlepszej wiedzy. Nie jest udzielana wyraźna ani 
domniemana gwarancja kompletności, precyzyjności ani rzetelności jej treści. 

Wszystkie podane tutaj dane i parametry mogą się zmienić bez powiadomienia. WaŜne są wszystkie dane 
przedstawione w czasie składania zamówienia.  

Daikin w szczególności odrzuca wszelką odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia w najszerszym 
zakresie, powstałe w wyniku lub powiązane z uŜywaniem i/lub interpretacją tej instrukcji.  

Treść w całości jest chroniona prawami autorskimi Daikin. 
 

 

  OSTRZEśENIE 

 

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia naleŜy uwaŜnie przeczytać niniejszą instrukcję. Uruchomienie urządzenia 
jest surowo zabronione, jeśli nie wszystkie informacje w instrukcji są całkowicie zrozumiałe. 

 
 
Znaczenie symboli 
 

 WaŜna uwaga. Zaniedbanie tego zalecenia moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia lub pogorszyć pracę. 
 

 Uwaga dotycząca ogólnego bezpieczeństwa lub zgodności z prawem i przepisami. 
 

 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa elektrycznego. 
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Opis etykiet doł ączonych do panelu elektrycznego 

 
Urządzenie z dwoma spr ęŜarkami 

 
Identyfikacja etykiet 
1 – tabliczka znamionowa urządzenia  6 – ostrzeŜenie o zaciskaniu przewodów 
2 – instrukcje podnoszenia 7 – rodzaj gazu 
3 – symbol gazu niepalnego 8 – logo producenta 
4 – wyłącznik awaryjny 9 – symbol niebezpieczeństwa elektrycznego 
5 – ostrzeŜenie o napełnianiu obiegu wody 10 – ostrzeŜenie o niebezpiecznym napięciu 

 

Urządzenie z trzema spr ęŜarkami 
 

 
Identyfikacja etykiet 
1 – tabliczka znamionowa urządzenia  6 – ostrzeŜenie o zaciskaniu przewodów 
2 – instrukcje podnoszenia 7 – rodzaj gazu 
3 – symbol gazu niepalnego 8 – logo producenta 
4 – wyłącznik awaryjny 9 – symbol niebezpieczeństwa elektrycznego 
5 – ostrzeŜenie o napełnianiu obiegu wody 10 – ostrzeŜenie o niebezpiecznym napięciu 
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Informacje ogólne 
 

    WAśNE 
 
Urządzenia opisane w tej instrukcji są doskonałą inwestycją. NaleŜy zachować wielką ostroŜność i dokonać 
prawidłowej instalacji oraz zapewnić prawidłowe warunki pracy. 
Prawidłowa konserwacja urządzenia jest niezbędna dla jego bezpieczeństwa i niezawodności. Centra serwisowe 
producenta jako jedyne posiadają odpowiednie moŜliwości techniczne do przeprowadzenia konserwacji. 
 

 

    UWAGA  
 
Instrukcja opisuje funkcje i procedury dla całej serii. 
 
Wszystkim dostarczanym urządzeniom towarzyszy schemat połączeń elektrycznych oraz rysunki wymiarowe z 
wymiarami, masą i funkcjami urządzenia. 
 
SCHEMATY ELEKTRYCZNE  I RYSUNKI WYMIAROWE NALEśY UWAśAĆ ZA NIEZBĘDNE DOKUMENTY TEJ 
INSTRUKCJI . 
 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy niniejszą instrukcją a wymienionymi dwoma dokumentami naleŜy stosować się 
do schematu elektrycznego i rysunków wymiarowych. 
 

 
Odbiór urz ądzenia 
Urządzenie naleŜy sprawdzić pod kątem wszelkich moŜliwych uszkodzeń od razu po dostarczeniu na docelowe miejsce 
instalacji. NaleŜy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy opisane na karcie dostawy, a wszelkie uszkodzenia zgłosić 
przewoźnikowi. Przed podłączeniem urządzenia do uziemienia naleŜy sprawdzić, czy model i napięcie zasilania podane 
na tabliczce znamionowej są prawidłowe. Po odbiorze urządzenia producent nie jest odpowiedzialny za Ŝadne 
uszkodzenia. 
 
Kontrole 
Aby zapobiec moŜliwości niekompletnej dostawy (z brakującymi częściami) lub uszkodzeń podczas transportu, podczas 
odbioru urządzenia naleŜy sprawdzić poniŜsze pozycje. 
 

a) Przed przyjęciem urządzenia sprawdzić kaŜdy element dostawy. Sprawdzić pod kątem uszkodzeń. 
b) W przypadku uszkodzenia urządzenia nie wolno usuwać uszkodzonego materiału. W ustaleniu 

odpowiedzialności będą pomocne fotografie. 
c) NaleŜy natychmiast zgłosić przewoźnikowi rozmiar uszkodzeń i zaŜądać inspekcji urządzenia. 
d) Rozmiar uszkodzeń naleŜy natychmiast zgłosić dostawcy detalicznemu, aby ustalić wymagane naprawy. W 

Ŝadnym przypadku nie wolno usuwać uszkodzeń przed sprawdzeniem urządzenia przez reprezentanta firmy 
przewozowej. 

 
Cel niniejszej instrukcji 
Celem niniejszej instrukcji jest udostępnienie wiedzy osobie instalującej i operatorowi, pozwalającej na przeprowadzenie 
wymaganych czynności w celu zapewnienia prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia, bez stwarzania 
niebezpieczeństwa dla osób, zwierząt i/lub przedmiotów. 
Instrukcja jest waŜnym dokumentem pomocniczym dla wykwalifikowanego personelu, lecz nie ma na celu zastąpienia 
takiego personelu.  
Wszelkie czynności naleŜy przeprowadzać zgodnie z lokalnym prawem i przepisami. 
 
Ostrze Ŝenie 
Niniejszy dokument sporządzono wyłącznie jako pomoc techniczną. Nie stanowi wiąŜącej oferty firmy Daikin. Instrukcja 
została opracowana przez firmę Daikin według najlepszej wiedzy. Nie jest udzielana wyraźna ani domniemana 
gwarancja kompletności, precyzyjności ani rzetelności jej treści. Wszystkie podane tutaj dane i parametry mogą się 
zmienić bez powiadomienia. Daikin w szczególności odrzuca wszelką odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie 
uszkodzenia w najszerszym zakresie, powstałe w wyniku lub powiązane z uŜywaniem i/lub interpretacją tej instrukcji. 
Treść w całości jest chroniona prawami autorskimi Daikin. 



D - KIMAC00611-09PL - 7/68 
 
 
 

 

Nomenklatura 

E W A D 2 0 0 C - S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Machine type
EWA = Air-cooled chiller, cooling only
EWY = Air-cooled chiller, heat pump
EWL = Remote condenser chiller
ERA = Air cooled condensing unit
EWW = Water-cooled chiller, cooling only
EWC = Air-cooled chiller, cooling only with centrifugal fan
EWT = Air-cooled  chiller, cooling only with heat recovery

Refrigerant
D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

Capacity class in kW (Cooling)
Approximation of cooling capacity

Model series
Letter A, B,…  : major modification

Inverter
    - = Non-inverter
    Z = Inverter

Efficiency level
S = Standard efficiency
X = High efficiency
P = Premium efficiency
H = High ambient

Sound level
L = Low noise
S = Standard noise
R = Reduced noise
X = Extra low noise
C = Cabinet

 
Tabela 1 – nomenklatura dla serii EWAD~C- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj urz ądzenia  
EWA = wytwornica chłodzona powietrzem, tylko chłodzenie 
EWY = wytwornica chłodzona powietrzem, pompa ciepła 
EWL  = wytwornica ze zdalnym skraplaczem 
ERA  = urządzenie skraplające chłodzone powietrzem 
EWW  = wytwornica chłodzona wodą, tylko chłodzenie 
EWC  = wytw. chł. pow., chłodz. tylko went. promieniowym 
EWT  = wytw. chł. pow., chłodz. tylko przez odzysk ciepła 

Czynnik chłodniczy  
D = R-134a 
P = R-407c 
Q = R-410a 

Klasa wydajno ści w kW (chłodzenie)  
Kod zawsze 3-cyfrowy Jak wcześniej 

Serie modelu  
Litery A, B, ... - duŜe zmiany 

Inwerter  
    -    = bez inwertera 
    Z   = inwerter 

Poziom wydajno ści  
S = standardowa wydajność  
X = wysoka wydajność 
P = wydajność premium 
H  = wysoka t. otoczenia 

Poziom hałasu  
S = niski hałas 
L = standardowy hałas 
R = ograniczony hałas 
X = b. niski hałas 
C = szafka 
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Parametry techniczne EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL    
 

PARAMETRY TECHNICZNE 650 740 830 910

Wydajność (1) kW 647 744 832 912

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 221 262 299 318

--- 2,93 2,84 2,78 2,87

--- 3,95 3,87 3,89 3,84

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 6185 6185 6185

kg 5630 5740 5760 6280

kg 5910 5990 6010 6530

kg 5920 6030 6050 6570

kg 6200 6280 6300 6820

---

l 266 266 251 251

Chłodzenie l/s 30,9 35,56 39,74 43,6

Chłodzenie kPa 73 59 52 61

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 53444 53444 53444 64133

Liczba Liczba 10 10 10 12

Szybkość obr./min. 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44

Liczba 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 99,5 100,0 100,0 100,9

Chłodzenie dB(A) 79,0 79,5 79,5 80,4

Chłodzenie dB(A) 96,0 96,1 96,1 97,5

Chłodzenie dB(A) 75,5 75,6 75,6 76,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 128 128 128 146

Liczba 2 2 2 2

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 168,3

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

ESEER

Obudowa
Kolor

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie dźwięku (2)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.  
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PARAMETRY TECHNICZNE 970 C11 C12 C14

Wydajność (1) kW 967 1064 1152 1419

---

% 12,5 12,5 12,5 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 351 378 402 500

--- 2,76 2,82 2,86 2,84

--- 3,8 3,88 3,84 3,88

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 7085 7985 10185

kg 6560 7010 7280 10310

kg 6810 7250 7520 10730

kg 6850 7300 7570 10750

kg 7100 7540 7810 11170

---

l 251 243 243 421

Chłodzenie l/s 46,21 50,85 55,04 67,78

Chłodzenie kPa 68 63 72 47

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 64133 74822 85510 106888

Liczba Liczba 12 14 16 20

Szybkość obr./min. 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50 75

Liczba 2 2 2 3

Chłodzenie dB(A) 101,1 101,5 101,7 102,9

Chłodzenie dB(A) 80,6 80,6 80,6 81,0

Chłodzenie dB(A) 97,1 97,6 98,1 99,1

Chłodzenie dB(A) 76,6 76,8 76,9 77,2

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 144 162 178 260

Liczba 2 2 2 3

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Regulacja wydajności
Typ

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

Chłodzenie

Obudowa

EER (1)

ESEER

Wymiary Urządzenie

Kolor Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Typ Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Wodny wymiennik ciepła Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Wentylator

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju
SpręŜarka

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Liczba obiegów

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

* Zob. wersję EWAD~C-X aby poznać informacje dot. najlepszej wydajności kosztowej chłodzenia 
pomiędzy 1152 (EWADC12C-SS/SL) a 1419 (EWADC14C-SS & EWADC14C-SL).

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.
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PARAMETRY TECHNICZNE C15 C16 C17

Wydajność (1) kW 1538 1622 1714

---

% 7 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 551 580 618

--- 2,79 2,8 2,77

--- 3,9 3,87 3,78

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285

Długość mm 10185 11085 11085

kg 10320 10710 10770

kg 10730 11110 11260

kg 10770 11150 11210

kg 11170 11550 11700

---

l 408 408 474

Chłodzenie l/s 73,5 77,51 81,89

Chłodzenie kPa 59 65 73

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800

l/s 106888 117577 117577

Liczba Liczba 20 22 22

Szybkość obr./min. 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75

---

l 75 75 75

Liczba 3 3 3

Chłodzenie dB(A) 103,0 103,2 103,3

Chłodzenie dB(A) 81,1 81,1 81,2

Chłodzenie dB(A) 99,1 99,5 99,5

Chłodzenie dB(A) 77,2 77,3 77,4

--- R-134a R-134a R-134a

kg 260 261 261

Liczba 3 3 3

Połączenia rur mm 219,1 219,1 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Regulacja wydajności

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Chłodzenie

Chłodzenie

EER (1)

Typ

Minimalna wydajność

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwaniz. i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Jednoprzejśc., płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

B. wydajny, rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Wentylator

Typ

Napęd

Średnica

Przepływ nominalny

Napęd bezpośredni

DOL

Model

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Liczba obiegów

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Ciągła

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą 
następujących warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, pra ca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca 
przy pełnym obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

 



D - KIMAC00611-09PL - 11/68 
 
 
 

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE 650 740 830 910

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 628,4 665,2 665,2 904,2

A 365 432 492 523

A 486 532 578 643

A 535 585 636 707

Wentylatory A 40 40 40 48

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 970 C11 C12 C14

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 949,8 1009 1017 1242,6

A 574 624 668 823

A 700 772 844 1058

A 770 849 928 1164

Wentylatory A 48 56 64 80

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 326+326 326+390 390+390 326+326+32
6---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C15 C16 C17

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 1293,8 1353 1353

A 908 959 1023

A 1122 1194 1258

A 1234 1313 1384

Wentylatory A 80 88 88

Liczba 3 3 3

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 390+326+32
6

390+390+32
6

390+390+39
0---

Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Metoda rozruchu

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Metoda rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

EWAD~C-SS oraz EWAD~C-SL

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Uwagi

    Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego 
    dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% 
maksymalnego + prąd wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; 
prąd spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę w jej 
obwiedni oraz maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.
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Parametry techniczne EWAD~C-SR 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 620 720 790 880

Wydajność (1) kW 619 715 789 876

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 223 272 315 331

--- 2,77 2,62 2,51 2,65

--- 4,08 3,96 3,98 3,99

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 6185 6185 6185

kg 5920 6030 6050 6570

kg 6200 6280 6300 6820

---

l 266 266 251 251

Chłodzenie l/s 29,57 34,15 37,71 41,83

Chłodzenie kPa 67 55 47 57

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 41006 41006 41006 49207

Liczba Liczba 10 10 10 12

Szybkość obr./min. 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44

Liczba 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 91,5 92,0 92,0 92,5

Chłodzenie dB(A) 71,0 71,5 71,5 72

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 128 128 128 146

Liczba 2 2 2 2

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 168,3

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Obudowa
Kolor

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

EWAD~C-SR 

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

ESEER
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PARAMETRY TECHNICZNE 920 C10 C11 C13

Wydajność (1) kW 922 1020 1112 1367

---

% 12,5 12,5 12,5 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 369 395 417 517

--- 2,5 2,59 2,67 2,64

--- 4 3,96 3,96 3,9

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 7085 7985 10185

kg 6850 7300 7570 10750

kg 7100 7540 7810 11170

---

l 251 243 243 421

Chłodzenie l/s 44,05 48,75 53,11 65,32

Chłodzenie kPa 62 58 68 44

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 49207 57408 65610 82012

Liczba Liczba 12 14 16 20

Szybkość obr./min. 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50 75

Liczba 2 2 2 3

Chłodzenie dB(A) 93,0 93,5 93,8 94,8

Chłodzenie dB(A) 72,5 72,6 72,7 72,9

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 144 162 178 260

Liczba 2 2 2 3

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.
* Zob. wersję EWAD~C-X, aby poznać informacje dot. najlepszej wydajności kosztowej chłodzenia 
pomiędzy 1112 (EWADC12C-SR) a 1367 (EWADC14C-SR).

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Poziom dźwięku
 (EWAD~C-SR)

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Typ

Ilość oleju

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

SpręŜarka

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Obudowa
Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Kolor

Chłodzenie

EER (1)

ESEER

Regulacja wydajności
Typ Ciągła

Minimalna wydajność

EWAD~C-SR 

Chłodzenie
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PARAMETRY TECHNICZNE C14 C15 C16

Wydajność (1) kW 1471 1556 1623

---

% 7 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 576 603 647

--- 2,55 2,58 2,51

--- 3,87 3,9 3,83

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285

Długość mm 10185 11085 11085

kg 10770 11150 11210

kg 11170 11550 11700

---

l 408 408 474

Chłodzenie l/s 70,28 74,32 77,57

Chłodzenie kPa 54 60 66

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800

l/s 82012 90213 90213

Liczba Liczba 20 22 22

Szybkość obr./min. 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78

---

l 75 75 75

Liczba 3 3 3

Chłodzenie dB(A) 94,9 95,1 95,2

Chłodzenie dB(A) 73,0 73 73,1

--- R-134a R-134a R-134a

kg 260 261 261

Liczba 3 3 3

Połączenia rur mm 219,1 219,1 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Niski spręŜ

Ciągła

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą 
następujących warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, pra ca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca 
przy pełnym obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Napęd bezpośredni

DOL

Wentylator

Typ

Napęd

B. wydajny rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Jednoprzejśc., płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwaniz. i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Chłodzenie

EER (1)

Regulacja wydajności
Typ

Minimalna wydajność

EWAD~C-SR 

Chłodzenie
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE 620 720 790 880

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 614,4 651,2 651,2 887,4

A 370 449 518 546

A 472 518 564 626

A 519 570 620 689

Wentylatory A 26 26 26 31

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 920 C10 C11 C13

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 933 989,4 994,6 1214,6

A 606 653 694 853

A 683 752 822 1030

A 752 828 904 1133

Wentylatory A 31 36 42 52

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 326+326 326+390 390+390 326+326+32
6---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C14 C15 C16

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 1265,8 1322,2 1322,2

A 951 1001 1074

A 1094 1163 1227

A 1203 1280 1350

Wentylatory A 52 57 57

Liczba 3 3 3

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 390+326+32
6

390+390+32
6

390+390+39
0---

EWAD~C-SR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-SR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-SR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Tolerancja napięcia

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; 
prąd spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę w 
jej obwiedni oraz maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego 
dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.

Uwagi

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% 
maksymalnego + prąd wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.
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Parametry techniczne EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 760 830 890 990 C10

Wydajność (1) kW 756 830 889 1001 1074

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 233 253 278 307 338

--- 3,25 3,28 3,2 3,26 3,18

--- 4,02 4,11 4,02 4,11 4,05

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 7085 7085 7985 7985

kg 5990 6340 6360 7190 7470

kg 6240 6580 6600 7600 7870

kg 6280 6630 6650 7480 7760

kg 6520 6870 6890 7880 8160

---

l 251 243 243 403 403

Chłodzenie l/s 36,1 39,67 42,49 47,82 51,32

Chłodzenie kPa 80 56 64 61 69

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 64133 74822 74822 85510 85510

Liczba Liczba 12 14 14 16 16

Szybkość obr./min. 920 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44 50

Liczba 2 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 100,2 100,5 100,5 101,4 101,9

Chłodzenie dB(A) 79,7 79,7 79,7 80,2 80,7

Chłodzenie dB(A) 96,8 97,4 97,4 98 98,2

Chłodzenie dB(A) 76,3 76,5 76,5 76,9 77,1

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 146 162 162 182 182

Liczba 2 2 2 2 2

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: parownik 
12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obci ąŜeniu.

Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym obciąŜeniu.

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Zamknięte komórki

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Obudowa
Kolor

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

ESEER
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PARAMETRY TECHNICZNE C11 C12 C13 C14 C15

Wydajność (1) kW 1196 1280 1349 1409 1526

---

% 12,5 12,5 12,5 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 364 400 411 437 474

--- 3,29 3,2 3,29 3,23 3,22

--- 4,14 4,02 4,28 4,23 4,19

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285 2285

Długość mm 9785 9785 9785 11985 11985

kg 8220 8240 8900 10560 11310

kg 8610 8630 9890 11040 12170

kg 8510 8530 9190 11000 11760

kg 8900 8920 10180 11490 12610

---

l 386 386 979 491 850

Chłodzenie l/s 57,13 61,18 64,45 67,34 72,9

Chłodzenie kPa 45 51 71 77 57

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 106888 106888 106888 128266 128266

Liczba Liczba 20 20 20 24 24

Szybkość obr./min. 920 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50 63 69

Liczba 2 2 2 3 3

Chłodzenie dB(A) 102,4 102,5 102,5 102,9 103,1

Chłodzenie dB(A) 80,3 80,4 80,4 80,5 80,7

Chłodzenie dB(A) 98,8 98,9 98,9 99,6 99,6

Chłodzenie dB(A) 76,7 76,8 76,8 77,1 77,2

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 214 214 225 291 297

Liczba 2 2 2 3 3

Połączenia rur mm 219,1 219,1 273 219,1 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: parownik 
12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obci ąŜeniu.

Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym obciąŜeniu.

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Wysoka temperatura tłoczenia

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Ochrona silnika spręŜarki

Liczba obiegów

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Poziom dźwięku
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Typ

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Ilość oleju
SpręŜarka

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Kolor

ESEER

Obudowa

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL
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PARAMETRY TECHNICZNE C16 C17 C18 C19

Wydajność (1) kW 1596 1685 1768 1858

---

% 7 7 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 504 533 561 590

--- 3,17 3,16 3,15 3,15

--- 4,17 4,16 4,13 4,13

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 11985 12885 13785 14685

kg 11570 11900 12260 12600

kg 12430 12760 13140 13470

kg 12010 12350 12700 13040

kg 12870 13200 13580 13910

---

l 850 850 871 850

Chłodzenie l/s 76,24 80,48 84,47 88,79

Chłodzenie kPa 62 68 64 37

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 128266 138954 149643 160332

Liczba Liczba 24 26 28 30

Szybkość obr./min. 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 75 75 75 75

Liczba 3 3 3 3

Chłodzenie dB(A) 103,2 103,5 103,7 103,9

Chłodzenie dB(A) 80,9 80,8 81 81

Chłodzenie dB(A) 99,6 100 100,2 100,4

Chłodzenie dB(A) 77,3 77,4 77,5 77,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 297 312 328 343

Liczba 3 3 3 3

Połączenia rur mm 273 273 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Niski spręŜ

Ciągła

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Napęd bezpośredni

DOL

Wentylator

Typ

Napęd

Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwanizowana i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Chłodzenie

EER (1)

Regulacja wydajności
Typ

Minimalna wydajność

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL

Chłodzenie
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE 760 830 890 990 C10

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 636,4 681,2 681,2 920,2 965,8

A 386 423 463 511 559

A 494 548 594 659 716

A 543 603 653 725 788

Wentylatory A 48 56 56 64 64

Liczba 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326 326+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C11 C12 C13 C14 C15

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 1033 1033 1033 1167,4 1213

A 608 668 686 729 787

A 796 860 860 960 1017

A 876 946 946 1056 1119

Wentylatory A 80 80 80 96 96

Liczba 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 326+390 390+390 390+390 269+269+32
6

326+326+26
9---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C16 C17 C18 C19

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 1258,6 1317,8 1377 1385

A 834 885 934 985

A 1074 1146 1218 1290

A 1181 1261 1340 1419

Wentylatory A 96 104 112 120

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 326+326+32
6

326+326+39
0

390+390+32
6

390+390+39
0---

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Metoda rozruchu

Napięcie

Metoda rozruchu

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Fazy

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL

SpręŜarka

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Zasilanie

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Metoda rozruchu

EWAD~C-XS oraz EWAD~C-XL

SpręŜarka

Fazy

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Tolerancja napięcia

SpręŜarka

Fazy

Uwagi

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% maksymalnego + prąd 
wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi s ię do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; p rąd 
spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę w jej obwiedni 
oraz 
maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.  
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Parametry techniczne EWAD~C-XR    
 

PARAMETRY TECHNICZNE 740 810 870 970 C10

Wydajność (1) kW 736 811 866 974 1041

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 235 254 281 309 343

--- 3,14 3,2 3,08 3,15 3,03

--- 4,29 4,36 4,23 4,34 4,24

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285 2285

Długość mm 6185 7085 7085 7985 7985

kg 6280 6630 6650 7480 7760

kg 6520 6870 6890 7880 8160

---

l 251 243 243 403 403

Chłodzenie l/s 35,17 38,74 41,36 46,54 49,76

Chłodzenie kPa 76 54 61 58 65

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 49207 57408 57408 65610 65610

Liczba Liczba 12 14 14 16 16

Szybkość obr./min. 715 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44 50

Liczba 2 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 92 92,3 92,3 93,5 93,7

Chłodzenie dB(A) 71,5 71,5 71,5 72,3 72,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 146 162 162 182 182

Liczba 2 2 2 2 2

Połączenia rur mm 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

EWAD~C-XR 

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

ESEER

Obudowa
Kolor

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Liczba obiegów

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: parownik 
12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obci ąŜeniu.

Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym obciąŜeniu.
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PARAMETRY TECHNICZNE C11 C12 C13 C14 C15

Wydajność (1) kW 1168 1247 1302 1378 1486

---

% 12,5 12,5 12,5 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 365 404 415 438 479

--- 3,2 3,08 3,14 3,15 3,1

--- 4,38 4,25 4,33 4,34 4,26

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285 2285

Długość mm 9785 9785 9785 11985 11985

kg 8510 8530 9190 11000 11760

kg 8900 8920 10180 11490 12610

---

l 386 386 979 491 850

Chłodzenie l/s 55,78 59,56 62,21 65,85 70,98

Chłodzenie kPa 43 49 67 74 54

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 82012 82012 82012 98414 98414

Liczba Liczba 20 20 20 24 24

Szybkość obr./min. 715 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50 63 69

Liczba 2 2 2 3 3

Chłodzenie dB(A) 94,3 94,5 94,4 95,1 95,2

Chłodzenie dB(A) 72,2 72,3 72,3 72,6 72,8

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 214 214 225 291 297

Liczba 2 2 2 3 3

Połączenia rur mm 219,1 219,1 273 219,1 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Regulacja wydajności
Typ

EWAD~C-XR 

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

Chłodzenie

Obudowa

EER (1)

ESEER

Wymiary Urządzenie

Kolor Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Materiał izolacji

Typ Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Wodny wymiennik ciepła

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Wentylator

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Typ

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju
SpręŜarka

Liczba

Poziom dźwięku
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Typ

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Obieg czynnika 
chłodniczego

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: parownik 
12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obci ąŜeniu.

Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym obciąŜeniu.
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PARAMETRY TECHNICZNE C16 C17 C18 C19

Wydajność (1) kW 1550 1639 1722 1813

---

% 7 7 7 7

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 513 541 567 595

--- 3,03 3,03 3,04 3,04

--- 4,26 4,2 4,21 4,2

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 11985 12885 13785 14685

kg 12010 12350 12700 13040

kg 12870 13200 13580 13910

---

l 850 850 871 850

Chłodzenie l/s 74,07 78,32 82,3 86,61

Chłodzenie kPa 59 65 61 35

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 98414 106616 114817 123018

Liczba Liczba 24 26 28 30

Szybkość obr./min. 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 75 75 75 75

Liczba 3 3 3 3

Chłodzenie dB(A) 95,3 95,6 95,7 95,9

Chłodzenie dB(A) 72,9 72,9 73 73

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 297 312 328 343

Liczba 3 3 3 3

Połączenia rur mm 273 273 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Regulacja wydajności

EWAD~C-XR 

Chłodzenie

Ciągła

Chłodzenie

EER (1)

Typ

Minimalna wydajność

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwanizowana i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Wentylator

Typ

Napęd

Średnica

Przepływ nominalny

Napęd bezpośredni

DOL

Model

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba obiegów

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE 740 810 870 970 C10

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 619,6 661,6 661,6 897,8 943,4

A 391 425 470 517 570

A 477 528 574 637 694

A 525 581 632 700 763

Wentylatory A 31 36 36 42 42

Liczba 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326 326+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C11 C12 C13 C14 C15

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 1005 1005 1005 1133,8 1179,4

A 613 679 697 734 799

A 768 832 832 926 983

A 845 915 915 1019 1082

Wentylatory A 52 52 52 62 62

Liczba 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10% 10%

A 326+390 390+390 390+390 269+269+32
6

326+326+26
9---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C16 C17 C18 C19

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 1225 1281,4 1337,8 1343

A 851 901 950 1001

A 1040 1110 1179 1248

A 1144 1221 1297 1373

Wentylatory A 62 68 73 78

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 326+326+32
6

326+326+39
0

390+390+32
6

390+390+39
0---

EWAD~C-XR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-XR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-XR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Tolerancja napięcia

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; p rąd 
spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę w jej obwiedni 
oraz 
maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.

Uwagi

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% maksymalnego + prąd 
wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.
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Parametry techniczne EWAD~C-PS oraz EWAD~C-PL 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 820 890 980 C11

Wydajność (1) kW 821 890 975 1074

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 225 249 274 301

--- 3,64 3,58 3,56 3,56

--- 4,44 4,5 4,41 4,53

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 8885 8885 8885 9785

kg 7530 7530 7660 8290

kg 8130 8130 8700 9330

kg 7820 7820 7950 8580

kg 8420 8420 8990 9620

---

l 599 599 1043 1027

Chłodzenie l/s 39,22 42,53 46,6 51,3

Chłodzenie kPa 57 65 30 61

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 96199 96199 96199 106888

Liczba Liczba 18 18 18 20

Szybkość obr./min. 920 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44

Liczba 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 101 101,0 101,0 101,8

Chłodzenie dB(A) 79,5 79,5 79,5 80

Chłodzenie dB(A) 98,4 98,4 98,4 98,8

Chłodzenie dB(A) 76,9 76,9 76,9 77

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 204 202 204 220

Liczba 2 2 2 2

Połączenia rur mm 219,1 219,1 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Poziom dźwięku
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Zamknięte komórki

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Obudowa
Kolor

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

EWAD~C-PS oraz EWAD~C-PL

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

ESEER

 
 
 
 



D - KIMAC00611-09PL - 25/68 
 
 
 

PARAMETRY TECHNICZNE C12 C13 C14

Wydajność (1) kW 1158 1279 1390

---

% 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 330 363 396

--- 3,51 3,52 3,51

--- 4,39 4,44 4,31

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285

Długość mm 9785 11085 11985

kg 8550 9390 9730

kg 9590 10380 10720

kg 8840 10380 10020

kg 9880 10670 11010

---

l 1027 995 979

Chłodzenie l/s 55,31 61,12 66,41

Chłodzenie kPa 69 60 73

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800

l/s 106888 117577 128266

Liczba Liczba 20 22 24

Szybkość obr./min. 920 920 920

Moc wej. W 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50

Liczba 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 102,3 102,6 102,9

Chłodzenie dB(A) 80,5 80,4 80,5

Chłodzenie dB(A) 99,9 99,3 99,6

Chłodzenie dB(A) 77,1 77,1 77,2

--- R-134a R-134a R-134a

kg 220 252 254

Liczba 2 2 2

Połączenia rur mm 273 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Niski spręŜ

Ciągła

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą 
następujących warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, pra ca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca 
przy pełnym obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Liczba obiegów

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SL)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SS)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Napęd bezpośredni

DOL

Wentylator

Typ

Napęd

B. wydajny rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Jednoprzejśc., płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

Masa (EWAD~C-SL)
Urządzenie

Masa całkowita

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SS)
Urządzenie

Masa całkowita

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwaniz. i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Chłodzenie

EER (1)

Regulacja wydajności
Typ

Minimalna wydajność

EWAD~C-PS oraz EWAD~C-PL

Chłodzenie
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE 820 890 980 C11

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 660,4 697,2 697,2 936,2

A 384 420 461 506

A 518 564 610 675

A 570 620 671 743

Wentylatory A 72 72 72 80

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C12 C13 C14

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 981,8 1041 1049

A 551 609 665

A 732 804 876

A 805 884 964

Wentylatory A 80 88 96

Liczba 3 3 3

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 326+326 390+326 390+390

---

EWAD~C-PS oraz EWAD~C-PL

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-PS oraz EWAD~C-PL

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Tolerancja napięcia

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; 
prąd spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę 
w jej obwiedni oraz maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego 
dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.

Uwagi

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% 
maksymalnego + prąd wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D - KIMAC00611-09PL - 27/68 
 
 
 

Parametry techniczne EWAD~C-PR  
 

PARAMETRY TECHNICZNE 810 880 960 C10

Wydajność (1) kW 809 875 956 1053

---

% 12,5 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 219 244 272 299

--- 3,7 3,58 3,51 3,52

--- 4,63 4,59 4,54 4,59

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285 2285

Długość mm 8885 8885 8885 9785

kg 7820 7820 7950 8580

kg 8420 8420 8990 9620

---

l 599 599 1043 1027

Chłodzenie l/s 38,65 41,81 45,69 50,3

Chłodzenie kPa 56 63 29 59

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 73811 73811 73811 82012

Liczba Liczba 18 18 18 20

Szybkość obr./min. 715 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44

Liczba 2 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 92,7 92,7 92,7 93,4

Chłodzenie dB(A) 71,2 71,2 71,2 71,7

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg 204 202 204 220

Liczba 2 2 2 2

Połączenia rur mm 219,1 219,1 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

EWAD~C-PR 

Chłodzenie

Regulacja wydajności
Typ

Biały, kość słoniowa

Materiał Blacha stalowa galwanizowana i malowana

Ciągła

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

ESEER

Obudowa
Kolor

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Materiał izolacji

Jednoprzejściowy, płaszczowo-rurowy

Objętość wody

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Zamknięte komórki

Typ
Wysokowydajny typ rurowy z oŜebrowaniem

z zintegrowanym dochładzaczem

Wentylator

Typ Napęd bezpośredni

Napęd DOL

Średnica

Przepływ nominalny

Model

Liczba obiegów

SpręŜarka

Typ
Półhermetyczna

spręŜarka jednośrubowa

Ilość oleju

Liczba

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą następujących warunków: 
parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca p rzy pełnym 
obciąŜeniu.  
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PARAMETRY TECHNICZNE C11 C13 C14

Wydajność (1) kW 1132 1251 1359

---

% 12,5 12,5 12,5

Moc wejśc. urządzenia (1) kW 330 364 396

--- 3,43 3,44 3,43

--- 4,5 4,53 4,51

---

---

Wysokość mm 2540 2540 2540

Szerokość mm 2285 2285 2285

Długość mm 9785 11085 11985

kg 8840 10380 10020

kg 9880 10670 11010

---

l 1027 995 979

Chłodzenie l/s 54,11 59,76 64,95

Chłodzenie kPa 66 58 70

Powietrzny wymiennik 
ciepła

---

---

---

mm 800 800 800

l/s 82012 90213 98414

Liczba Liczba 20 22 24

Szybkość obr./min. 715 715 715

Moc wej. W 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50

Liczba 2 2 2

Chłodzenie dB(A) 93,8 94,1 94,4

Chłodzenie dB(A) 72,0 72 72

--- R-134a R-134a R-134a

kg 220 252 254

Liczba 2 2 2

Połączenia rur mm 273 273 273

Urządzenia bezpieczeństwa

Uwagi (1)

Uwagi (2)

Typ

Minimalna wydajność

Chłodzenie

EER (1)

EWAD~C-PR 

Chłodzenie

Regulacja wydajności

Biały, kość słoniowa

Blacha stalowa galwaniz. i malowana
Obudowa

Kolor

Materiał

ESEER

Wymiary Urządzenie

Masa (EWAD~C-SR)
Urządzenie

Masa całkowita

Jednoprzejśc., płaszczowo-rurowy

Wodny wymiennik ciepła

Typ

Objętość wody

Zamknięte komórki

B. wydajny rurowy z oŜebrowaniem
z zintegrowanym dochładzaczem

Nominalny przepływ wody

Nominalny spadek ciśn. wody

Materiał izolacji

Typ

Wentylator

Typ

Napęd

Średnica

Przepływ nominalny

Napęd bezpośredni

DOL

Model

Półhermetyczna
spręŜarka jednośrubowa

SpręŜarka

Typ

Ilość oleju

Liczba obiegów

Liczba

Poziom dźwięku 
(EWAD~C-SR)

Moc akustyczna

Ciśnienie dźwięku (2)

Wejście/wyjście wody parownika

Wysokie ciśnienie tłoczenia (presostat)

Obieg czynnika 
chłodniczego

Typ czynnika chłodniczego

Ilość czynnika chłodniczego

Ochrona silnika spręŜarki

Wysoka temperatura tłoczenia

Wysokie ciśnienie tłoczenia (przetwornik ciśnienia)

Niskie ciśnienie ssania (przetwornik ciśnienia)

Wysoki spadek ciśnienia na filtrze oleju

Monitor faz

Niski poziom oleju

Niski spręŜ

Ciągła

Wydajność chłodzenia, moc wejściowa urządzenia w chłodzeniu i EER dotyczą 
następujących warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, pra ca przy pełnym obciąŜeniu.
Wartości są zgodne z ISO 3744 i dotyczą warunków: parownik 12/7°C; otoczenie 35°C, praca 
przy pełnym obciąŜeniu.

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Regulator ochrony przeciw zamarzaniu wody
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE 820 890 980 C11

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 635,2 672 672 908,2

A 376 416 461 505

A 493 539 585 647

A 542 593 643 712

Wentylatory A 47 47 47 52

Liczba 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10% 10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

PARAMETRY ELEKTRYCZNE C12 C13 C14

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 953,8 1010,2 1015,4

A 554 614 671

A 704 773 842

A 774 851 927

Wentylatory A 52 57 62

Liczba 3 3 3

V 400 400 400

Minimalne % -10% -10% -10%

Maks. % 10% 10% 10%

A 326+326 390+326 390+390

---

EWAD~C-PR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Tolerancja napięcia

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

EWAD~C-PR 

Zasilanie

Fazy

Częstotliwość

Napięcie

Urządzenie

Maksymalny prąd rozruchu

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Maksymalny prąd roboczy

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów

Nominalny prąd roboczy w chłodzeniu

Tolerancja napięcia

SpręŜarka

Fazy

Napięcie

Tolerancja napięcia

Maksymalny prąd roboczy

Nominalny prąd w trybie chłodzenia odnosi się do następujących warunków: parownik 12°C/7°C; otoczenie 35°C; 
prąd spręŜarek + wentylatorów.

Maksymalny prąd roboczy jest wyznaczony na podstawie maksymalnego prądu pobieranego przez spręŜarkę 
w jej obwiedni oraz maksymalnego prądu pobieranego przez wentylatory.

Metoda rozruchu Przełączenie gwiazda-trójkąt (Y – ∆)

Maksymalny prąd urządzenia dla wielkości przewodów jest wyznaczany na podstawie minimalnego 
dopuszczalnego napięcia.

Maksymalny prąd dla wielkości przewodów: (prąd spręŜarek przy pełnym obciąŜeniu + prąd wentylatorów) x 1,1.

Uwagi

Dopuszczalna tolerancja napięcia ±10%. Asymetria napięcia międzyfazowego musi mieścić się w zakresie ±3%.

Maksymalny prąd rozruchu: prąd rozruchu największej spręŜarki + prąd spręŜarki przy obciąŜeniu 75% 
maksymalnego + prąd wentylatorów dla obiegu przy 75% pracy.
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Zakresy robocze 
 
Przechowywanie 
Urządzenia z serii wolno przechowywać w poniŜszych warunkach środowiska: 
Minimalna temperatura otoczenia     :  -20°C 
Maksymalna temperatura otoczenia  :   57°C 
Maksymalna wilgotność względna  :  95% bez kondensacji 
 

    UWAGA  
 

Przechowywanie w temperaturze niŜszej niŜ minimalna moŜe spowodować uszkodzenie niektórych części, m.in. 
elektronicznego regulatora oraz wyświetlacza LCD. 
 

 

    OSTRZEśENIE 
 

Przechowywanie w temperaturze wyŜszej niŜ maksymalna spowoduje otworzenie zaworów bezpieczeństwa w linii 
ssania spręŜarki. 
 

 

    UWAGA  
 

Przechowywanie w szczególnie wilgotnej atmosferze moŜe spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. 
 

 

Obsługa 
Praca urządzenia jest dozwolona w zakresach przedstawionych na poniŜszym wykresie. 
 

    UWAGA  
 

Praca poza wyznaczonymi zakresami moŜe spowodować aktywację urządzeń zabezpieczających i przerwać 
działanie urządzenia. W szczególnych przypadkach mogą pojawić się uszkodzenia. W przypadku wątpliwości naleŜy 
skonsultować się z producentem. 
 

 

Zakresy robocze dotyczą urządzenia pracującego przy pełnym obciąŜeniu. 
 
 

Rys. 1 – pole robocze 

 

Wysoka 
wydajno ść 

Wydajno ść premium 
Standardowa 
wydajno ść 

Praca z wod ą i 
glikolem 

W tym polu urz ądzenie 
moŜe pracowa ć 
częściowo. Zob. tabele 
wydajno ści. 
 

Praca tylko z regulacj ą prędko ści wentylatorów  
(poni Ŝej 10°C temp. otocz.)  
 

Praca tylko z  wentylatorami i regulacj ą Speedtroll (poni Ŝej 10°C temp. otoczenia)  
  
 

Temperatura wylotowa wody parownika [°C]  
 

T
em

p.
 o

to
cz

en
ia

 [°
C

] 
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Monta Ŝ 
 
Transport 
Podczas transportu naleŜy zapewnić stabilność urządzenia. Jeśli jest ono przesyłane na własnej podstawie w sklejkowej 
skrzyni, skrzynię naleŜy zdjąć dopiero po dotarciu na miejsce przeznaczenia. 
 
Odpowiedzialno ść 
Producent odrzuca wszelką odpowiedzialność obecnie i w przyszłości za wszelkie obraŜenia u osób, zwierząt i 
uszkodzenia mienia spowodowane przez zaniedbania operatora i niestosowanie się do zaleceń instalacji i konserwacji 
zamieszczonych w niniejszej instrukcji.  
Wszystkie elementy bezpieczeństwa naleŜy sprawdzać regularnie i okresowo, zgodnie z informacjami z niniejszej 
instrukcji i z lokalnymi prawami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 
 
Bezpiecze ństwo 
 
Wszystkie czynności przy urządzeniu, m.in. przenoszenie, instalacja, uruchamianie i konserwacja, muszą zawsze 
spełniać obowiązujące przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i mogą być wykonywane tylko przez osoby 
upowaŜnione i wykwalifikowane. 
 
PoniŜej znajduje się lista ostrzeŜeń, lecz nie jest ona sporządzona jako wyczerpująca: 
 

• Urządzenie naleŜy pewnie zamocować do podłoŜa. 
• Urządzenie wolno podnosić i przenosić wyłącznie uŜywając punktów podnoszenia u podstawy urządzenia oznaczonych 

Ŝółtym kolorem. Są to jedyne punkty, które mogą utrzymać całą wagę urządzenia i tylko w przypadku uŜycia zgodnego z 
rysunkiem przedstawiającym podnoszenie, zamieszczonym w niniejszej instrukcji. 

• Urządzenie moŜna bezpiecznie eksploatować dopiero po pewnym zamocowaniu do podłoŜa lub odpowiedniej struktury. 
• Dostęp do elementów elektrycznych jest zabroniony, kiedy urządzenie nie jest w stanie zabezpieczonym.  
• Dostęp do elektrycznych elementów jest zabroniony bez wyłączenia głównego wyłącznika w celu odłączenia źródła 

zasilania. 
• NaleŜy uŜywać izolującego podłoŜa. 
• Nie wolno manipulować przy elementach elektrycznych w obecności wody i/lub wilgoci. 
• Wszelkie operacje na obiegu czynnika chłodniczego i na elementach pod ciśnieniem mogą wykonywać wyłącznie osoby 

wykwalifikowane. 
• Wymianę spręŜarki i dodawanie oleju smarowego mogą przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane. 
• Ostre krawędzie i powierzchnia w części skraplacza mogą spowodować obraŜenia. Unikać bezpośredniego kontaktu. 
• Przed rozpoczęciem pracy przy wentylatorach chłodniczych i/lub spręŜarkach naleŜy odłączyć zasilanie elektryczne 

urządzenia poprzez wyłączenie wyłącznika głównego. Niezastosowanie się do tej zasady moŜe spowodować powaŜne 
obraŜenia osobiste. 

• Nie wprowadzać twardych elementów do przewodów wody, kiedy urządzenie jest podłączone do układu. 
• W przewodzie wody podłączanym do wlotu wymiennika ciepła musi być załoŜony mechaniczny filtr. Maksymalna 

wielkość siatki filtra to 500 µm.  
• Urządzenie jest wyposaŜone w zawory bezpieczeństwa, montowane po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia w obiegu 

gazu chłodniczego. 
 

W przypadku nagłego zatrzymania urządzenia naleŜy stosować się do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi 
panelu sterowania , która jest częścią dokumentacji dołączanej do wyposaŜenia i przekazywanej uŜytkownikowi 
końcowemu razem z niniejszą instrukcją. 
Zalecane jest wykonywanie montaŜu i konserwacji z innymi osobami. W przypadku wystąpienia obraŜeń lub 
trudności, koniecznie naleŜy: 
 

- zachować spokój 
- wcisnąć przycisk alarmu jeśli jest dostępny w miejscu montaŜu 
- przenieść osobę z obraŜeniami do ciepłego miejsca z dala od urządzenia i ułoŜyć w wygodnej pozycji 
- natychmiast skontaktować się z pogotowiem budynku lub z personelem doraźnej opieki medycznej 
- czekać przy osobie z obraŜeniami do czasu nadejścia pomocy 
- udzielić wszelkich informacji osobom z opieki medycznej. 

 

 

    OSTRZEśENIE 
 
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności przy urządzeniu naleŜy uwaŜnie przeczytać zalecenia i niniejszą 
instrukcję obsługi. 
MontaŜ i konserwację powinny przeprowadzać wyłącznie osoby wykwalifikowane, zapoznane z przepisami prawa i 
lokalnymi ustaleniami, które zostały odpowiednio przeszkolone lub posiadają doświadczenie z tego rodzaju 
wyposaŜeniem. 
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   OSTRZEśENIE 
 
Unikać montaŜu wytwornicy w miejscach, w których moŜe wystąpić niebezpieczeństwo podczas czynności 
konserwacyjnych, m.in. na pomostach bez barierek lub balustrad lub w miejscach niespełniających wymagań 
zachowania przestrzeni wokół wytwornicy. 
 

 
Przenoszenie i podnoszenie 
 
Urządzenie naleŜy przenosić i podnosić za pomocą lin, belek dystansowych lub trawersów o wymiarach dostosowanych 
do masy urządzenia. Jest ona zaznaczona na tabliczce identyfikacyjnej. Tabela z parametrami masy znajdująca się w 
instrukcji jest zamieszczona wyłącznie w celach informacyjnych. 
Instalacja niektórych akcesoriów moŜe spowodować wzrost masy urządzenia. Zawsze naleŜy kierować się schematami 
wymiarowymi dostępnymi przy wszystkich informacjach technicznych. 
 
NaleŜy zablokować moŜliwość przesuwania urządzenia podczas transportu, aby uniknąć uszkodzeń paneli i ramy 
podstawy. Unikać zderzeń, wstrząsów i uderzeń podczas rozładunku i/lub przenoszenia urządzenia. Nie pchać ani nie 
ciągnąć urządzenia za jakąkolwiek część poza ramą podstawy.  
Upadek moŜe spowodować powaŜne uszkodzenia, za które producent nie będzie odpowiedzialny. 
 
Wszystkie urządzenia z serii są wyposaŜone w punkty podnoszenia oznaczone Ŝółtym kolorem.  
Przy podnoszeniu wolno uŜywać tylko tych punktów, jak pokazano na rysunku.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 2 – podnoszenie urz ądzenia 

 

Podnoszenie urz ądzenia 

NB.:  
niŜej przedstawiony 
sposób podnoszenia 
dotyczy wszystkich 
modeli EWAD-C- 
 

NaleŜy uŜywać belek 
dystansujących, aby 
zapobiec uszkodzeniu 
baterii skraplacza. 
Umieścić ponad 
kratkami wentylatorów w 
odległości co najmniej 
2,5 metrów. 

Wolno u Ŝywać tylko wyznaczonych punktów 
podnoszenia wskazanych na urz ądzeniu 
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    OSTRZEśENIE 
 
Liny uŜywane do podnoszenia oraz belka dystansująca i/lub trawersy muszą mieć wielkość wystarczającą do 
bezpiecznego utrzymania masy urządzenia, którą moŜna sprawdzić na jego tabliczce znamionowej. 
Parametry masy zamieszczone w tabelach „Dane techniczne” w rozdziale „Informacje ogólne” dotyczą urządzeń 
standardowych bez dodatkowych akcesoriów.  
Dane urządzenie moŜe być wyposaŜone w akcesoria, które zwiększają całkowitą masę (pompy, baterie miedzi, 
miedź itp.). 
 

 

    OSTRZEśENIE 
 
Podczas podnoszenia urządzenia naleŜy zachować olbrzymią ostroŜność. Unikać wstrząsów podczas podnoszenia 
urządzenia, czynność wykonywać powoli i zachowywać doskonale poziomą pozycję. 
 

 

 
Poło Ŝenie i monta Ŝ 
Wszystkie produkowane urządzenia są przeznaczone do montaŜu na zewnątrz pomieszczeń, na tarasach lub na ziemi 
pod warunkiem, Ŝe nie występują przeszkody utrudniające przepływ powietrza do baterii skraplania. 
Urządzenie powinno być instalowane na wytrzymałym i doskonale poziomym podłoŜu. W przypadku montaŜu na 
balkonie i/lub dachu moŜe zajść konieczność zastosowania belek do rozłoŜenia cięŜaru. 
W przypadku montaŜu na ziemi naleŜy przewidzieć mocną podstawę z betonu, która jest szersza i dłuŜsza od 
urządzenia o przynajmniej 250 mm. Podstawa musi być takŜe przystosowana do utrzymania cięŜaru urządzenia 
podanego w parametrach technicznych. 
Jeśli urządzenie ma być instalowane w miejscu łatwo dostępnym dla ludzi i zwierząt, zaleca się montaŜ krat ochronnych 
na baterie i spręŜarki tak, aby dostęp do urządzenia był moŜliwy tylko w bezpiecznych warunkach. 
Aby zapewnić najkorzystniejsze warunki pracy w miejscu instalacji naleŜy stosować się do poniŜszych uwag i zaleceń: 
 
• Unikać recyrkulacji powietrza z wentylatorów do miejsca zasysania baterii. 
• Aby zagwarantowane były prawidłowe zasysanie i wydmuch, nie moŜe być Ŝadnych przeszkód w przepływie 

powietrza do baterii. 
• Zapewnić mocne i stabilne podłoŜe, aby maksymalnie ograniczyć hałas i wibracje. 
• Nie instalować w bardzo zapylonych miejscach, spowoduje to zabrudzenie baterii skraplania. 
• Woda w systemie musi być bardzo czysta, a wszelkie ślady oleju lub rdzy powinny być usuwane. Na wlocie 

instalacji rurowej naleŜy zamontować mechaniczny filtr wody. 
 
Dostępne miejsce 
Prawidłowa praca urządzenia zaleŜy od zapewnienia minimalnej przestrzeni w miejscu instalacji, która zapewni 
prawidłową wentylację baterii skraplania. Zbyt mała przestrzeń instalacji moŜe zmniejszyć przepływ powietrza i znacznie 
ograniczyć wydajność urządzenia, zwiększając pobór energii elektrycznej. 
Przy wyznaczaniu miejsca instalacji urządzenia naleŜy rozwaŜyć następujące czynniki:  
 

• unikać recyrkulacji gorącego powietrza między wentylatorami i skraplaczami; 
• unikać ograniczenia przepływu powietrza przy bateriach skraplania.  

 
Zaniedbanie tych warunków moŜe wpłynąć na zwiększenie ciśnienia skraplania, ograniczenie wydajności energetycznej 
oraz wydajności schładzania (nawet pomimo faktu, Ŝe geometria skraplaczy w urządzeniu pozwala na częściową 
kompensację słabego przepływu powietrza, a oprogramowanie jest dobrze przystosowane do obliczania warunków 
pracy urządzenia i optymalizacji obciąŜenia w nieoptymalnych warunkach pracy). 
Instalacja urządzenia nie tylko gwarantuje doskonałe działanie, ale takŜe pozwala na prawidłowe wykonywanie prac 
konserwacyjnych i pomontaŜowych. Na rysunku 8 pokazano minimalne wymagane odstępy. 
Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu otoczonym przez ściany i przeszkody o wysokości równej urządzeniu, powinno 
ono znajdować się w odległości 2500 mm. Jeśli przeszkody są wyŜsze od urządzenia, powinno być ono oddalone co 
najmniej o 3000 mm. 
Jeśli urządzenie zainstalowano z naruszeniem minimalnych zalecanych odległości od ścian i/lub przeszkód, gorące 
powietrze moŜe podlegać recyrkulacji i/lub moŜe dojść do niewystarczającego zasilania skraplacza powietrznego, co 
prowadzi do utraty wydajności. 
 

    OSTRZEśENIE 
 
Jeśli urządzenie jest wyposaŜone w dźwiękoszczelne kabiny na spręŜarki, naleŜy usunąć boczne panele przy 
punktach podnoszenia w celu uniemoŜliwienia powstania uszkodzeń i deformacji. 
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Rys. 3 – wymagania przestrzeni dla konserwacji urz ądzenia 
 
Kiedy dwa urządzenia lub więcej znajdują się obok siebie, zaleca się zachowanie odległości równej przynajmniej 3600 
mm pomiędzy bateriami skraplacza. 
Inne rozwiązania mogą doradzić autoryzowani inŜynierzy. 
W kaŜdym przypadku mikroprocesor pozwoli na dostosowanie pracy urządzenia do nowych warunków, osiągając 
maksymalną moŜliwą wydajność, nawet kiedy odległości poziome są mniejsze od zalecanych. 

 
 
 

 
Rys. 4 – minimalna przestrze ń instalacji pojedynczego urz ądzenia 
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Rys. 5 – minimalne zalecane odległo ści monta Ŝu 

 

    UWAGA  
 
Opisane wcześniej minimalne odległości montaŜu są jedynie wskazówką, a nie bezwzględną regułą. KaŜda 
instalacja powinna być uwaŜnie oceniona zgodnie ze szczególnymi parametrami środowiska. 
Przykład: jeśli nie zostanie wzięty pod uwagę silny wiatr w miejscu instalacji, moŜe on wpłynąć na ogólną pracę 
urządzenia, nawet w przypadku pozostawienia minimalnej wolnej przestrzeni montaŜowej.  
 
 

 
Ochrona przed hałasem 
Kiedy poziom hałasu podlega szczególnej kontroli, naleŜy bardzo dokładnie odizolować urządzenie od podstawy za 
pomocą urządzeń antywibracyjnych (dostępne jako akcesoria). NaleŜy takŜe zamontować elastyczne połączenia w 
instalacji wodnej. 
 
Orurowanie w instalacji wodnej 

    UWAGA  
 
Przed podłączeniem obiegu wody naleŜy wyregulować antywibracyjne mocowania pod urządzeniem. 
 

 
Orurowanie naleŜy zaprojektować z moŜliwie małą liczbą zagięć i pionowych zmian kierunku przepływu. W ten sposób 
moŜna znacznie zmniejszyć koszty montaŜu i poprawić wydajność systemu. 
Instalacja wodna powinna być wyposaŜona w: 
 

1. Antywibracyjne mocowanie, aby ograniczyć przenoszenie wibracji do struktury podłoŜa. 
2. Zawory odcinające, które pozwalają na izolowanie urządzenia od układu wodnego podczas serwisowania. 
3. Ręczne lub automatyczne urządzenie odpowietrzające w najwyŜszym punkcie systemu. Urządzenie spustowe 

w najniŜszym punkcie systemu. 
4. Parownik ani urządzenie odzysku ciepła nie mogą być zamontowane w najwyŜszym punkcie systemu. 
5. Urządzenie, które pozwoli na utrzymanie ciśnienia w układzie wody (zbiornik wyrównawczy itp.) i 

zrównowaŜenie zmian temperatury. 
6. Wskaźniki ciśnienia i temperatury wody w urządzeniu, pomagające w serwisowaniu i konserwacji. 
7. Filtr lub urządzenie do usuwania obcych cząstek z wody, zanim zostanie dostarczona do pompy (aby uniknąć 

kawitacji, naleŜy skontaktować się z producentem pompy w celu ustalenia zalecanego typu filtra). Zastosowanie 
filtra wydłuŜy czas eksploatacji pompy i ułatwi utrzymanie układu wody w lepszym stanie. 

8. Inny filtr musi być zainstalowany we wlotowym przewodzie wody w urządzeniu, obok parownika i układu 
odzysku ciepła (jeśli są zainstalowane). Filtr zapobiega dostawaniu się cząstek stałych do wymiennika ciepła, 
mogłyby one uszkodzić wymiennik lub ograniczyć jego wydajność. 

9. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła jest wyposaŜony w termostatyczną rezystancję elektryczną, co zapewnia 
ochronę przed zamarzaniem wody przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. Przed zamarzaniem nale Ŝy 
chronić wszystkie inne rury instalacji wodnej znajdujące się poza urządzeniem. Zagwarantowanie prawidłowego 
działania rezystancji wymaga zasilania urządzenia nawet wtedy, kiedy nie jest ono uŜywane. 

10. Urządzenie do odzyskiwania ciepła powinno być opróŜnione z wody przed nadejściem zimy, chyba Ŝe do 
instalacji wodnej dodana jest mieszanka zapobiegająca zamarzaniu w odpowiedniej proporcji. 

11. Jeśli urządzenie jest montowane w celu zastąpienia innego, przed montaŜem naleŜy opróŜnić i wyczyścić cały 
układ wody. Przed uruchomieniem nowego urządzenia zaleca się przeprowadzenie testów i odpowiedniego 
przygotowania chemicznego wody. 
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12. Jeśli do układu wody dodany jest środek przeciw zamarzaniu, wydajność urządzenia będzie niŜsza, a spadki 
ciśnienia będą większe. Wszelkie systemy ochrony maszynowej, np. ochrona przeciw zamarzaniu i niskiego 
ciśnienia, będą musiały być wyznaczone ponownie. 

 
Przed izolowaniem orurowania instalacji wodnej naleŜy sprawdzić jej szczelność. 

 

 
 

Rys. 6 – podł ączenie wody  
 

    UWAGA  
 
Na wlocie kaŜdego wymiennika ciepła naleŜy zainstalować filtr mechaniczny. Niezastosowanie się do tego zalecenia 
umoŜliwi dostęp do wymiennika cząstkom stałym i/lub ŜuŜla spawalniczego. Zaleca się montaŜ filtra o rozmiarze 
siatki nieprzekraczającym 0,5 mm średnicy.   Producent nie jest odpowiedzialny za Ŝadne uszkodzenia wymienników 
wynikające z braku filtra mechanicznego. 
NaleŜy chronić przed zamarzaniem całą instalację rurową. 

 

                                              UWAGA  
 
NaleŜy chronić przed zamarzaniem całą instalację rurową. 
 

 
Przygotowanie wody 
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia naleŜy oczyścić obwód wody.  Wewnątrz wymiennika ciepła moŜe 
gromadzić się brud, kamień, materiał skorodowany i inny materiał obcego pochodzenia, ograniczając sprawność 
wymiany ciepła. MoŜe takŜe dojść do zwiększenia spadku ciśnienia i ograniczenia przepływu wody.  
Prawidłowe przygotowanie wody ogranicza niebezpieczeństwo wystąpienia korozji, erozji, powstawania kamienia itp. 
Najodpowiedniejszy sposób przygotowania wody naleŜy wyznaczyć lokalnie, zgodnie z typem układu i lokalnymi 
parametrami przetwarzanej wody. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie sprzętu spowodowane przez zaniedbanie 
przygotowania wody lub uŜywanie wody przygotowanej nieprawidłowo. 

PAROWNIK 

ZŁĄCZE ELASTYCZNE 

FILTR MECHANICZNY 

ZAWÓR ODCINAJĄCY 

PRZEŁĄCZNIK PRZEPŁYWU 
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Tabela 2 – dopuszczalne parametry graniczne jako ści wody 

JAKOŚĆ WODY CHŁODZĄCEJ  
 

  

Woda 
recyrkulacji 
(maks. 
20°C)  

Woda 
napełniania 

  

Woda 
recyrkulacji 
(maks. 20°C)  

Woda 
napełniania  

  WARTOŚCI MAKSYMALNE   WARTOŚCI MAKSYMALNE  

pH (25°C) 6,8 − 8,0 6,8 − 8,0 śelazo 1,0 30 

Przewodno ść 
elektryczna 
(mS/m) (25°C) 
(µS/cm) (25°C) 

40                       
(400 ) 

30                          
(300 ) 

Miedź (mgCu/l) 1,0 0,1 

Jony chlorkowe 
(mgCl-/l) 50 50 Jony siarki 

(mg S2-/l) niewykrywalne niewykrywalne 

Jony 
siarczanowe 
(mg SO22-/l) 

50 50 Jony amonowe 
(mg NH4+/l) 1,0 1,0 

Alkaliczno ść (pH 
4,8)  50 50 Chlor pozostały 

(mg Cl/l) 0,3 0,3 

Twardo ść 
całkowita 
(mg CaCO3/l) 

70 70 
Wolny dwutl. 
węgla 
(mg CO2/l) 

4,0 4 

Wapń całkowity 
(mg CaCO3/l) 50 50       

 
Ochrona przeciw zamarzaniu parownika i wymienników 
Wszystkie parowniki wyposaŜone są w termostatycznie regulowane elektryczne rezystancje przeciwzamroŜeniowe. 
Stanowią one wystarczającą ochronę do temperatur -25°C. Jedyn ą alternatywą ochrony przeciw zamarzaniu jest 
całkowite opróŜnienie wymienników ciepła i oczyszczenie ich środkiem przeciw zamarzaniu. 
Podczas całościowego opracowywania układu naleŜy przewidzieć dwa lub więcej sposobów ochrony: 
 

1. Ciągła cyrkulacja wody wewnątrz instalacji rurowej i w wymiennikach. 
2. Dodatek odpowiedniej ilości glikolu w obiegu wodnym. 
3. Dodatkowa izolacja cieplna i podgrzewanie części instalacji naraŜonej na zimno. 
4. OpróŜnienie i wyczyszczenie wymiennika ciepła w sezonie zimowym. 

 
Zapewnienie dwóch lub więcej sposobów ochrony przed zamarzaniem naleŜy do obowiązków montaŜysty i/lub lokalnego 
personelu zajmującego się konserwacją. Odpowiednie zabezpieczenie przeciw zamarzaniu powinno być utrzymywane 
przez cały czas.  
Zaniedbanie powyŜszych zaleceń moŜe spowodować uszkodzenie niektórych podzespołów urządzenia.  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem. 

 
Współczynniki korekcyjne w przypadku stosowania gli kolu 

 

Temperatura powietrza na zewn ątrz (°C) -3 -8 -15 -23 -35 

Zalecana pr ocentowa, wagowa ilo ść 
glikolu 10 20 30 40 50 

Korekta mocy chłodzenia 0,991 0,982 0,972 0,961 0,946 

Korekta pobieranej mocy 0,996 0,992 0,986 0,976 0,966 

Korekta przepływu 1,013 1,040 1,074 1,121 1,178 

Korekta spadku ci śnienia 1,070 1,129 1,181 1,263 1,308 

 

Tabela 3 – współczynniki korekcyjne w przypadku sto sowania glikolu etylenowego 
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Minimalny procent glikolu dla niskiej temperatury w ody 

 

Temperatura wylotowa wody 
parownika °C 

2 0 -2 -4 -6 -8 

Glikol etylenowy (%) 10 20 20 20 30 30 

Glikol propylenowy (%) 10 20 20 30 30 30 

 
Minimalny procent glikolu dla niskiej temperatury o toczenia 

 

Temperatura powietrza na zewn ątrz 
°C 

-3 -8 -15 -23 -35 

Glikol etylenowy (%) 10% 20% 30% 40% 50% 

Temperatura powietrza na zewn ątrz 
°C 

-3 -7 -12 -20 -32 

Glikol propylenowy (%) 10% 20% 30% 40% 50% 

 
Tabela4 – procentowe ilo ści glikolu w zale Ŝności od temperatury otoczenia 

 
Monta Ŝ przeł ącznika przepływu 
Aby zapewnić odpowiedni przepływ wody przez parownik konieczne jest umieszczenie w obiegu wody przełącznika 
przepływu. Celem przełącznika przepływu jest wyłączenie urządzenia, jeśli przepływ wody zostanie przerwany, aby 
ochronić parownik przed zamarznięciem. Przełącznik przepływu moŜna montować w instalacji wodnej po stronie 
wlotowej i wylotowej.  
Przełącznik przepływu specjalnie dostosowany do tego celu dostępny jest w opcjonalnych akcesoriach.  
Płytkowy przełącznik przepływu jest odpowiedni do wysokowydajnej pracy na zewnątrz pomieszczeń (IP67) i 
dostarczany jest z przewodem bez złącza, który naleŜy podłączyć do zacisków 8 i 23 płyty zaciskowej M5 (więcej 
informacji moŜna znaleźć na schemacie elektrycznym urządzenia). 
Więcej informacji o instalacji urządzenia, ustawieniach i doborze moŜna znaleźć w ulotce z zaleceniami dołączonej w 
opakowaniu urządzenia. 
 
 
 

 
Rys. 7 – regulacja ochronnego przeł ącznika przepływu 

 
Zestaw hydroniczny (opcja) 
Opcjonalny zestaw hydroniczny opracowany dla urządzeń z tej serii składa się z pojedynczej lub podwójnej pompy 
przepływowej. Zestaw moŜe mieć konfigurację przedstawioną na rysunku 7, zaleŜnie od decyzji podjętej podczas 
składania zamówienia. 
Aby wybrać zestaw hydroniczny, który odpowiada wybranemu urządzeniu, naleŜy skorzystać z katalogu. 

Dobór długo ści płytki do 
warunków roboczych 

Regulacja czuło ści przeł ącznika 
przepływu 
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Rys. 8 – zestaw hydroniczny z pomp ą pojedyncz ą i podwójn ą 

 

    UWAGA 
 
W obiegu wody naleŜy zamontować zbiornik wyrównawczy o wielkości odpowiadającej warunkom uŜytkowania 
urządzenia. 
 

 
Zawory bezpiecze ństwa obiegu chłodniczego 
KaŜdy system wyposaŜony jest w zawory bezpieczeństwa montowane w kaŜdym obiegu, w parowniku i w skraplaczu. 
Celem takich zaworów jest upuszczenie czynnika chłodniczego w obiegu chłodniczym w przypadku awarii działania lub 
poŜaru na zewnątrz. 
 

    UWAGA 
 
Urządzenie jest przeznaczone do montaŜu na zewnątrz pomieszczeń. Pomimo tego zawsze naleŜy sprawdzać, czy 
wokół urządzenia występuje odpowiednia cyrkulacja powietrza. 
Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w zamkniętej lub półzamkniętej przestrzeni, naleŜy zapobiegać potencjalnym 
szkodom wynikającym z inhalacji gazu chłodniczego. Nie usuwać czynnika chłodniczego do środowiska.  
Zawory bezpieczeństwa naleŜy podłączać zewnętrznie. Dobór rozmiaru i podłączenie zaworów bezpieczeństwa w 
przewodach odpowietrzających naleŜy do obowiązków montaŜysty. 
 

Zestaw hydroniczny z pomp ą 
pojedyncz ą 

Zestaw hydroniczny z pomp ą 
podwójn ą 

1. Wodoszczelne złącze z zaciskaną 
tuleją 

2. Zawór bezpieczeństwa wody 
3. Złącze rozgałęzienia 
4. Elektryczna rezystancja 

przeciwzamroŜeniowa 
5. Pompa wody (pojedyncza lub 

podwójna) 
6. Automatyczne urządzenie napełniania 

 
 

NB.: Układ podzespołów i instalacji 
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Instalacja elektryczna 
 
Parametry ogólne 
 

    PRZESTROGA 
 
Wszystkie prace przy podłączaniu urządzenia naleŜy przeprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. 
Wszystkie czynności montaŜowe, obsługa i konserwacja powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane. 
NaleŜy posłuŜyć się schematem połączeń elektrycznych stosownym dla zakupionego urządzenia, który został z 
urządzeniem dostarczony. Jeśli do urządzenia nie dołączono schematu połączeń elektrycznych lub w przypadku jego 
utraty naleŜy skontaktować się ze sprzedawcą, który udostępni kopię do przekazania. 
 

 

    PRZESTROGA 
 
Wolno uŜywać tylko przewodów miedzianych. Niestosowanie miedzianych przewodów moŜe spowodować 
przegrzewanie lub korozję w punktach połączenia i moŜe spowodować uszkodzenie urządzenia. 
Aby uniknąć zakłóceń, wszystkie przewody sterowania naleŜy instalować oddzielnie od kabli zasilających. Do tego 
celu naleŜy wykorzystywać osobne kanały na kable. 
 

 

    PRZESTROGA 
 
Przed rozpoczęciem serwisowania urządzenia naleŜy otworzyć główny wyłącznik głównego zasilania urządzenia. 
Kiedy urządzenie jest wyłączone, a wyłącznik jest w połoŜeniu zamkniętym, niepracujące obiegi są pod napięciem. 
Nigdy nie wolno otwierać skrzynki zaciskowej spręŜarek przed wyłączeniem zasilania głównym wyłącznikiem 
urządzenia.  
 

 

    PRZESTROGA 
 
Urządzenia z serii są wyposaŜone w nieliniowe elementy elektryczne wysokiej mocy (zasilanie spręŜarek VPD). Mogą 
one wprowadzać wyŜsze harmoniczne i powodować powstawanie duŜych prądów upływu do ziemi (ok. 2 A).  
 
Sposoby ochrony układu zasilania muszą być dobrane tak, aby uwzględnić powyŜsze wartości. 
 

 

    PRZESTROGA 
 
Prąd zwarciowy który nie spowoduje uszkodzenia płyty elektrycznej to 25 kA, zgodnie z normą EN 60439-1. Dlatego 
naleŜy sprawdzić, czy prąd zwarciowy na zaciskach linii zasilania urządzenia jest mniejszy lub równy prądowi 
dopuszczalnemu w panelu urządzenia. 
 

 

    PRZESTROGA 
 
W instalacjach z przewodami zasilającymi o długości przekraczającej 50 metrów indukcyjne sprzęŜenia międzyfazowe 
oraz między fazą a uziemieniem mogą powodować zjawiska: 

• asymetrii prądów fazowych, 
• nadmiernego spadku napięcia. 

Aby ograniczyć te zjawiska, zaleca się symetryczne układanie przewodów fazowych, jak zaznaczono na rysunku. 
 

 
Rys. 9 – uło Ŝenie długich przewodów zasilaj ących 
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Podzespoły elektryczne 
Wszystkie połączenia elektryczne zasilania i interfejsu przedstawiono w dołączonym do urządzenia schemacie połączeń. 
Monter musi zadbać o następujące elementy: 

- Przewody zasilania (dedykowany obwód) 
- Przewody połączeniowe i interfejsu (dedykowany obwód) 
- Termomagnetyczne wyłączniki odpowiedniej wielkości (zob. dane elektryczne) 

 
Przewody elektryczne  

Obwód zasilania: 
Elektryczne przewody zasilające naleŜy podłączyć do złączy głównego wyłącznika, który znajduje się na płycie 
zaciskowej urządzenia. Panel dostępu powinien mieć otwór o średnicy wystarczającej dla zastosowanego przewodu 
oraz dławicy kablowej. MoŜna uŜywać równieŜ elastycznej osłony, obejmującej trzy fazy zasilające i uziemienie. W 
kaŜdym przypadku naleŜy zapewnić całkowitą ochronę przed dostawaniem się wody przez punkt przyłączeniowy. 
 
Obwód sterowania: 
KaŜde urządzenie z serii jest wyposaŜone w dodatkowy transformator obwodu sterowania 400/115 V. Nie jest 
więc wymagane dodatkowe okablowanie zasilania układu sterowania.  
Jedynie w przypadku instalacji opcjonalnego, odrębnego zbiornika akumulacyjnego wymagane jest oddzielne 
źródło zasilania dla elektrycznej rezystancji przeciwzamroŜeniowej. 
 

Grzejniki elektryczne 
Urządzenie wyposaŜone jest w elektryczny grzejnik przeciwzamroŜeniowy instalowany bezpośrednio w parowniku. 
Ponadto w kaŜdym obiegu jest zainstalowany grzejnik elektryczny w spręŜarce, którego zadaniem jest utrzymanie 
temperatury oleju i zapobieganie obecności w spręŜarce mieszanki ciekłego czynnika chłodniczego oraz oleju. Działanie 
grzejników elektrycznych jest moŜliwe oczywiście tylko wtedy, kiedy dostępne jest stałe źródło zasilania. Jeśli zasilanie 
nieaktywnego w zimie urządzenia nie jest moŜliwe, naleŜy przewidzieć przynajmniej dwie z procedur opisanych w części 
„MontaŜ” w punkcie „Ochrona przeciw zamarzaniu parownika i wymienników”. NaleŜy takŜe włączać zasilanie 
urządzenia przynajmniej 24 godziny przed uruchomieniem spręŜarki, aby pozwolić na rozgrzanie oleju. 
 
Zasilanie elektryczne pomp 
Na Ŝyczenie klienta urządzenie moŜe być wyposaŜone w całkowicie okablowany zestaw pompy, która jest sterowana 
przez mikroprocesor urządzenia.  W takim przypadku nie są konieczne dalsze kontrole. 
Jeśli w systemie wykorzystywane są pompy na zewnątrz urządzenia (nie będące częścią dostawy), naleŜy wyposaŜyć 
linię zasilającą kaŜdej pompy w termomagnetyczny wyłącznik oraz złącze sterowania. 

 
Obwód sterowania pomp ą wody 
Zasilanie cewki stycznika sterującego naleŜy podłączyć do zacisków 27 i 28 (pompa 1) oraz 48 i 49 (pompa 2), które 
znajdują się na płycie zaciskowej M5, a następnie podłączyć stycznik do źródła zasilania o napięciu równym cewce 
stycznika pompy. Zaciski są łączone do złączy mikroprocesora. 
Złącze mikroprocesora ma następujące parametry przełączania: 
 
Napięcie maksymalne: 250 V AC 
Maksymalny prąd: 2 A rezystancyjny - 2 A indukcyjny 
Stosowna norma: EN 60730-1 
 
Opisane wyŜej okablowanie pozwala mikroprocesorowi na automatyczne sterowanie pompą wody. Dobrym zwyczajem 
jest zainstalowanie termomagnetycznego wyłącznika pompy z sygnałem statusu i połączenie szeregowe z 
przełącznikiem przepływu. 
 
Przekaźniki alarmów – instalacja elektryczna 
Urządzenie wyposaŜone jest w cyfrowe wyjście bezprądowe, które zmienia stan, kiedy w dowolnym z obiegów 
chłodzących występuje alarm. Sygnał naleŜy podłączyć do zewnętrznego alarmu wzrokowego lub dźwiękowego lub 
systemu BMS, aby monitorować pracę. 
Sposób podłączenia przedstawiono na schemacie elektrycznym urządzenia. 
 
Zdalne sterowanie przeł ączające urządzenia – instalacja elektryczna 
Urządzenie jest wyposaŜone w cyfrowe wejście, które pozwala na zdalne sterowanie. Do tego wejścia moŜna podłączyć 
zegar uruchamiania, wyłącznik lub BMS. Po zamknięciu styku mikroprocesor rozpoczyna sekwencję uruchamiania, 
zaczynając od włączenia pompy wody, a następnie spręŜarek. Po otwarciu zdalnego styku, mikroprocesor rozpoczyna 
sekwencję wyłączania urządzenia. Styk musi być bezprądowy. 
 
 
 
Podwójna nastawa – instalacja elektryczna 
W funkcji podwójnej nastawy wykorzystuje się przełącznik do przełączania nastawy urządzenia pomiędzy dwoma wartościami 
zdefiniowanymi wcześniej w regulatorze urządzenia. Przykładem zastosowania jest akumulacja lodu w nocy i zwykła praca w 
ciągu dnia. NaleŜy podłączyć wyłącznik lub zegar między zaciskami 20 i 21 i płytą zaciskową M5. Styk musi być bezprądowy. 
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Zewnętrzny reset nastawy wody – instalacja elektryczna ( opcja) 
Lokalna nastawa urządzenia moŜe być zmieniana przez zewnętrzny sygnał analogowy z zakresu 4–20 mA. Po 
włączeniu tej funkcji mikroprocesor umoŜliwia zmianę lokalnie wprowadzonej wartości nastawy od wartości lokalnej do 
róŜnicy maksymalnie 3°C. Pr ąd 4 mA odpowiada zmianie o 0°C, 20 mA odpowiada nasta wie powiększonej o 
maksymalną dopuszczalną róŜnicę. 
Przewód sygnałowy musi być podłączony bezpośrednio do zacisków 35 i 36 płyty zaciskowej MC5. 
Kabel sygnałowy musi być ekranowany. Kabla tego nie wolno układać w pobliŜu przewodów zasilania, aby uniknąć 
zakłóceń elektronicznego sterownika. 
 
 

Ograniczanie urz ądzenia – instalacja elektryczna (opcja) 
Mikroprocesor urządzenia pozwala na ograniczanie wydajności według dwóch odrębnych kryteriów: 
Ograniczenie obciąŜenia 
ObciąŜenie moŜna zmieniać bezpośrednio za pomocą zewnętrznego sygnału 4–20 mA lub z systemu BMS. 
Przewód sygnałowy musi być podłączony bezpośrednio do zacisków 37 i 38 płyty zaciskowej MC5. 
Kabel sygnałowy musi być ekranowany. Kabla tego nie wolno układać w pobliŜu przewodów zasilania, aby uniknąć 
zakłóceń elektronicznego sterownika. 
 
Ograniczenie prądu (opcja) 
Jeśli opcja jest zainstalowana, pozwala ona na sterowanie obciąŜeniem urządzenia według pobieranego prądu. 
Do zacisków 37-39 płyty zaciskowej M5 naleŜy podłączyć przełącznik, zegar lub bezprądowe złącze BMS. Po 
zamknięciu obwodu cyfrowego mikroprocesor ograniczy pobierany przez urządzenie prąd zaleŜnie od wprowadzonej 
nastawy. 
Aktywacja tego sterowania wymaga bezprądowego złącza i uŜycia zacisków 6-9 płyty zaciskowej M5. 
 

Przestroga: dwóch opcji nie mo Ŝna włączyć jednocze śnie. Ustawienie jednej funkcji wyklucza drug ą. 
 
 

Rys. 10 – poł ączenia u Ŝytkownika na płycie zaciskowej M3 interfejsu 

 
 

General alarm Alarm ogólny 
Pump1 command Sterowanie pompy 1 
Evaporator flowswitch Przełącznik przepływu parownika 
Current limit enable Aktywacja limitu prądu 
External fault Awaria zewnętrzna 
Double setpoint Podwójna nastawa 
Setpoint override (4-20 mA) Pomijanie nastawy (4-20 mA) 
Common Wspólne 
Demand limit (4-20 mA) Limit zapotrzebowania (4-20 mA) 
Current limit (4-20 mA) Limit prądu (4-20 mA) 
Pump2 command Sterowanie pompy 2 
On-off remote Zdalne wł./wył 
Comp1 alarm Alarm spręŜarki 1 
Comp2 alarm Alarm spręŜarki 2 
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Obsługa 
 
Obowi ązki operatora 
WaŜne jest, aby operator był odpowiednio wyszkolony i obeznany z systemem przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. 
Poza zapoznaniem się z niniejszą instrukcją operator musi dokładnie poznać instrukcję obsługi mikroprocesora oraz 
schemat elektryczny, aby rozumieć sekwencję uruchamiania, pracy, sekwencję wyłączania oraz działanie wszystkich 
urządzeń bezpieczeństwa. 
Podczas pierwszego uruchamiania urządzenia dostępny jest upowaŜniony inŜynier, który odpowie na wszelkie pytania i 
udzieli wskazówek dotyczących prawidłowych procedur obsługi. 
Zaleca się, aby operator prowadził zapis danych roboczych dla kaŜdego zainstalowanego urządzenia. NaleŜy takŜe 
prowadzić zapisy wszystkich okresowych konserwacji oraz czynności serwisowych. 
Jeśli operator zauwaŜy szczególne lub niespotykane warunki pracy, zaleca się skontaktowanie z upowaŜnionym 
serwisem technicznym. 
 
 
Opis urz ądzenia 
Urządzenie typu skraplacza powietrza składa się z następujących głównych elementów: 
 

- SpręŜarka : SpręŜarka jednośrubowa z serii FR3B lub FR4A jest typu półhermetycznego i 
wykorzystuje gaz z parownika do chłodzenia silnika. Pozwala na optymalną pracę w 
warunkach dowolnego z przewidzianych obciąŜeń. System smarowania przez wtrysk 
oleju nie wymaga pompy oleju, poniewaŜ jego przepływ jest wymuszany przez róŜnicę 
ciśnień pomiędzy wylotem a ssaniem. Poza zapewnieniem smarowania łoŜysk 
kulkowych, wtrysk oleju dynamicznie uszczelnia śrubę i umoŜliwia proces spręŜania. 

- Wodny wymiennik : Bezpośrednie odparowanie, typ płaszczowo-rurowy dla wszystkich modeli. 
- Powietrzny wymiennik : UŜebrowanie z przewodami, wewnątrz mikrouŜebrowanie, parowanie bezpośrednie na 

wysokowydajny pasek.  
- Wentylator : Osiowy, wysokowydajny. Pozwala na cichą pracę systemu nawet podczas regulacji. 
- Zawór rozpr ęŜny: Standardowo urządzenie jest wyposaŜone w elektroniczny zawór rozpręŜny sterowany 

elektronicznym urządzeniem optymalizującym jego działanie.  
 
 

Opis cyklu chłodzenia 
Zimny gaz chłodniczy z parownika jest zasysany przez spręŜarkę i przechodzi przez silnik elektryczny, jednocześnie go 
chłodząc. Później gaz jest spręŜany i w czasie tej fazy czynnik chłodniczy miesza się z olejem z oddzielacza. 

Mieszanka oleju i czynnika jest odbierana pod wysokim ciśnieniem w oddzielaczu oleju, gdzie następuje oddzielenie. 
RóŜnica ciśnień wymusza przepływ oleju zebranego w dolnej części oddzielacza z powrotem do spręŜarki, natomiast 
oczyszczony z oleju czynnik chłodzący jest kierowany do skraplacza. 

Ciecz chłodząca jest równomiernie rozprowadzana we wszystkich obiegach baterii. Podczas przepływu ulega 
schłodzeniu i rozpoczyna się skraplać. 

Skroplona ciecz w temperaturze nasycenia podąŜa przez odcinek dochładzania, gdzie zwraca jeszcze więcej ciepła, 
poprawiając wydajność w cyklu. Ciepło odebrane z płynu podczas chłodzenia, kondensacji i dochładzania jest 
wymieniane z ciepłem chłodzącego powietrza, wyrzucanego przy wyŜszej temperaturze. 

Dochłodzona ciecz płynie przez wysokowydajny układ osuszania filtra, a następnie do zespołu warstwowego, gdzie 
spadek ciśnienia rozpoczyna proces parowania. 

W wyniku procesu mieszanka cieczy i gazu pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze dochodzi do parownika. 

Kiedy chłodząca para-ciecz jest równomiernie rozprowadzona w rurach parownika bezpośredniego parowania, 
wymieniane jest ciepło z wodą chłodzącą, w ten sposób temperatura jest obniŜana do pełnego odparowania z 
późniejszym przegrzaniem. 

Po osiągnięciu stanu przegrzanej pary czynnik chłodniczy opuszcza parownik i jest tłoczony do spręŜarki, po czym cykl 
się powtarza. 
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Rys. 11 – obwód chłodzenia w urz ądzeniu  
  

  
 
 
(*) Wlot i wylot wody w celach informacyjnych. Dokładne połączenia instalacji wodnej w wymiennikach częściowego 

odzysku znajdują się na rysunkach wymiarowych. 
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Opis cyklu chłodzenia z cz ęściowym odzyskiem ciepła   
Zimny gaz chłodniczy z parownika jest zasysany przez spręŜarkę i przechodzi przez silnik elektryczny, jednocześnie go 
chłodząc. Następnie gaz jest spręŜany i w czasie tego procesu czynnik chłodniczy miesza się z olejem z oddzielacza. 

Mieszanka oleju i czynnika pod wysokim napięciem jest odbierana w wysokowydajnym oddzielaczu oleju, gdzie 
następuje oddzielenie. Olej odkładający się w dolnej części oddzielacza dzięki róŜnicy ciśnień jest kierowany z powrotem 
do spręŜarki, natomiast właśnie oddzielony czynnik chłodniczy jest kierowany do układu częściowego odzysku, gdzie 
rozprasza ciepło pochodzące z chłodzenia po procesie przegrzewania. Ogrzewana jest wtedy woda pompowana przez 
wymiennik. Po opuszczeniu wymiennika płyn chłodniczy wprowadzany jest do baterii skraplania, gdzie następuje 
skraplanie przez wymuszoną wentylację. 

Skroplona ciecz w temperaturze nasycenia podąŜa przez odcinek dochładzania, gdzie zwraca jeszcze więcej ciepła, 
poprawiając wydajność w cyklu. 

Dochłodzona ciecz płynie przez wysokowydajny układ osuszania filtra, a następnie do zespołu warstwowego, gdzie 
spadek ciśnienia rozpoczyna proces parowania. 

W wyniku procesu mieszanka cieczy i gazu pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze dochodzi do parownika. 

Kiedy czynnik chłodzący w postaci pary i cieczy jest równomiernie rozprowadzony w rurach parownika bezpośredniego 
parowania, ciepło jest wymieniane z wodą chłodzącą, w ten sposób temperatura jest obniŜana i zachodzi zmiana stanu 
aŜ do całkowitego odparowania, następnie zachodzi przegrzewanie. 

Po osiągnięciu stanu przegrzanej pary czynnik chłodniczy opuszcza parownik i jest tłoczony do spręŜarki, po czym cykl 
się powtarza.  

 

Regulacja obiegu cz ęściowego odzysku i zalecenia dotycz ące instalacji 
System częściowego odzysku ciepła nie jest sterowany ani regulowany przez urządzenie. MontaŜysta powinien 
przestrzegać poniŜszych wskazówek, aby zachować najlepszą wydajność i niezawodność systemu: 

1) W przewodzie wlotowym wymiennika ciepła naleŜy zainstalować filtr mechaniczny. 

2) Zamontować zawory odcinające, aby odizolować wymiennik ciepła od układu wody podczas okresów 
nieaktywności i podczas konserwacji systemu. 

3) Zamontować zawór spustowy pozwalający na opróŜnienie wymiennika ciepła, kiedy spodziewane 
będzie obniŜenie temperatury powietrza poniŜej 0°C podczas okresów nieaktywno ści urządzenia. 

4) Zamontować elastyczne, antywibracyjne połączenia w wejściowej i wyjściowej wodnej instalacji rurowej 
odzysku ciepła, aby utrzymać przenoszenie do układu wody wibracji, a tym samym hałasu, na jak 
najniŜszym poziomie. 

5) Nie obciąŜać połączeń wymiennika cięŜarem orurowania instalacji odzysku ciepła. Złącza hydrauliczne 
wymienników nie są zaprojektowane do utrzymania takiego cięŜaru. 

6) Jeśli zdarzy się, Ŝe temperatura wody odzysku ciepła będzie niŜsza niŜ temperatura otoczenia, zaleca 
się wyłączenie pompy odzysku ciepła po 3 minutach od wyłączeniu ostatniej spręŜarki. 

 

    WAśNE 
 
Częściowy odzysk ciepła, w którym wykorzystywane jest zjawisko końcowego przegrzewania gazu wylotowego, jest 
opracowane jako rozwiązanie integrujące zewnętrzne źródło grzewcze. Dostępność odzysku jest moŜliwa tylko w 
sytuacji, kiedy obieg chłodzący pracuje według zapotrzebowania obiegu wody chłodzonej. 
Nie jest przeznaczony do pracy szczególnie wtedy, kiedy temperatura wody wlotowej wymiennika wynosi mniej niŜ 
40°C przez czas przekraczaj ący zwykły czas pracy układu (ok. 30 minut). PrzedłuŜona praca w tych warunkach moŜe 
doprowadzić do nieprawidłowego działania obiegu chłodzącego i aktywację urządzeń zabezpieczających.   
Do obowiązków montaŜysty naleŜy jak najszybsze zapewnienie minimalnej wartości temperatury wody w obiegu 
odzysku ciepła. 
Dlatego teŜ konieczne jest zapewnienie wstrzymania przepływu wody w wymienniku, kiedy obieg chłodzący nie 
pracuje. 
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Rys. 12 – urz ądzenie z obiegiem chłodz ącym i cz ęściowym odzyskiem ciepła  
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(*) Wlot i wylot wody w celach informacyjnych. Dokładne połączenia instalacji wodnej w wymiennikach 

częściowego odzysku znajdują się na rysunkach wymiarowych. 
 
SpręŜarka 
SpręŜarka jednośrubowa jest typu półhermetycznego z trójfazowym, asynchronicznym silnikiem dwubiegunowym, który 
jest połączony bezpośrednio z wałem. Gaz ssania z parownika chłodzi silnik elektryczny, zanim zostanie dostarczony do 
złączy ssawnych. W silniku elektrycznym znajdują się czujniki temperatury całkowicie przykryte uzwojeniem, które w 
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sposób ciągły monitorują temperaturę silnika. Jeśli temperatura uzwojenia nadmiernie wzrośnie (120°C), specjalne 
zewnętrzne urządzenie podłączone do czujników i elektronicznego regulatora spowoduje wyłączenie odpowiedniej 
spręŜarki. 
W spręŜarce są tylko trzy obracające się części, nie występują Ŝadne inne elementy o ruchu mimośrodowym i/lub 
posuwisto-zwrotnym.  
Podstawowymi elementami są więc główny wirnik i dwie satelity, których doskonałe zazębienie pozwala na spręŜanie.  
SpręŜarki F3B i F4A są wyposaŜone w dwie satelity rozmieszczone poziomo względem śruby. 
Uszczelnienie w procesie spręŜania jest moŜliwe dzięki odpowiednio ukształtowanemu materiałowi zespolonemu 
pomiędzy śrubą a satelitą. Główny wał, z którym połączony jest wirnik, podtrzymywany jest przez łoŜyska kulkowe. Taki 
układ przed montaŜem jest wywaŜany statycznie i dynamicznie.       

 
Rys. 13 – ilustracja spr ęŜarki F4AL 

 
Proces spr ęŜania 
W spręŜarkach jednośrubowych proces ssania, spręŜania i tłoczenia jest ciągły dzięki dwóm satelitom. Gaz ssawny 
wypełnia przestrzeń pomiędzy wirnikiem, zębami górnej satelity i obudową spręŜarki. Objętość jest stopniowo 
zmniejszana i zachodzi spręŜanie czynnika chłodniczego. SpręŜony gaz jest tłoczony pod wysokim ciśnieniem do 
wbudowanego oddzielacza oleju.  
W oddzielaczu mieszanka gazu i oleju jest rozdzielana, a olej zbiera się we wnęce w dolnej części spręŜarki, skąd jest 
podawany do mechanizmów spręŜarki w celu zapewnienia szczelności spręŜania i smarowania łoŜysk kulkowych.  

 

 
 

Rys. 14 – proces spr ęŜania 
 

FAZA 1: pocz ątek zasysania FAZA 2: koniec zasysania FAZA 3: spr ęŜanie 

FAZA 5: koniec tłoczenia FAZA 4: pocz ątek tłoczenia  
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FAZA 1-2: SSANIE 
Podczas obrotu śruby wyŜłobienia w głównym wirniku stykają się z komorą zasysania, tam rozpoczyna się zasysanie 
bez spręŜania mieszanki gazów.  
W miarę obrotu głównego wirnika zwiększa się efektywna długość wyŜłobienia, co zwiększa objętość dostępną w 
zasysaniu. WyŜłobienie napełnia się aŜ do zamknięcia komory ssania przez zęby satelity, które zazębiają się ze śrubą. 
Kiedy gaz jest zamknięty w wyŜłobieniu i komora ssania jest oddzielona, faza ssania jest zakończona.  
 
FAZA 3: SPRĘśANIE 
W miarę obrotu głównego wirnika objętość gazu uwięzionego w wyŜłobieniu śruby jest zmniejszana przez zęby satelity, 
które zazębiają się ze śrubą. Objętość dostępna dla mieszanki gazów się zmniejsza.  
Prowadzi to do spręŜania mieszanki aŜ do maksymalnej wartości. 
 
FAZA 4-5: TŁOCZENIE 
Kiedy ząb satelity zbliŜa się do końca wyŜłobienia, ciśnienie uwięzionego gazu osiąga wartość maksymalną przy 
trójkątnym otworze złącza tłoczenia. SpręŜanie natychmiast ustaje i gaz jest przekazywany do rozgałęziacza tłoczenia. 
Ząb satelity dalej wypycha gaz, aŜ objętość wyŜłobienia osiąga minimalną wartość. 
Proces spręŜania powtarza się dla kaŜdego wyŜłobienia śruby po kaŜdym obrocie. 
 
Regulacja wydajno ści chłodzenia 
Standardowo spręŜarki pozwalają na bezskokową regulację wydajności.  
Dwie przegrody ograniczają wydajność zasysania, opóźniając zamknięcie wyŜłobienia i zmniejszając efektywną długość. 
Przegrody słuŜą do ustawienia pracy spręŜarki przy minimalnym i maksymalnym obciąŜeniu. Przegrody są sterowane 
ciśnieniem oleju z oddzielacza lub przeciągane w kierunku strony ssawnej spręŜarki. SpręŜyna wytwarza siłę konieczną 
do przesunięcia przegrody. 
W spręŜarkach z serii EWAD-C- stosowane są dwie przegrody dla strony obciąŜenia i tłoczenia, sterowane przepływem 
oleju i gazu w obiegach i regulowane bezpośrednio przez regulator za pomocą elektrozaworów rozwiernych (NC). 
Pierwsza przegroda pozwala na ciągłą zmianę obciąŜenia i tłoczenia, natomiast druga ma dwa stany, włączony i 
wyłączony. KaŜda z nich pozwala na 50% zmianę w obciąŜeniu/tłoczeniu. 
 
Skrzynka moduluj ąca 
Schemat pracy skrzynki modulującej przedstawiono na poniŜszym rysunku. Układ jest sterowany przez trzy 
elektrozawory: A, B i C, które w przypadku braku zasilania są normalnie zamknięte oraz za pomocą spręŜyny 
zamontowanej bezpośrednio na suwaku. 
Podczas obciąŜenia elektrozawór C jest zamknięty, poniewaŜ nie jest zasilany, natomiast pozostałe elektrozawory A i B 
są aktywne.  
Przy tej konfiguracji gaz z ciśnieniem zasilającym przepływa do komory po prawej stronie suwaka, gdzie ciśnienie 
pokonuje opór spręŜyny, natomiast przewód przechodzący przez otwarty elektrozawór B pozwala na ruch oleju w 
kierunku strony ssawnej. 
Natomiast w fazie opróŜniania elektrozawory A i B są juŜ nieaktywne i przez to zamknięte, kiedy elektrozawór C jest 
otwarty. W ten sposób olej przez ciśnienie tłoczenia przepływa w kierunku komory po lewej stronie suwaka, przesuwając 
go w lewo z pomocą nacisku spręŜyny. W tym samym czasie gazy zawarte po prawej stronie suwaka wypływają do 
strony ssawnej przez zwolnione przewody wentylacji.   
 
Niemoduluj ąca skrzynka wł./wył. 
Schemat pracy suwaka niemodulującego przedstawiono na poniŜszym rysunku. 
Suwak jest sterowany przez otwieranie i zamykanie dwóch cewek, które zawsze działają przeciwsobnie. Podczas fazy 
napełniania otwarta jest cewka sprowadzająca komorę suwaka do połączenia ze stroną ssawną, pomagając w 
upuszczaniu oleju pod ciśnieniem do strony ssawnej i przesuwając suwak do połoŜenia obciąŜenia w maksymalnym 
wychyleniu. 
W sytuacji odwrotnej, kiedy cewka jest zamknięta przy otwartym drugim suwaku, olej pod ciśnieniem płynący od strony 
wylotowej przesuwa suwak do połoŜenia tłoczenia przy maksymalnym wychyleniu. 
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Rys. 15 – schemat pracy obci ąŜania/opró Ŝniania skrzynek 
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KIERUNEK OBCIĄśENIA 
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ABY NAPEŁNI Ć SKRZYNKĘ 

DO AKTYWACJI  
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Kontrole przed uruchomieniem 
 
Informacje ogólne 
Po montaŜu urządzenia naleŜy zastosować się do poniŜszych procedur i sprawdzić, czy montaŜ został przeprowadzony prawidłowo: 
 

    PRZESTROGA 
 
Przed jakąkolwiek kontrolą naleŜy wyłączyć zasilanie urządzenia. 
W układach VFD są kondensatory, dlatego na ich zaciskach występuje napięcie przez kilka minut po wyłączeniu 
zasilania. Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu naleŜy poczekać, aŜ zgasną diody LED. W przypadku 
wątpliwości naleŜy zapoznać się z instrukcjami obsługi VFD. 
 
Niezastosowanie się do tych zasad (zaniedbanie otworzenia wyłącznika zasilania oraz zbyt wczesne rozpoczęcie) 
moŜe spowodować powaŜne obraŜenia lub nawet śmierć operatora. 
 

 
NaleŜy sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne z obwodami zasilania i spręŜarek, m.in. styczniki, gniazda bezpiecznikowe i 
zaciski elektryczne, czy są czyste i dobrze zabezpieczone. Takim kontrolom podlega w fabryce kaŜde urządzenie przed 
wysłaniem, ale wibracje podczas transportu mogą spowodować poluzowanie niektórych złączy elektrycznych. 
 

    PRZESTROGA 
 
Sprawdzić, czy elektryczne zaciski są dobrze zaciśnięte. Poluzowany przewód moŜe spowodować przegrzanie i 
problemy ze spręŜarkami. 
 

 
Otworzyć zawory tłoczenia, cieczy, wtrysku cieczy i ssania (jeśli zamontowany). 
 

    OSTRZEśENIE 
 
Nie wolno uruchamiać spręŜarek, kiedy zamknięte są zawory tłoczenia, cieczy, wtrysku cieczy i ssania. 
Pozostawienie tych zaworów zamkniętych moŜe spowodować powaŜne uszkodzenie spręŜarki. 
 

 
Ustawić wszystkie termomagnetyczne wyłączniki elektryczne w połoŜeniu włączonym (od Q101 do Q110 oraz od Q201 
do Q210). 
 
 

    WAśNE 
 
Jeśli termomagnetyczne wyłączniki wentylatorów pozostaną włączone podczas pierwszego uruchomienia, obydwie 
spręŜarki zostaną zatrzymane z powodu wysokiego ciśnienia. Aby skasować alarm wysokiego ciśnienia naleŜy 
otworzyć przedział spręŜarek i zresetować mechaniczny presostat wysokiego ciśnienia. 
 

 
Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach głównego wyłącznika blokady drzwi. Napięcie zasilania powinno być równe 
zaznaczonemu na tabliczce znamionowej. Maksymalna dopuszczalna tolerancja to ± 10%. 
Asymetria napięcia między trzema fazami musi mieścić się w zakresie ± 3%. 
 
Urządzenie jest fabrycznie wyposaŜone w monitor fazy, który zapobiega uruchomieniu spręŜarek w przypadku 
nieprawidłowej kolejności faz. Zaciski elektryczne naleŜy prawidłowo podłączyć do wyłącznika, aby uniknąć w 
przyszłości alarmów podczas pracy. Jeśli monitor faz aktywuje alarm po włączeniu zasilania, naleŜy zamienić dwie fazy 
w zasilaniu głównego wyłącznika (zasilaniu urządzenia). Nigdy nie wolno odwracać połączeń elektrycznych w monitorze. 
 

    UWAGA 
 
Uruchomienie przy złej kolejności faz trwale uszkodzi działanie niektórych podzespołów. Fazy L1, L2 i L3 powinny 
odpowiadać kolejności R, S i T. 
 

 
Napełnić obieg wody i usunąć powietrze z najwyŜszego punktu układu oraz otworzyć zawór powietrza nad obudową 
parownika. NaleŜy pamiętać o zamknięciu po napełnieniu. Ciśnienie obliczeniowe po wodnej stronie parownika równe 
jest 10,5 barów. Tego ciśnienia nie wolno przekroczyć przez cały czas eksploatacji. 
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    WAśNE 
 
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia naleŜy oczyścić obwód wody.  Wewnątrz wymiennika ciepła moŜe 
gromadzić się brud, kamień, materiał skorodowany i inny materiał obcego pochodzenia, ograniczając sprawność 
wymiany ciepła. MoŜe takŜe dojść do zwiększenia spadku ciśnienia i ograniczenia przepływu wody. Prawidłowe 
przygotowanie wody ogranicza niebezpieczeństwo wystąpienia korozji, erozji, powstawania kamienia itp. 
Najodpowiedniejszy sposób przygotowania wody 
 naleŜy ustalić lokalnie, zgodnie z typem układu i lokalnymi parametrami przetwarzanej wody. 
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie sprzętu spowodowane przez 
zaniedbanie przygotowania wody lub uŜywanie wody przygotowanej nieprawidłowo. 
 

 
Urządzenia z zewn ętrzną pomp ą wody 
Uruchomić pompę wody i sprawdzić szczelność układu wody. W razie potrzeby dokonać napraw. Podczas pracy pompy 
wody naleŜy ustawić przepływ wody tak, aby uzyskać obliczeniowy spadek ciśnienia w parowniku. Ustawić punkt 
wyzwalania przełącznika przepływu (nieobjęty dostawą), aby zapewnić działanie urządzenia w zakresie ± 20% 
przepływu. 
 
Urządzenia z wbudowan ą pomp ą wody 
Procedura dotyczy systemów z fabryczną instalacją opcjonalnego zestawu pojedynczej lub podwójnej pompy wody.  
Sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1 i Q2 są w połoŜeniu otwartym (Off, wył. lub 0). NaleŜy takŜe sprawdzić, czy w 
obszarze sterowania na płycie elektrycznej termomagnetyczny wyłącznik Q12 jest w połoŜeniu wyłączonym. 
Zamknąć główny wyłącznik blokady drzwi Q10 w dojściu głównej płyty elektrycznej i zmienić połoŜenie przełącznika Q12 
na włączony (On). 
 
 

ELEMENT OPIS ELEMENT OPIS 
Q0 WŁ./WYŁ. URZĄDZENIA Q10 PRZEŁĄCZNIK GŁÓWNY 
Q1 PRZEŁĄCZNIK OBIEGU 1 Q11 PRZYCISK AWARYJNY 
Q2 PRZEŁĄCZNIK OBIEGU 2 Q12 TERMOMAGNETYCZNY PRZEŁ. 
Q3 PRZEŁĄCZNIK OBIEGU 3     

    
Tabela 5 – nomenklatura przeł ączników 

 

    PRZESTROGA 
 
Od tej chwili urządzenie będzie zasilane elektrycznie. NaleŜy zachować wielką ostroŜność przy kolejnych 
czynnościach. Nieuwaga podczas kolejnych czynności moŜe spowodować powaŜne obraŜenia osobiste. 
 

 
 

Pompa pojedyncza  Aby uruchomić pompę wody, naleŜy wcisnąć przycisk On/Off (Wł./Wył.) na mikroprocesorze i 
czekać, aŜ na wyświetlaczu pojawi się komunikat o włączeniu urządzenia. Obrócić przełącznik Q0 do 
połoŜenia On (Wł.) lub 1, aby uruchomić pompę wody. Przepływ wody naleŜy wyregulować tak, aby 
osiągnąć obliczeniowy spadek ciśnienia w parowniku. Ustawić przełącznik przepływu (nieobjęty 
dostawą), aby zapewnić działanie urządzenia w zakresie ± 20% przepływu. 

 
 

Pompa podwójna W układzie dostępna jest podwójna pompa z dwoma silnikami, z których kaŜdy moŜe słuŜyć 
jako zapasowy. Mikroprocesor włącza jedną z dwóch pomp na podstawie najniŜszej liczby 
uruchomień i godzin pracy. Aby uruchomić jedną z dwóch pomp wody, naleŜy wcisnąć 
włącznik/wyłącznik mikroprocesora i czekać, aŜ na wyświetlaczu pojawi się komunikat o włączeniu 
urządzenia „unit on”, a następnie obrócić przełącznik Q0 do połoŜenia On (Wł.) lub 1. Przepływ wody 
naleŜy wyregulować tak, aby osiągnąć obliczeniowy spadek ciśnienia w parowniku. Ustawić 
przełącznik przepływu (nieobjęty dostawą), aby zapewnić działanie urządzenia w zakresie ± 20% 
przepływu.  Aby uruchomić pompę, naleŜy otworzyć przełącznik QP2. Na klawiaturze mikroprocesora 
moŜna zdefiniować priorytety uruchamiania pomp. Odpowiednią procedurę opisano w instrukcji 
mikroprocesora. 

 
Na klawiaturze mikroprocesora moŜna zdefiniować priorytety uruchamiania pomp. Odpowiednią 
procedurę opisano w instrukcji mikroprocesora. 
 



D - KIMAC00611-09PL - 52/68 
 
 
 

Zasilanie energi ą elektryczn ą 
Napięcie zasilania urządzenia powinno być równe zaznaczonemu na tabliczce znamionowej ± 10%. Międzyfazowa 
asymetria napięcia musi mieścić się w zakresie ± 3%. NaleŜy zmierzyć napięcia międzyfazowe. Jeśli wynik nie mieści 
się w dopuszczalnym zakresie, naleŜy poprawić parametry przed uruchomieniem urządzenia. 
 
 

    UWAGA 
 
NaleŜy zapewnić odpowiednie napięcie zasilania. Nieodpowiednie napięcie moŜe spowodować błędne działanie 
podzespołów sterowania i niepoŜądaną aktywację zabezpieczających urządzeń termicznych, a takŜe znaczne  
ograniczenie czasu eksploatacji styczników i silników elektrycznych. 
 

 
Asymetria napi ęcia zasilania 
W instalacjach trójfazowych nadmierna asymetria międzyfazowa moŜe spowodować przegrzewanie silnika. Maksymalna 
dopuszczalna asymetria napięcia to 3%, wyznaczana na podstawie wzoru: 

 

Asymetria [%]: %_____100=−
x

V

VV

AVG

AVGMAX
                                  AVG = średnie 

 
 

Przykład: wartości napięć trzech faz to odpowiednio 383, 386 i 392 wolty, wartość średnia to: 

383+386+392 = 387 V 
           3 
więc procent asymetrii jest równy 

 

%29,1100
387

387392 =−
x  poniŜej dopuszczalnego maksimum (3%). 

 
Zasilanie elektryczne grzejników 
KaŜda spręŜarka wyposaŜona jest w elektryczny grzejnik, znajdujący się w dolnej jej części. Jego zadaniem jest 
nagrzewanie oleju smarowego i zapobieganie mieszaniu z płynem chłodniczym. 
Z tej przyczyny konieczne jest zasilanie grzejników przynajmniej 24 godziny przed planowanym uruchomieniem. Aby 
zapewnić ich pracę, wystarczy zostawić urządzenie włączone przez zamknięcie głównego wyłącznika Q10. 
Mikroprocesor odczytuje dane z wielu czujników, co zapobiega uruchomieniu spręŜarki, jeśli temperatura oleju wynosi 
mniej niŜ 5°C powy Ŝej temperatury nasycenia odpowiadającej ciśnieniu ssania. 
Przełączniki Q0, Q1, Q2 i Q12 naleŜy pozostawić w połoŜeniu wyłączonym (Off lub 0) do czasu uruchomienia 
urządzenia. 
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Procedura uruchamiania 
 
Włączanie urz ądzenia 

1. Przy zamkniętym wyłączniku głównym Q10 naleŜy upewnić się, Ŝe przełączniki Q0, Q1, Q2, Q3 i Q12 są w 
połoŜeniu wyłączonym (Off lub 0). 

2. Zamknąć przełącznik termomagnetyczny Q12 i poczekać na uruchomienie mikroprocesora i układu regulacji. 
Sprawdzić, czy temperatura oleju jest wystarczająco wysoka. Temperatura oleju musi wynosić przynajmniej 
5°C wi ęcej niŜ temperatura nasycenia czynnika chłodniczego w spręŜarce. Jeśli olej nie jest wystarczająco 
ciepły, uruchomienie spręŜarki nie będzie moŜliwe, a na wyświetlaczu mikroprocesora pojawi się komunikat 
„Oil Heating” (Podgrzewanie oleju). 

3. Uruchomić pompę wody, jeśli nie była dostarczona z urządzeniem.  
4. Umieścić przełącznik Q0 w połoŜeniu włączonym On i poczekać na komunikat na wyświetlaczu o włączeniu 

urządzenia i gotowości spręŜarki. Jeśli pompa wody została dostarczona razem z urządzeniem, powinna juŜ 
zostać uruchomiona przez mikroprocesor. 

5. Sprawdzić, czy spadek ciśnienia parownika odpowiada wartości obliczeniowej i w razie potrzeby 
skorygować. Spadek ciśnienia naleŜy mierzyć w fabrycznych złączach dostępowych, które znajdują się w 
instalacji rurowej parownika. Nie naleŜy mierzyć spadków ciśnienia w miejscach umieszczenia zaworów i/lub 
filtrów. 

6. Podczas pierwszego uruchomienia naleŜy przełączyć przełącznik Q0 do połoŜenia wyłączonego Off aby 
sprawdzić, czy pompa wody pracuje przez trzy minuty zanim takŜe zostanie wyłączona (dotyczy pomp 
wewnętrznej i zewnętrznej). 

7. Przełączyć przełącznik Q0 z powrotem do połoŜenia włączonego On. 
8. Wcisnąć przycisk Set (Ustaw) i sprawdzić, czy lokalna nastawa temperatury jest ustawiona do właściwej 

wartości. 
9. Przełączyć przełącznik Q1 do połoŜenia włączonego (On lub 1), aby uruchomić spręŜarkę 1 lub zakończyć 

procedurę uruchamiania sterowaną przez procesor, włączając przełączniki Q1, Q2 i Q3. 
10. Po uruchomieniu spręŜarki odczekać przynajmniej 1 minutę, aŜ praca systemu się ustabilizuje. W tym czasie 

regulator wykonuje operacje w celu opróŜnienia parownika (wstępne opróŜnianie), aby umoŜliwić bezpieczne 
uruchomienie. 

11. Pod koniec wstępnego opróŜniania mikroprocesor rozpoczyna obciąŜanie pracującej spręŜarki, aby obniŜyć 
temperaturę wody wylotowej. Przez pomiar zapotrzebowania prądowego spręŜarki sprawdzić, czy regulacja 
wydajności działa prawidłowo. 

12. Sprawdzić ciśnienie parowania i skraplania czynnika chłodniczego. 
13. Sprawdzić uruchomienie chłodzącego wentylatora na podstawie obniŜenia ciśnienia skraplania. 
14. Po ustabilizowaniu obiegu chłodzenia naleŜy sprawdzić, czy wziernik cieczy umieszczony w przewodzie 

wlotowym z zaworem rozpręŜnym jest całkowicie wypełniony (bez bąbelków), a wskaźnik wilgotności 
wskazuje pozycję „Dry” (Sucho). Pojawienie się bąbelków we wzierniku cieczy moŜe wskazywać na niski 
poziom czynnika chłodniczego, nadmierny spadek ciśnienia w układzie osuszającym filtra lub zawór 
rozpręŜny zablokowany w całkowicie otwartym połoŜeniu. 

15. Poza sprawdzaniem wziernika cieczy naleŜy sprawdzić parametry robocze obiegu:  
a) przegrzewanie na ssaniu spręŜarki, 
b) przegrzewanie na tłoczeniu spręŜarki, 
c) przechłodzenie cieczy wylotowej z baterii skraplacza, 
d) ciśnienie parowania, 
e) ciśnienie skraplania. 
Wszystkie pozostałe pomiary moŜna wykonać odczytując odpowiednie wartości bezpośrednio na 
zintegrowanym wyświetlaczu mikroprocesora. 

16. Przełączyć przełącznik Q2 do połoŜenia włączonego (On lub 1), aby uruchomić spręŜarkę 2. 
17. Powtórzyć kroki od 10 do 15 dla drugiego obiegu. 
18. Aby tymczasowo wyłączyć urządzenie (wyłączenie na dzień lub weekend) naleŜy obrócić przełącznik Q0 do 

połoŜenia wyłączonego (Off lub 0) lub otworzyć zdalny styk między zaciskami 58 i 59 tablicy zaciskowej M5 
(montaŜ zdalnego przełącznika przeprowadza klient). Mikroprocesor zainicjalizuje procedurę wyłączania, co 
potrwa kilka sekund. Trzy minuty po wyłączeniu spręŜarek mikroprocesor wyłączy pompę. Nie wolno 
odłączać głównego zasilania, aby nie wyłączyć elektrycznych rezystancji spręŜarek i parownika. 

 

Tabela 6 – typowe parametry robocze przy obci ąŜeniu spr ęŜarki 100% 
 

Cykl z 
ekonomizerem? 

Przegrzanie na 
ssaniu 

Przegrzanie 
wylotowe 

Dochładzanie cieczy 

NIE 5 ÷ 7°C 20 ÷ 25°C 5 ÷ 6°C 
TAK 5 ÷ 7°C 18 ÷ 23°C 15 ÷ 20°C 
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    WAśNE 
 
Objawy małej ilości czynnika chłodniczego to:  

• niskie ciśnienie parowania 
• wysokie przegrzanie na ssaniu i tłoczeniu (poza powyŜszymi granicami)  
• niski poziom dochładzania.  

Przed dodaniem czynnika chłodniczego naleŜy ustalić przyczyny wycieku. Po naprawie naleŜy dodać czynnik R134a 
do odpowiedniego obiegu. Układ wyposaŜono w złącze dostępu pomiędzy zaworem rozpręŜnym a parownikiem. 
Dodawać czynnik chłodniczy do czasu, aŜ parametry robocze powrócą do normalnych wartości. 
NaleŜy pamiętać o umieszczeniu pokrywy zaworu po zakończeniu czynności. 
 

 

    WAśNE 
 
Jeśli urządzenie nie zostało dostarczone ze zintegrowaną pompą, nie wolno wyłączać pompy zewnętrznej przed 
upływem 3 minut po wyłączeniu ostatniej spręŜarki. Zbyt wczesne wyłączenie pompy wywoła alarm awarii przepływu 
wody. 
 

 
Wyłączanie sezonowe 
 
1. Aby wyłączyć spręŜarki z zachowaniem normalnej procedury odpompowywania naleŜy przełączyć przełączniki Q1, 

Q2 i Q3 do połoŜenia wyłączonego (Off lub 0). 
2. Po wyłączeniu spręŜarek naleŜy obrócić przełącznik Q0 do połoŜenia wyłączonego (Off lub 0) i czekać na 

wyłączenie zintegrowanej pompy wody. Jeśli pompa jest sterowana zewnętrznie, przed jej wyłączeniem naleŜy 
odczekać 3 minuty licząc od wyłączenia spręŜarek. 

3. W sekcji sterowania na płycie elektrycznej otworzyć przełącznik termomagnetyczny Q12 (połoŜenie wyłączone, 
Off), następnie otworzyć główny wyłącznik Q10, aby całkowicie odłączyć zasilanie urządzenia. 

4. Zamknąć zawory wlotowe spręŜarki (jeśli są) oraz zawory wylotowe, a takŜe zawory znajdujące się w liniach cieczy 
i wtrysku cieczy. 

5. Na kaŜdym otwartym przełączniku umieścić znak ostrzegawczy z zaleceniem otwarcia wszystkich zaworów przed 
uruchomieniem spręŜarek. 

6. Jeśli urządzenie ma pozostać wyłączone w sezonie zimowym, a do układu nie wprowadzono mieszanki wody i 
glikolu, naleŜy spuścić całą wodę z parownika i podłączonej instalacji rurowej. NaleŜy pamiętać, Ŝe po odłączeniu 
zasilania urządzenia nie funkcjonuje elektryczna rezystancja ochrony przeciwzamroŜeniowej. Nie wolno 
pozostawiać parownika i instalacji rurowej otwartych na działanie powietrza atmosferycznego.  
 

Uruchamianie po wył ączeniu sezonowym 
 
1. Przy otwartym głównym wyłączniku naleŜy się upewnić, Ŝe wszystkie złącza elektryczne, przewody, zaciski i śruby 

są dobrze zaciśnięte i gwarantują dobrą przewodność elektryczną. 
2. Sprawdzić, czy doprowadzone do urządzenia zasilanie ma napięcie w zakresie ± 10% nominalnego napięcia z 

tabliczki znamionowej, a asymetria międzyfazowa nie przekracza zakresu ± 3%. 
3. Sprawdzić, czy aparatura regulacji jest w dobrym stanie i działa prawidłowo, a obciąŜenie cieplne jest 

wystarczające do uruchomienia. 
4. Sprawdzić, czy wszystkie zawory połączeniowe są dobrze zaciśnięte oraz nie występują wycieki czynnika 

chłodniczego. W kaŜdym przypadku pokrywy zaworów naleŜy umieszczać z powrotem na ich miejscu. 
5. Sprawdzić, czy przełączniki Q0, Q1, Q2, Q3 i Q12 są w połoŜeniu otwartym (Off). Obrócić główny wyłącznik Q10 do 

połoŜenia włączonego (On). Ta czynność umoŜliwi włączenie elektrycznych rezystancji spręŜarek. Poczekać 
przynajmniej 24 godziny na ich uruchomienie. 

6. Otworzyć wszystkie zawory wlotowe, wylotowe, cieczy i wtrysku cieczy. W kaŜdym przypadku pokrywy zaworów 
naleŜy umieszczać z powrotem na ich miejscu. 

7. Otworzyć zawory wody, aby napełnić układ i odpowietrzyć parownik przez zawór odpowietrzający, znajdujący się 
na korpusie. Upewnić się, Ŝe w instalacji rurowej nie występują wycieki wody. 
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Konserwacja systemu 
 

    OSTRZEśENIE 
 
Wszystkie okresowe i nieokresowe czynności konserwacyjne przy urządzeniu powinny być wykonywane wyłącznie 
przez wykwalifikowane osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone i które znają urządzenie, jego działanie i 
konserwację, a takŜe są świadome wymagań bezpieczeństwa i groŜących niebezpieczeństw. 
 

 

    OSTRZEśENIE  
 
Usuwanie zabezpieczeń ruchomych części urządzenia jest surowo zabronione. 
 

 

    UWAGA 
 
Przyczyny powtarzających się wyłączeń wywoływanych przez wyzwalanie urządzeń bezpieczeństwa naleŜy ustalić i 
usunąć. Zwykłe restartowanie alarmów moŜe powaŜnie uszkodzić sprzęt. 
 

 

    UWAGA 
 
Aby moŜliwa była optymalna praca urządzenia oraz ochrona środowiska konieczne są odpowiednie wymiany 
czynnika chłodniczego i oleju. Recykling oleju i czynnika chłodniczego musi spełniać obowiązujące przepisy. 
 

 
Informacje ogólne 
 

    WAśNE 
 
Poza zalecanymi tutaj testami, utrzymanie urządzenia na optymalnym poziomie pracy i wydajności oraz zapobieganie 
usterkom wymaga zaplanowania okresowych kontroli urządzenia przeprowadzanych przez wykwalifikowany 
personel. W szczególności zaleca się: 
 
4 kontrole rocznie (co trzy miesiące) w przypadku urządzeń pracujących 365 dni w roku; 
2 kontrole rocznie (1 w czasie sezonowego uruchomienia i druga w środku sezonu) w przypadku urządzeń 
pracujących sezonowo, około 180 dni w roku; 
1 kontrola rocznie (podczas sezonowego uruchamiania) w przypadku urządzeń pracujących około 90 dni w roku. 
 

 
Regularne testy i okresowe kontrole naleŜy uwaŜać za bardzo waŜne zarówno podczas pierwszego uruchomienia, jak i 
regularnie podczas eksploatacji. Testy obejmują takŜe ciśnienia ssania i skraplania, sprawdzenie wziernika w linii cieczy 
oraz parametrów przegrzewania i dochładzania, odczytywane poprzez mikroprocesor w urządzeniu. Te wartości 
powinny zawierać się w zakresach parametrów roboczych. 
Zalecany program rutynowych konserwacji okresowych jest przedstawiony na końcu tego rozdziału, natomiast karta 
zbiorcza danych roboczych znajduje się na końcu tej instrukcji. Zalecane jest zapisywanie wszystkich parametrów 
roboczych urządzenia kaŜdego tygodnia. Zebrane dane będą takŜe bardzo pomocne dla inŜynierów w przypadku 
konieczności udzielenia pomocy technicznej. 
 
Konserwacja spr ęŜarek 
 

    WAśNE 
 
Pomimo Ŝe spręŜarka jednośrubowa jest typu półhermetycznego i nie wymaga okresowych konserwacji, utrzymanie 
optymalnego poziomu pracy i wydajności spręŜarki oraz zapobieganie awariom wymaga wzrokowego sprawdzenia 
stanu zuŜycia satelitów co 10 000 godzin pracy oraz pomiarów tolerancji połączenia satelity i śruby. 
Taką kontrolę powinny przeprowadzać osoby wykwalifikowane i przeszkolone. 
 

 
Analiza wibracji jest dobrym sposobem sprawdzenia stanu mechanicznego spręŜarki. 
Zaleca się sprawdzanie wibracji natychmiast po uruchomieniu oraz okresowo co jeden rok. Aby zapewnić wiarygodność 
pomiarów, obciąŜenie spręŜarki naleŜy utrzymywać na podobnym poziomie we wszystkich pomiarach. 
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Smarowanie 
Urządzenia nie wymagają okresowych procedur smarowania podzespołów. ŁoŜyska wentylatorów są trwale smarowane 
i nie wymagają smarowania dodatkowego. 
Olej spręŜarki jest typu syntetycznego i jest silnie higroskopijny, dlatego zaleca się ograniczenie wystawiania na 
działanie atmosferyczne podczas przechowywania i napełniania. Zaleca się, aby nie wystawiać oleju na działanie 
atmosfery przez czas przekraczający 15 minut. 
Filtr oleju w spręŜarce znajduje się nad oddzielaczem oleju (strona wylotowa). Wymiana jest zalecana, kiedy spadek 
ciśnienia przekroczy 2 bary. Spadek ciśnienia na filtrze oleju to róŜnica między ciśnieniem tłoczenia a ciśnieniem oleju.  
Te dwie wartości ciśnienia dla dwóch spręŜarek moŜna monitorować przez mikroprocesor. 
 
 
             

 
 
 
 

Rys. 16 – instalacja urz ądzeń steruj ących spr ęŜarki F4AL 
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Konserwacja okresowa 
 

Tabela 7 – program konserwacji okresowej 
 

Lista czynno ści 
 

 
Tygodniowo 

 
Miesięcznie  
(Uwaga 1) 

 
Rocznie 

(Uwaga 2) 
Ogólne:     
Zebranie danych roboczych (uwaga 3) X   
Wizualna kontrola urządzenia pod kątem uszkodzeń i/lub obluzowań  X  
Sprawdzenie prawidłowości izolacji termicznej   X 
Oczyszczenie i malowanie w razie konieczności   X 
Analiza wody (6)   X 
    
Elektryczne:     
Sprawdzenie prawidłowego działania zintegrowanych przyrządów urządzenia   X 
Kontrola zuŜycia styczników – wymiana w razie konieczności    X 
Kontrola zaciśnięcia złączy elektrycznych – zaciśnięcie w razie potrzeby   X 
Oczyszczenie wnętrza elektrycznej tablicy kontrolnej   X 
Wzrokowa kontrola elementów pod kątem oznak nadmiernego 
nagrzewania 

 X  

Kontrola działania spręŜarki i rezystancji elektrycznej  X  
Pomiar izolacji silnika spręŜarki za pomocą próbnika izolacji   X 
    
Obieg chłodzenia:     
Sprawdzić pod kątem wycieku czynnika chłodniczego  X  
Sprawdzić przepływ czynnika chłodniczego za pomocą wziernika cieczy – 
wziernik pełen 

X   

Sprawdzić spadek ciśnienia układu osuszania filtra  X  
Sprawdzić spadek ciśnienia na filtrze oleju (uwaga 5)  X  
Analiza wibracji spręŜarki   X 
Analiza kwasowości oleju spręŜarki (7)   X 
    
Sekcja skraplacza:     
Oczyścić baterie skraplania (uwaga 4)   X 
Sprawdzić, czy wentylatory są prawidłowo zaciśnięte   X 
Sprawdzić uŜebrowanie baterii – w razie potrzeby poprawić   X 
 
NB.: 
1) Comiesięczne czynności zawierają takŜe tygodniowe. 
2) Roczne (lub wczesnosezonowe) czynności zawierają wszystkie czynności tygodniowe i miesięczne. 
3) Wartości robocze urządzenia naleŜy odczytywać codziennie, utrzymując wysoki standard obserwacji. 
4) MoŜe być konieczne częstsze czyszczenie baterii w przypadku środowiska z duŜą zawartością cząstek w 

powietrzu. 
5) Filtr oleju naleŜy wymienić, kiedy spadek ciśnienia osiągnie 2 bary. 
6) Sprawdzać pod kątem rozpuszczonych metali. 
7) CLK (całkowita liczba kwasowa):  ≤0,10: bez przeciwdziałań 

Pomiędzy 0,10 a 0,19: wymiana filtrów antykwasowych i kontrola po 1000 
godzinach pracy. Wymieniać filtry, aŜ wartość TAN spadnie poniŜej 0,10. 
>0,19: wymienić olej, filtr oleju i układ osuszający filtr. Sprawdzać w 
regularnych odstępach czasu. 

 
Wymiana układu osuszaj ącego filtra 
Mocno zalecana jest wymiana pojemników układu osuszającego w przypadku znacznego spadku ciśnienia na samym 
filtrze lub po pojawieniu się bąbelków we wzierniku cieczy, przy wartości dochładzania pozostającej w dopuszczalnym 
zakresie. Wymiana pojemników jest zalecana, kiedy spadek ciśnienia na filtrze osiągnie 50 kPa przy pełnym obciąŜeniu 
spręŜarki. Pojemniki naleŜy wymieniać takŜe wtedy, kiedy wskaźnik wilgotności wewnątrz wziernika cieczy zmieni kolor i 
wykaŜe nadmierną wilgoć oraz w przypadku pojawienia się nadmiernej kwasowości (zbyt wysoka liczba CLK) 
wykazywanej w okresowych kontrolach oleju. 
 
Procedura wymiany pojemnika układu osuszaj ącego filtra 
 

    UWAGA 
W czasie całego czasu serwisowania naleŜy zapewnić prawidłowy przepływ wody przez parownik. Przerwanie 
przepływu wody podczas tej procedury spowodowałoby zamarznięcie parownika i w konsekwencji uszkodzenie 
wewnętrznych przewodów. 
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1. Wyłączyć odpowiednią spręŜarkę, obracając przełącznik Q1 lub Q2 do połoŜenia wyłączonego (Off). 
2. Odczekać, aŜ spręŜarka się zatrzyma i zamknąć zawór znajdujący się w linii cieczy. 
3. Uruchomić odpowiednią spręŜarkę, obracając przełącznik Q1 lub Q2 do połoŜenia włączonego (On). 
4. Sprawdzić odpowiednie ciśnienie parowania na wyświetlaczu mikroprocesora. 
5. Kiedy ciśnienie parowania osiągnie 100 kPa, ponownie obrócić przełącznik Q1 lub Q2, aby wyłączyć spręŜarkę. 
6. W celu uniknięcia niepoŜądanego uruchomienia po zatrzymaniu spręŜarki umieścić na przełączniku 

uruchamiania etykietę z informacją, Ŝe trwają prace konserwacyjne. 
7. Zamknąć zawór ssania spręŜarki (jeśli jest). 
8. Za pomocą zespołu odbiorczego usunąć nadmiar czynnika chłodniczego z filtra cieczy, aŜ osiągnięte zostanie 

ciśnienie atmosferyczne. Czynnik chłodniczy naleŜy umieścić w odpowiednim i czystym pojemniku.  
 

    OSTRZEśENIE 
 
Aby chronić środowisko, nie wolno wypuszczać usuniętego czynnika chłodniczego do atmosfery. Zawsze naleŜy 
uŜywać urządzeń odbiorczych i do przechowywania. 
 

 
9. Wyrównać ciśnienie wewnętrzne i zewnętrzne, wciskając zawór pompy próŜniowej zamontowany na 

pokrywie filtra. 
10. Zdjąć pokrywę układu osuszacza filtra. 
11. Usunąć elementy filtra. 
12. Zamontować w filtrze nowe elementy filtrujące. 
13. Wymienić uszczelkę pokrywy. Nie dopuścić do zetknięcia uszczelki z olejem mineralnym, aby nie 

zanieczyścić obiegu. UŜywać tylko olejów odpowiednich do takich celów (POE). 
14. Zamknąć pokrywę filtra.  
15. Podłączyć pompę próŜniową do filtra i opróŜniać do 230 Pa. 
16. Zamknąć zawór pompy próŜniowej.  
17. Wprowadzić do filtra czynnik chłodniczy wyprowadzony podczas opróŜniania. 
18. Otworzyć zawór linii cieczy. 
19. Otworzyć zawór ssania (jeśli jest). 
20. Uruchomić spręŜarkę, przełączając przełącznik Q1 lub Q2. 
 

Wymiana filtra oleju 
 

    WAśNE 
 
Układ smarowania został opracowany tak, aby utrzymać większą część oleju wewnątrz spręŜarki. Podczas pracy 
mała ilość oleju swobodnie krąŜy w układzie, przenoszona przez czynnik chłodniczy. Ilość oleju dodawanego do 
spręŜarki powinna być więc równa ilości oleju usuniętego, nie zaś ilości oleju wskazanej na tabliczce znamionowej. 
Pozwoli to uniknąć nadmiernego napełnienia olejem przed kolejnym uruchomieniem. 
Ilość oleju usuniętego ze spręŜarki naleŜy zmierzyć po pewnym czasie, pozwalającym na odparowanie czynnika 
chłodniczego zawartego w oleju. Aby ograniczyć zawartość czynnika chłodniczego w oleju do minimum, zaleca się 
utrzymanie elektrycznych rezystancji w stanie włączenia i usuwanie oleju tylko w przypadku, kiedy osiągnie 
temperaturę 35÷45°C. 

 

    UWAGA 
 
Wymiana filtra oleju wymaga zachowania uwagi przy obchodzeniu się z olejem. Oleju nie wolno wystawiać na 
działanie atmosferyczne przez czas przekraczający ok. 30 minut. 
W przypadku wątpliwości naleŜy sprawdzić kwasowość oleju, a jeśli taki pomiar nie jest moŜliwy, wymienić całą ilość 
oleju na nowy, przechowywany w szczelnych pojemnikach lub w warunkach spełniających wymagania dostawcy. 

 
Filtr oleju w spręŜarce znajduje się pod oddzielaczem oleju (strona wylotowa). Wymiana jest zalecana, kiedy spadek 
ciśnienia przekroczy 2 bary.  Kiedy spadek ciśnienia na filtrze osiągnie wartość 2,5 bara, regulator zatrzyma spręŜarkę i 
ustawi status alarmowy. Spadek ciśnienia na filtrze oleju to róŜnica między ciśnieniem wylotowym a ciśnieniem oleju.  Te 
dwie wartości ciśnienia dla dwóch spręŜarek moŜna monitorować przez mikroprocesor. 

Zgodne oleje: 
Daphne PVE Hermetic, FCV 68D 

 
Procedura wymiany filtra oleju 
1) Wyłączyć dwie spręŜarki, obracając przełączniki Q1 i Q2 do połoŜenia wyłączonego (Off). 
2) Obrócić przełącznik Q0 do połoŜenia wyłączonego (Off), poczekać na wyłączenie pompy cyrkulacyjnej i 

otworzyć główny wyłącznik Q10, aby odciąć zasilanie elektryczne urządzenia. 
3) Umieścić etykietę na uchwycie głównego wyłącznika, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu. 
4) Zamknąć zawory ssania, tłoczenia i wtrysku cieczy. 
5) Podłączyć urządzenie odbiorcze do spręŜarki i usunąć czynnik chłodniczy do odpowiedniego, czystego 

pojemnika. 
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6) OpróŜniać czynnik chłodniczy do czasu, kiedy ciśnienie wewnętrzne stanie się ujemne (w porównaniu z 
ciśnieniem atmosferycznym). W ten sposób obniŜana jest ilość czynnika chłodniczego rozpuszczonego w oleju. 

7) Spuścić olej ze spręŜarki, otwierając zawór upustowy znajdujący się pod oddzielaczem oleju. 
8) Usunąć pokrywę filtra oleju i wewnętrzny element filtrujący. 
9) ZałoŜyć uszczelnienie o-ring pokrywy i wewnętrzną tuleję. Nie smarować uszczelki o-ring olejem mineralnym, 

aby nie zanieczyścić układu. 
10) ZałoŜyć nowy element filtra. 
11) ZałoŜyć pokrywę filtra i zacisnąć śruby. Śruby naleŜy zaciskać naprzemiennie i stopniowo, ustawiać na kluczu 

dynamometrycznym moment 60 Nm. 
12) Napełnić olej przez górną pokrywę znajdującą się w oddzielaczu oleju. Pamiętając o wysokiej higroskopijności 

oleju estrowego, naleŜy go napełniać jak najszybciej. Nie wystawiać oleju estrowego na działanie atmosfery 
przez czas przekraczający 15 minut. 

13) Zamknąć pokrywę napełniania oleju. 
14) Podłączyć pompę próŜniową i opróŜnić spręŜarkę do próŜni 230 Pa. 
15) Po osiągnięciu takiego poziomu próŜni zamknąć zawór pompy próŜniowej.  
16) Otworzyć zawory ssania, tłoczenia i układu wtrysku cieczy. 
17) Odłączyć pompę próŜniową od spręŜarki. 
18) Usunąć etykietę ostrzegawczą z głównego wyłącznika. 
19) Zamknąć wyłącznik główny Q10, aby włączyć zasilanie urządzenia. 
20) Uruchomić urządzenie, postępując zgodnie z wcześniej opisaną procedurą uruchamiania. 
 

Ilość czynnika chłodniczego 
 

    WAśNE 
 
Urządzenie przeznaczono do pracy z czynnikiem chłodniczym R134a. NIE WOLNO uŜywać czynników innych niŜ R134a. 
 

 

    OSTRZEśENIE 
 
Dodawanie i usuwanie gazu chłodniczego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem. 
 

 

    UWAGA 
 
Kiedy gaz chłodniczy jest dodawany lub usuwany z układu, przez cały czas napełniania i usuwania naleŜy zapewnić 
przepływ wody przez parownik. Przerwanie przepływu wody podczas tej procedury spowodowałoby zamarznięcie 
parownika i w konsekwencji uszkodzenie wewnętrznych przewodów. 
Uszkodzenia spowodowane zamarznięciem powodują uniewaŜnienie gwarancji. 

 

    OSTRZEśENIE 
 
Czynności usuwania i uzupełniania czynnika chłodniczego powinni wykonywać inŜynierowie wykwalifikowani w 
stosowaniu odpowiednich materiałów przy urządzeniu. Nieprawidłowa konserwacja moŜe spowodować 
niekontrolowane straty ciśnienia i płynu. Nie wolno usuwać czynnika chłodniczego i oleju smarowego do środowiska. 
Zawsze naleŜy uŜywać odpowiedniego układu odzyskiwania. 

Urządzenie jest dostarczane z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, lecz w niektórych przypadkach moŜe być 
konieczne jego uzupełnienie w urządzeniu po instalacji.  
 

    OSTRZEśENIE 
Zawsze naleŜy sprawdzać przyczyny utraty czynnika chłodniczego. W razie konieczności naprawić system, następnie 
uzupełnić płyn. 

 
Urządzenie moŜna napełniać w warunkach dowolnego, stabilnego obciąŜenia (najlepiej pomiędzy 70 a 100%) i w 
dowolnych warunkach temperatury otoczenia (najlepiej powyŜej 20°C). Urz ądzenie powinno być włączone przez co 
najmniej 5 minut, aby ustabilizowało się stopniowanie pracy wentylatorów i przez to ciśnienie skraplania.  
W urządzeniach około 15% baterii skraplania jest przeznaczonych do celów dochładzania płynu chłodniczego. Wartość 
dochładzania to ok. 5–6°C (w przypadku urz ądzeń z ekonomizacją 10–15°C). 
Po całkowitym napełnieniu sekcji dochładzania, dodawanie czynnika chłodniczego nie zwiększa wydajności systemu. 
Niewielki dodatek czynnika (1÷2 kg) zmniejszy nieco wraŜliwość systemu. 
 
NB.: W miarę zmian obciąŜenia i liczby aktywnych wentylatorów, zmienia się takŜe praca dochładzania, a stabilizacja 
warunków trwa kilka minut. W Ŝadnych okolicznościach wartość dochładzania nie moŜe spaść poniŜej 3°C. Wielko ść 
dochładzania moŜe się ponadto nieznacznie zmieniać takŜe w wyniku zmian temperatury wody oraz przegrzewania na ssaniu.  
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W urządzeniu bez czynnika chłodniczego moŜe wystąpić jedna z dwóch sytuacji: 

1. Jeśli poziom czynnika jest nieco za niski, we wzierniku cieczy widoczny jest przepływ bąbelków. NaleŜy 
uzupełnić poziom w obiegu jak opisano w procedurze uzupełniania. 

2. Jeśli poziom gazu w urządzeniu jest umiarkowanie niski, odpowiedni obieg moŜe być zatrzymywany z 
powodu niskiego ciśnienia. NaleŜy uzupełnić poziom w odpowiednim obiegu, jak opisano w procedurze 
uzupełniania. 

 
Procedura uzupełniania czynnika chłodniczego 

1) W przypadku ubytków czynnika chłodniczego, przed uzupełnieniem poziomu konieczne jest przede 
wszystkim ustalenie przyczyn. Nieszczelność naleŜy znaleźć i usunąć. W pobliŜu nieszczelności mogą 
pojawić się ślady oleju, które są dobrym wskaźnikiem. Takie kryterium nie zawsze okazuje się 
wystarczającym. W przypadku średnich i duŜych nieszczelności dobrym sposobem jest uŜycie mydła i 
wody, natomiast zlokalizowanie małych nieszczelności wymaga uŜycia elektronicznego detektora 
nieszczelności. 

2) Dodać czynnik chłodzący do układu przez zawór serwisowy w przewodzie wlotowym parownika.  
3) Czynnik chłodniczy moŜna dodawać w dowolnych warunkach obciąŜenia obiegu pomiędzy 25 a 100%. 

Przegrzanie ssania musi zawierać się pomiędzy temperaturami 4 a 6°C. 
4) Dodać wystarczającą ilość czynnika chłodzącego, aby całkowicie wypełnić wziernik, tak by nie był juŜ 

widoczny przepływ bąbelków. Dodać kolejne 2 ÷ 3 kg czynnika jako rezerwa do wypełnienia 
przechładzacza, kiedy spręŜarka pracuje przy obciąŜeniu 50–100%. 

5) Sprawdzić wartość dochładzania przez pomiar ciśnienia i temperatury cieczy w pobliŜu zaworu 
rozpręŜnego. Wartość dochładzania musi zawierać się pomiędzy 4 a 8°C, a w przypadku urz ądzeń z 
ekonomizerem 10 do 15°C. Warto ść dochładzania będzie niŜsza dla obciąŜeń 75–100% i większa dla 
obciąŜenia 50%. 

6) Przy temperaturze otoczenia powyŜej 16°C wszystkie wentylatory powinny by ć włączone. 
7) Przepełnienie układu spowoduje wzrost ciśnienia tłocznego spręŜarki z powodu nadmiernego wypełnienia 

przewodów sekcji skraplacza. 
 

Tabela 8 – ci śnienie/temperatura 
Tabela ci śnienia/temperatury dla czynnika HFC-134a  

°C Barów °C Barów °C Barów °C Barów 

-14 0,71 12 3,43 38 8,63 64 17,47 

-12 0,85 14 3,73 40 9,17 66 18,34 

-10 1,01 16 4,04 42 9,72 68 19,24 

-8 1,17 18 4,37 44 10,30 70 20,17 

-6 1,34 20 4,72 46 10,90 72 21,13 

-4 1,53 22 5,08 48 11,53 74 22,13 

-2 1,72 24 5,46 50 12,18 76 23,16 

0 1,93 26 5,85 52 13,85 78 24,23 

2 2,15 28 6,27 54 13,56 80 25,33 

4 2,38 30 6,70 56 14,28 82 26,48 

6 2,62 32 7,15 58 15,04 84 27,66 

8 2,88 34 7,63 60 15,82 86 28,88 

10 3,15 36 8,12 62 16,63 88 30,14 
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Kontrole standardowe 
 
Czujniki temperatury i ci śnienia 
Urządzenie jest fabrycznie wyposaŜone we wszystkie niŜej wymienione czujniki. NaleŜy okresowo sprawdzać, czy ich 
wskazania są prawidłowe za pomocą urządzeń kontrolnych (manometrów, termometrów). W razie konieczności 
nieprawidłowe odczyty skorygować na klawiaturze mikroprocesora. Prawidłowo skalibrowane czujniki gwarantują 
większą wydajność urządzenia i dłuŜszy czas eksploatacji. 
NB.: pełny opis zastosowań, ustawień i regulacji zamieszczono w instrukcji obsługi i konserwacji mikroprocesora. 
 
Wszystkie czujniki są zmontowane i podłączone do mikroprocesora. PoniŜej znajdują się opisy wszystkich czujników: 
 
Czujnik temperatury wody wylotowej –  czujnik znajduje się na wylotowym złączu wody i jest uŜywany przez 
mikroprocesor do regulacji obciąŜenia urządzenia zgodnie z obciąŜeniem termicznym systemu. SłuŜy takŜe jako 
zabezpieczenie przeciwzamroŜeniowe parownika. 
 
Czujnik temperatury wody wlotowej  – ten czujnik znajduje się na wlotowym złączu wody parownika i słuŜy do 
monitorowania temperatury wody powracającej. 
 
Czujnik zewn ętrznej temperatury powietrza  – opcja. Czujnik pozwala na monitorowanie zewnętrznej temperatury 
powietrza na wyświetlaczu mikroprocesora. MoŜe takŜe słuŜyć do pomijania nastawy OAT. 
 
Przetwornik ci śnienia tłocznego spr ęŜarki  – montowany w kaŜdej spręŜarce do monitorowania ciśnienia tłocznego i 
regulacji wentylatorów. Jeśli zwiększone zostanie ciśnienie skraplania, mikroprocesor zmieni obciąŜenie spręŜarki, aby 
pozwolić na funkcjonowanie nawet po rozdzieleniu. Jest takŜe częścią logicznego układu sterowania olejem. 
 
Przetwornik ci śnienia oleju –  montowany w kaŜdej spręŜarce pozwala na monitorowanie ciśnienia oleju. 
Mikroprocesor uŜywa czujnika do informowania operatora o warunkach pracy filtra oleju i funkcjonowaniu układu 
smarowania. W połączeniu z przetwornikami wysokiego i niskiego ciśnienia chroni spręŜarkę przed problemami 
wynikającymi z nieprawidłowego smarowania. 
 
Przetwornik niskiego ci śnienia  – montowany w kaŜdej spręŜarce, słuŜy do monitorowania ciśnienia ssawnego 
spręŜarki oraz alarmów niskiego ciśnienia. Jest takŜe częścią logicznego układu sterowania olejem. 
 
Czujnik ssania  – instalowany opcjonalnie dla kaŜdej spręŜarki (jeśli zamówiony został elektroniczny zawór rozpręŜny), 
pozwala na monitorowanie temperatury po stronie ssawnej. Mikroprocesor wykorzystuje sygnał z tego czujnika do 
sterowania elektronicznym zaworem rozpręŜnym. 
 
Czujnik temperatury tłoczenia spr ęŜarki  – montowany w kaŜdej spręŜarce, pozwala na monitorowanie ciśnienia 
tłocznego i temperatury oleju. Mikroprocesor wykorzystuje sygnał z tego czujnika do sterowania wtryskiem cieczy i 
zamykania spręŜarki w wypadku wzrostu temperatury tłoczenia do 110°C. Chroni tak Ŝe spręŜarkę przed pompowaniem 
cieczy podczas uruchamiania. 
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Arkusz kontrolny 
 
Zaleca się okresowe gromadzenie poniŜszych danych roboczych w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia w 
długim przedziale czasu. Dane będą niezwykle waŜne dla inŜynierów, przeprowadzających okresowe i nieokresowe 
konserwacje urządzenia. 
 
Pomiary od strony wody 
Nastawy wody lodowej °C _________ 
Temperatura wody wylotowej parownika °C _________ 
Temperatura wody wlotowej parownika °C _________ 
Spadek ciśnienia w parowniku kPa _________ 
Prędkość przepływu wody w parowniku m3/h _________ 

 
Pomiary od strony czynnika chłodniczego  
Obieg 1:     
 ObciąŜenie spręŜarki _____ % 
 Liczba aktywnych wentylatorów _____  
 Liczba kroków zaworu rozpręŜnego (tylko elektroniczne) _____  
Ciśnienie czynnika 
chłodniczego/oleju 

Ciśnienie parowania _____ Barów 

 Ciśnienie skraplania _____ Barów 
 Ciśnienie oleju _____ Barów 
Temperatura czynnika 
chłodniczego 

Temperatura nasycenia parowania _____ °C  

 Temperatura gazu ssawnego _____ °C  
 Przegrzanie na ssaniu _____ °C  
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C  
 Przegrzanie wylotowe _____ °C  
 Temperatura cieczy _____ °C  
 Dochładzanie _____ °C  
 
Obieg 2     
 ObciąŜenie spręŜarki _____ % 
 Liczba aktywnych wentylatorów _____  
 Liczba kroków zaworu rozpręŜnego (tylko elektroniczne) _____  
Ciśnienie czynnika 
chłodniczego/oleju 

Ciśnienie parowania _____ Barów 

 Ciśnienie skraplania _____ Barów 
 Ciśnienie oleju _____ Barów 
Temperatura czynnika 
chłodniczego 

Temperatura nasycenia parowania _____ °C  

 Temperatura gazu ssawnego _____ °C  
 Przegrzanie na ssaniu _____ °C  
 Temperatura nasycenia skraplania _____ °C  
 Przegrzanie wylotowe _____ °C  
 Temperatura cieczy _____ °C  
 Dochładzanie _____ °C  
Temperatura powietrza na zewnątrz         _____         °C 
 
Pomiary elektryczne 
 
Analiza asymetrii napi ęcia w urz ądzeniu: 
   Fazy:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                    Asymetria [%]: %_____100=×
−

AVG

AVGMAX

V

VV
                              AVG = średnie 

 

 
Prąd spręŜarki – fazy:                    R       S     T    
      

SpręŜarka 1             _____ A                 _____ A _____ A     
SpręŜarka 2              _____ A                  _____ A _____ A 
 

Prąd wentylatora:   1        _____ A       2      _____ A 
    3        _____ A       4      _____ A 
    5        _____ A       6      _____ A 
    7        _____ A       8      _____ A 
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Serwis i ograniczona gwarancja 
 
Jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie urządzenia są sprawdzane fabrycznie i objęte gwarancją przez 12 
miesięcy od pierwszego uruchomienia lub 18 miesięcy od dostawy. 
Urządzenia zostały opracowane i skonstruowane zgodnie z normami wysokiej jakości, co zapewnia lata bezproblemowej 
eksploatacji. WaŜne jest jednak zapewnienie prawidłowej i okresowej konserwacji zgodnie ze wszystkimi procedurami 
wymienionymi w niniejszej instrukcji.  
Bardzo zalecane jest podpisanie kontraktu serwisowego z autoryzowanym centrum serwisowym, aby zapewnić wydajną 
i bezproblemową pracę dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego personelu. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe urządzenie wymaga konserwacji takŜe podczas okresu gwarancyjnego. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe nieprawidłowa praca urządzenia poza zakresami roboczymi lub zaniedbanie odpowiedniej 
konserwacji zalecanej w niniejszej instrukcji mogą spowodować uniewaŜnienie gwarancji. 
Aby spełnić warunki gwarancyjne naleŜy stosować się w szczególności do poniŜszych punktów: 

1. Urządzenie nie moŜe pracować poza zakresami katalogowymi. 
2. Źródło zasilania elektrycznego musi mieścić się w zakresach napięcia, nie moŜe zawierać harmonicznych ani 

gwałtownych zmian. 
3. W zasilaniu trójfazowym asymetria międzyfazowa nie moŜe przekraczać 3%. Urządzenie musi pozostać 

wyłączone do czasu usunięcia problemów z zasilaniem elektrycznym. 
4. Nie wolno dopuszczać do wyłączenia ani pominięcia Ŝadnego urządzenia ochronnego: mechanicznego, 

elektrycznego ani elektronicznego. 
5. Woda uŜywana do napełniania obiegu wody musi być czysta i prawidłowo przygotowana. NaleŜy zamontować 

mechaniczny filtr w miejscu jak najbliŜszym wlotu parownika. 
6. O ile nie zostało inaczej zapisane w umowie podczas składania zamówienia, prędkość przepływu wody przez 

parownik nie moŜe być wyŜsza niŜ 120% ani niŜsza niŜ 80% nominalnej prędkości przepływu. 
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Obowi ązkowe kontrole okresowe i uruchamianie urz ądzeń pod 
ciśnieniem 
 
Urządzenia naleŜą do IV kategorii według klasyfikacji zgodnej z dyrektywą europejską PED 97/23/WE. 
 
Według niektórych lokalnych przepisów wytwornice tej kategorii wymagają okresowych kontroli przez upowaŜnione 
organy. NaleŜy sprawdzić lokalne wymagania. 
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WaŜne informacje o u Ŝywanym czynniku chłodniczym 
 
Produkt zawiera fluorowe gazy cieplarniane podlegające protokołowi z Kioto.  
Nie wolno wypuszczać tych gazów do atmosfery. 
 
Typ czynnika chłodniczego:  R134a 
Wartość GWP(1):   1300 
 
(1)Global Warming Potential (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) 
 
Ilość czynnika chłodniczego jest podana na tabliczce znamionowej urządzenia. 
 
Według europejskiego lub lokalnego prawodawstwa mogą być wymagane okresowe kontrole szczelności 
czynnika.  
Więcej informacji dostępnych jest u lokalnego sprzedawcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyrzucanie 
 
Urządzenie składa się z części metalowych i z tworzyw sztucznych. Wszystkie te części naleŜy utylizować 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.  Baterie z ołowiem naleŜy zbierać i oddawać do 
odpowiednich centrów zbiórki odpadów.  
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Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian w projekcie i konstrukcji w dowolnej chwili bez uprzedzenia. Ilustracja na okładce nie jest 
wiąŜąca. 

 

 
 

Chłodzone powietrzem wytwornice wody lodowej  
z jedno śrubow ą spr ęŜarką 
 
EWAD650-C17 C-SS 
EWAD650-C17 C-SL 
EWAD620-C16 C-SR 
 
EWAD760-C19 C-XS 
EWAD760-C19 C-XL 
EWAD740-C19 C-XR 
 
EWAD820-C14 C-PS 
EWAD820-C14 C-PL 
EWAD810-C14 C-PR 
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