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

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

Deutsch
Verdichter
Vorlaufabsperrventil
Hochdrucksensor
Wartungsklappe
Hochdruck-Sicherheitsventil
Axialventilator
Verflüssigerregister
Lastventil

9

Liquid line isolating valve

Absperrventil Flüssigkeitsleitung

Vanne d'isolement de la ligne du liquide

Afsluiter vloeistoflijn

10

Dehydration filter

Filtre déshydrateur

Dehydratatiefilter

11

Liquid and humidity indicator

Indicateur de liquide et humidité

Vloeistof- en vochtigheidsindicator

Indicador de líquido y humedad

Indicatore di liquido e umidità

12

Vanne solénoïde économiseur

15
16

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

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

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

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

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

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

17

Low-pressure safety valve

Niederdruck-Sicherheitsventil

Soupape de sécurité à basse pression

Veiligheidsklep lage druk

Válvula de seguridad de baja presión

18 (ST)
19 (EP)
20

Suction temperature probe
Low-pressure transducer
Suction shut off valve

Ansaugtemperaturfühler
Niederdrucksensor
Absperrventil Saugleitung

Sonde de température aspiration
Transducteur basse pression
Robinet d'aspiration

Temperatuursonde aanzuiging
Omzetter lage druk
Aanzuiging afsluitklep

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

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

Liquid injection shut off valve

Asperrventil der
Flüssigkeitseinspritzung

Vanne d’arrêt de l’injection du liquide

Afsluitklep voor vloeistofinjectie

Grifo de inyección de líquido

Valvola di chiusura a iniezione liquida

Filtre à mailles pour l’injection du liquide

Filter met mazen voor
vloeistofinjectie

Filtro de malla de inyección de líquido

Filtro in mesh a iniezione liquida

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

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



13
14

21

23

Liquid injection solenoid valve

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

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

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

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

22

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

Liquid injection mesh filter

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

Détendeur thermostatique économiseur

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

Vanne solénoïde pour injection du liquide

Magneetklep voor vloeistofinjectie

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

Drukregelaar hoge druk
Perstemperatuursensor
Omzetter oliedruk
Aansluiting ingang water

Temperaturfühler Wasserzulauf

Sonde de température entrée eau

Temperatuursonde watertoevoer

Anschluss Wasserauslauf

Raccordement de la sortie d’eau

Aansluiting uitgang water

Temperaturfühler Wasserauslauf

Sonde de température sortie eau

Temperatuursonde wateruitlaat

Verdampfer-Heizer
Wärmerückgewinnung
Anschluss Wasserzulauf
Verdichter

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

Verwarming verdamper
Warmteterugwinning
Waterinvoeraansluiting
Wateruitvoeraansluiting

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

Sonda temperatura ingresso acqua
Connessione uscita acqua
Sonda temperatura uscita acqua
Riscaldatore con evaporatore
Recupero del calore
Collegamento di ingresso dell’acqia
Collegamento di uscita dell’acqua
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1
2
3

Português


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

Compressor
Torneira de mandada
Transdutor de alta pressão

Swedish


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

Kompressor

Norsk
Kompressor

Finnish

Połyskk

esky

Kompressori

SprQRarka

Kompresor
VýtlaFný kohoutek

Tryckavstängningsventil

Avstengningsventil på utløp

Poiston tyhjennysventtiili

Zawór tłoczny

Högtrycksomvandlare

Høytrykksomformer

Korkeapaineanturi

Przetwornik wysokiego
ciUnienia

Transduktor vysokého tlaku

4

V# -L&),

Válvula de segurança de alta
pressão

.=3/383 ?

Servicelucka

Serviceluke

Huoltoluukku

Drzwiczki serwisowe

Servisní dvíEka

5

W-)' !X&), %,
)&!,

Bateria condensante

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

Högtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for høytrykk

Korkeapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
wysokiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil vysokého
tlaku

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

S 583 850/ 9/3

Axialfläkt

Aksialventilator

Aksiaalipuhallin

Wentylator osiowy

Axiální ventilátor

P30150 /3

Kondensor

Kondensatorbatteri

Jäähdytyskierukka

WQRownica skraplacza

KondenzaFní baterie

Z :  Valve

Laddningsventil

Load Valve

Latausventtiili

Zawór wlotowy

Zatížení ventilu

Isoleringsventil
vätskeledning
Avfuktningsfilter

Avstengningsventil på flytende
linje
Avfuktningsfilter

Nestelinjan eristysventtiili

Zawór odcinajCcy liniQ płynu

Indicador de líquido e humidade

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

Kuivaussuodatin

Filtr odwadniacza

IzolaFní kohoutek linie
kapaliny
Filtr dehydrátoru

Válvula de expansão eletrónica

^01

Vätske- och fuktvisare

Væske- og fuktighets-seglass

Neste- ja kosteusmittari

Wska_nik płynu i wilgoci

Ukazatel kapaliny a vlhkosti

Válvula solenóide para injeção de
líquido

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

Magnetventil for
fødevannsforvarmer
Termostatisk
ekspansjonsventil for
fødevannsforvarmer
Fødevannsforvarmer (ikke

Säästöyksikön
solenoidiventtiili
Säästöyksikön
termostaattinen
paisuntaventtiili
Säästöyksikkö

Elektromagnetyczny zawór
ekonomizera

Solenoidní ventil
ekonomizátoru

Termostatyczny zawór
rozprQRny ekonomizera

Tepelný expanzní ventil
ekonomizátoru

EWAD650C-SS/SL/SR)

tilgjengelig for EWAD650CSS/SL/SR)

(ei käytettävissä
EWAD650C-SS/SL/SR)

6

*&!%#, (

7

T#) !!,

8

W-)' (!, X#)

9
10
11
12
13

W-)' !,
+#%, +#
[)# X+#!,
]'&( +# 
+#!),
"&#+% --)'
economiser
a&#!% --)'
&!, economiser
Economiser

14
15
16
17
18 (ST)
19 (EP)
20
21
22
23
24 (F13)
25 (DT)
26 (OP)
27
28 (EEWT)
29
30 (ELWT)
31 (R5)

('& ')L& +
EWAD650C-SS/SL/SR)
"&#% --)'
&!,
(!%,
W-)' !X&),
$%, )&!,
*!L%#, L&##!),
##X!,
T&# , $%,
)&!,
O#++!% --)'
##X!,
O#++!% --)'
+$!, +#
[)#  +, +$!,
+#
"&#+% --)'
&! +#
e, )&!, %,
)&!,
*!L%#, L&##!),
&#%,
T&# , )&!,
'
O'&! &!' &#
*!L%#, L&##!),
&!' &#

Filtro desidrator

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

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

/3 8B03 /

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

Magnetventil kylring
Termostatisk
expansionsventil kylring
Kylring (inte tillgängligt för

Elektronisk expansionsventil

Elektronisk ekspansjonsventil

Förångare

Evaporator

Elektroninen
paisuntaventtiili
Höyrystin

Lågtrycks säkerhetsventil

Sikkerhetsventil for lavtrykk

Sond sugtemperatur
Lågtrycksomvandlare

S/ 5@03 70 0
8  280

Sugavstängningsventil

672  B 1 3 /
:7302 70

Avstängningsventil för
vätskeinjicering

>/@

0 : 33 1850 9

Ekonomizer (niedostQpne

dla EWAD650C-SS/SL/SR)

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

Elektroniczny zawór rozprQRny

Expanzní elektronický ventil

Parownik

Evaporátor

Matalapaine turvaventtiili

Zawór bezpieczeDstwa
niskiego ciUnienia

BezpeFnostní ventil nízkého
tlaku

Temperaturføler i innløp

Imun lämpötila-anturi

Sonda temperatury zasysania

Tepelná sonda nasávání

Lavtrykksomformer

Matalapaineanturi

Przetwornik niskiego ciUnienia

Transduktor nízkého tlaku

Avstengningsventil på innløp

Imuhana

Zawór ssawny

Nasávací kohoutek

Flytende injeksjon
stengeventil

Nesteen ruiskutuksen
sulkuventtiili

Zawór zamykajCcy wtrysk
płynu

VstEikování uzavírací ventil

Elektrozawór zamykajCcy
wtrysk płynu
Zawór elektromagnetyczny
wtryskiwania płynu

Solenoidní ventil pro
vstEikování kapaliny

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

Nätfilter för vätskeinjicering

Flytende injeksjon mesh filter

Magnetventil för
vätskeinjicering

Magnetventil for
væskeinjeksjon

Nesteen ruiskutuksen
siiviläverkko
Solenoidiventtiili
nesteruiskutukseen

VstEikování sítkový filtr

55 82 3 33 1850 9

Högtrycksmätare

Høytrykkspressostat

Korkeapaine kytkin

Presostat wysokiego ciUnienia

Presostat vysokého tlaku

Sonda da temperatura de aspiração

>/@ /5=75/ 2
:91

Temperatursond för
uttömning

Utslipp temperatursensor

Vastuuvapaus lämpötilaanturi

Czujnik temperatury na
wyjUciu

Vybití teplotní Fidlo

Transdutor de baixa pressão

>/@

Oljetrycksomvandlare

Oljetrykkomformer

Öljypaineanturi

Przetwornik ciUnienia oleju

Transduktor tlaku oleje

Transdutor de pressão do óleo

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

Anslutning vatteninlopp
Temperatursond
inloppsvatten

Forbindelse for vanninnløp
Temperaturføler for vann i
inngang

Veden sisäänmenoliitos
Veden sisäänmenon
lämpötila-anturi

PodłCczenie dopływu wody
Sonda temperatury dopływu
wody

Zapojení vstup vody

Zapojení výstup vody

Transdutor de alta pressão

1850 9 = 

Tepelná sonda vstup vody

O'&! &(' &#

Óleo/sensor temperatura de
descarga

62431 8312

Anslutning vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Veden ulostuloliitos

PodłCczenie odpływu wody

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

Pressóstato alta pressão

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

Temperatursond
utloppsvatten

Ulostulevan veden
lämpötila-anturi

Sonda temperatury odpływu
wody

Tepelná sonda vstup vody

^ 7 /5< 058/5<

Förångarvärmare

Temperaturføler for vann i
utgang
Varmeveksler med
varmegjenvinning

Haihduttimen lämmitin

Podgrzewacz parownika

Výparník

f/  :M 9 /57

Värmeåterställning

Varmegjenvinning

Lämmön talteenotto

Odzysk ciepła

Rekuperace tepla

Anslutning för vatteninlopp

Forbindelse for vanninnløp

Vedenottoputken liitäntä

PodłCczenie dopływu wody

Vtokové hrdlo

Anslutning för vattenutlopp

Forbindelse for vannutløp

Vedenpoistoputken liitäntä

PodłCczenie odpływu wody

Odpadní hrdlo

a&#%#, &(!%

32

*! L&#,

33

O'&! &!' &#

34

O'&! &(' &#

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

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

Hrvatski
Kompresor
Zaporni ventil za pražnjenje
VisokotlaFni mjerni pretvaraF
Servisni prikljuFak

5

Sigurnosni ventil visoki pritisak

6
7
8

Aksijalni ventilator
Spirala ukapljivaFa
Ventil za punjenje



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

Român
Compresor
Robinet evacuare
Traductor înaltI presiune
UgI pentru asistenhI

Slovenski
Kompresor
Izpustni zaporni ventil
VisokotlaFni prestavljalec
Servisni vhod


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

ValvI de siguranhI înaltI presiune

VisokotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 8

Ventilator axial
Baterie de condensare
SupapI de admisie

Aksialni ventilator
Tuljava kondenzatorja
Ventil za polnjenje

3 3 0905

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

9

Izolacijski ventil linija tekukine

Folyadék izoláló szelep

ValvI izolare linie de lichid

Izolacijski ventil tekoFinske linije

10

Filtar za odstranjivanje vlage

Filtru deshidrator

Sušilni filter

11

Indikator tekukine i vlažnosti

Indicator de lichid gi umiditate

Indikator tekoFine in vlage

^01 /3 : /5@03 /

12

Ventil solenoid ekonomizator

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

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

ValvI solenoidI economizor

MagnetotermiFni ventil grelnika

P70 :5B105 /3733A=500

Solenoidný ventil ekonomizátora

13

Ventil za termostatiFku ekspanziju
ekonomizatora

ValvI de expansiune termostaticI
economizor

Termostatski ekspanzijski ventil grelnika

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

Tepelný expanzný ventil
ekonomizátora

14

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

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

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

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

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

15
16

ElektroniFki ekspanzijski ventil
IsparivaF

ValvI de expansiune electronicI
Vaporizator

Elektronski ekspanzijski ventil
Izparilnik

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

Expanzný elektronický ventil
Evaporátor

17

NiskotlaFni sigurnosni ventil

ValvI de siguranhI joasI presiune

NizkotlaFni varnostni ventil

Y517:50 70 : 0

BezpeFnostný ventil nízkeho tlaku

18 (ST)

Temperaturna sonda usisa

19 (EP)
20

Transduktor nizak pritisak
Ventil za zatvaranje usisa

21
22
23

Mrežasti filtar za ubrizgavanje tekukine
Ventil za prekid ubrizgavanja tekukine

24 (F13)

MjeraF pritiska visoki pritisak

25 (DT)

Senzor temperature na ispuhu

26 (OP)
27

Mjerni pretvaraF tlaka ulja
PrikljuFak za ulaz vode

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

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

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

Traductor presiune joasI
Robinet de aspirahie

Sonda temperature v sesalnem
tokokrogu
NizkotlaFni pretvornik
Ventil za izklop sesanja

SupapI obturatoare injechie cu lichid

Izklopni ventil tekoFega vbrizgavanja

Filtru cu sitI metalicI injechie cu lichid

Mrežni filter tekoFega vbrizgavanja

ValvI solenoidI pentru injechia lichidului

Elektromagnetni ventil tekoFega
vbrizgavanja

Presostat înaltI presiune

VisokotlaFni presostat

SondI de temperaturI aspirahie

8B03 /

3 0905

IzolaFný kohútik línie kvapaliny
Filter dehydrátora
Ukazovatel kvapaliny a vlhkosti

J5=75/ 0 301 : : = 805

Tepelná sonda nasávania

P3085/3 0 3 0905
P0 : : = 805

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

P0 : 0B5 / 05 0 /5@03 /
K5B5 / d / : 0B5 / 05 0
/5@03 /
P70 :5B105 : 0B5 / 05
0 /5@03 /
P30/ /3 30 @ /5 8 3 3
0905

Presostat vysokého tlaku

Senzor izhodne temperature

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

Senzor teploty na odvode

Traductor presiune ulei
Conexiune intrare apI

Prestavljalec oljnega tlaka
Povezava dovoda vode

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

Transduktor tlaku oleja
Zapojenie vstupu vody

SondI temperaturI apI intrare

Sonda temperature vhodne vode

J5=75/ 0 301 8431 831

Tepelná sonda vstupu vody

Conexiune iegire apI

PrikljuFek za odvod vode

6:  :431 831

Zapojenie výstupu vody

SondI temperaturI apI iegire

Sonda temperature izhodne vode

J5=75/ 0 301 :431 831

Tepelná sonda vstupu vody

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

Grelec izparilnika
Pridobivanje toplote
Povezava dovoda vode
Povezava odvoda vode

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

OhrievaF evaporátora
Regenerácia tepla
Zapojenie vstupu vody
Zapojenie výstupu vody
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ORYGINALNAINSTRUKCJAW JwZYKU ANGIELSKIM
Niniejsza instrukcja stanowi waxnydokument pomocniczydla wykwalifikowanego personelu. Tym niemniej jej zadaniem nie jest wyryczanie personelu w jego
czynnozciach.
DziQkujemy za zakupienie naszego agregatu chłodniczego
PRZED PRZYSTPIENIEM DO MONTAU I URUCHOMIENIA
JEDNOSTKI NALEY DOKŁADNIE PRZECZYTA NINIEJSZ
INSTRUKCJ OBSŁUGI.
NIEPRAWIDŁOWY MONTA MOE DOPROWADZI DO
PORAENIA PRDEM, ZWAR, WYCIEKÓW, POARU LUB
INNYCH USZKODZE SPRZTU LUB OBRAE OSÓB
JEDNOSTKA
MUSI
BY
ZAMONTOWANA
PRZEZ
DOWIADCZONEGO OPERATORA/TECHNIKA.
URUCHOMIENIE JEDNOSTKI MUSI BY DOKONANE PRZEZ
AUTORYZOWANYCH
I
DOWIADCZONYCH
PROFESJONALISTÓW.
WSZYSTKIE CZYNNOCI MUSZ BY WYKONANE ZGODNIE Z
OBOWIZUJCYMI LOKALNYMI PRZEPISAMI.
MONTA{ I URUCHOMIENIE JEDNOSTKI JEST KATEGORYCZNIE
ZABRONIONE W PRZYPADKU GDY WSKAZÓWKI ZAWARTE W
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE S|ZROZUMIAŁE.
W RAZIE WTPLIWOCI, NALEY SI ZWRÓCI DO
PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA PO INFORMACJE I
WYJANIENIA.

W przypadku jakielkolwiek niezgodnoUci z niniejszC instrukcjC i dokumentacjC
sprzQtu, odnieUk siQ do dokumentów znajdujCcych siQ na maszynie. W razie
wCtpliwoUci skontaktowak siQ z przedstawicielem producenta.
Celem niniejszej instrukcji jest podanie wskazówek, tak aby montaRysta i
wykwalifikowany operator wykonali poprawny montaR, rozruch i konserwacjQ
jednostki, bez stwarzania ryzyka dla osób, zwierzCt i/lub przedmiotów.

Odbiór jednostki
Po dotarciu jednostki na miejsce montaRu, naleRy jC niezwłocznie sprawdzik i
okreUlik ewentualne uszkodzenia. Wszystkie elementy wskazane w dowodzie
dostawy muszC byk przejrzane i sprawdzone.
JeReli jednostka zostanie uszkodzona, nie naleRy usuwak uszkodzonego materiału
i natychmiast powiadomik przewo_nika, proszCc o sprawdzenie jednostki.
Natychmiast powiadomik przedstawiciela producenta, wysyłajCc, jeReli to moRliwe
zdjQcia, które bQdC pomocne w odnalezieniu odpowiedzialnoUci za usterkQ.
Usterka nie moRe byk naprawiona dopóki nie zostanie sprawdzona przez
przedstawiciela firmy transportowej.
Przed zamontowaniem jednostki sprawdzik, czy model i napiQcie elektryczne
wskazane na tabliczce sC prawidłowe. Producent nie jest odpowiedzialny za
ewentualne szkody wykryte po zaakceptowaniu jednostki.

Opis

Ograniczenia robocze

Zakupiona jednostka to „agregat chłodniczy chłodzony powietrzem”,
zaprojektowana do chłodzenia wody (lub mieszanki woda-glikol) w zakresie
opisanych poniRej ograniczeD. Funkcjonowanie jednostki bazuje siQ na sprQRaniu,
kondensacji i odparowywaniu pary, zgodnie z odwracalnym cyklem Carnota.
Główne elementy to:
SprQRarka Urubowa do zwiQkszenia ciUnienia pary czynnika chłodniczego
(od ciUnienia parowania do ciUnienia kondensacji.
Parownik, w którym płynny czynnik chłodniczy o niskim ciUnieniu
odparowuje, ochładzajCc wodQ.
Skraplacz, w którym para o wysokim ciUnieniu skrapla siQ, odprowadzajCc
do atmosfery ciepło usuniQte z ochłodzonej wody dziQki wymiennikowi ciepła
chłodzonemu powietrzem.
Zawór rozprQRny, który umoRliwia zmniejszenie ciUnienia sprQRonego płynu,
(od ciUienia kondensacji do ciUnienia parowania) .

Magazynowanie
Warunki otoczenia muszC byk zgodne z nastQpujCcymi ograniczeniami:
Minimalna temperatura otoczenia
:
-20°C
Maksymalna temperatura otoczenia
:
57°C
Maksymalna wilgotnoUk wzglQdna
:
95% bez kondensatu
Przechowywanie w warunkach poniRej temperatury minimalnej moRe byk
przyczynC uszkodzenia komponentów, natomiast przechowywanie w warunkach
powyRej temperatury maksymalnej moRe doprowadzik do otwarcia zaworów
bezpieczeDstwa. Przechowywanie w atmosferze z kondensatem moRe
doprowadzik do uszkodzenia komponentów elektrycznych.

Ogólne informacje

Funkcjonowanie
Funkcjonowanie jest dozwolone w zakresie ograniczeD wskazanych na
Rysunku 2.
Jednostka musi byk uRywana z natQReniem przepływu wody parownika zawartym
pomiQdzy 50% a 140% znamionowego natQRenia przepływu (w standardowych
warunkach roboczych).
Funkcjonowanie poza wskazanymi ograniczeniami moRe uszkodzik jednostkQ.
W razie wCtpliwoUci skontaktowak siQ z przedstawicielem producenta.

Wszystkie jednostki sC dostarczane ze schematami elektrycznymi,
certyfikowanymi rysunkami, tabliczk} znamionow} i DOC
(Deklaracja zgodnozci); dokumenty te przedstawiajC dane techniczne
zakupionej jednostki i S| INTEGRALN| I NIEZBwDN| CZw~CI|
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
Rysunek 1 – Opis tabliczek znajduj}cych siy na panelu operatorskim
(Panel elektryczny moRe byk dwóch róRnych wysokoUciach)

Identyfikacja tabliczki
1 – Symbol gazu niepalnego
2 – Rodzaj gazu
3 – Dane tabliczki identyfikacyjnej jednostki
4 – Logo producenta
5 – OstrzeRenie dotyczCce napełnienia obwodu wody

6 – Symbol zagroRenia elektrycznego
7 – OstrzeRenie o niebezpiecznym napiQciu
8 – OstrzeRenie o zamocowaniu kabli
9 – Instrukcje dotyczCce podnoszenia
10 - WyłCcznik awaryjny
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Rysunek 2 – Ograniczenia robocze

Temp. otoczenia [°C]

Standardowa
wydajnoz

Wysoka
wydajnoz

Wydajnoz premium

Praca z wod} i
glikolem

W tym polu urz}dzenie moxe
pracowa czyzciowo. Zob.
tabele wydajnozci.

Praca tylko z regulacj} prydkozci wentylatorów
(ponixej 10°C temp. otocz.)

Praca tylko z wentylatorami i regulacj} Speedtroll (ponixej -10°C temp. otoczenia)

Temperatura wylotowa wody parownika [°C]
Bezpieczestwo
Jednostka musi byk solidnie przymocowana do podłoRa.
NaleRy przestrzegak nastQpujCcych instrukcji:
−
Jednostka moRe byk podnoszona wyłCcznie za uchwyty oznaczone na
Rółto i zamocowane do jej podstawy.
−
Zabroniony jest dostQp do komponentów elektrycznych bez uprzedniego
wyłCczenia głównego wyłCcznika jednostki i odciQcia zasilania elektrycznego.
−
Zabroniony jest dostQp do komponentów elektrycznych bez zastosowania
panela izolujCcego. Zabrania siQ obsługiwak komponentów elektrycznych w
przypadku obecnoUci wody i/lub wilgotnoUci.
−
Ostre krawQdzie i powierzchnie czQUci skraplacza mogC spowodowak
obraRenia. Unikak bezpoUredniego kontaktu i uRywak Urodków ochrony
indywidualnej.
−
Przed przystCpieniem do wykonywania czynnoUci na wirnikach chłodzenia
i/lub sprQRarkach, naleRy odłCczyk zasilanie elektryczne za pomocC
głównego wyłCcznika. Brak zastosowania siQ do takiej zasady moRe byk
przyczynC powaRnych obraReD.
−
Nie wkładak Radnych przedmiotów do rur wodnych, gdy jednostka jest
podłCczona do systemu.
−
NaleRy zamontowak mechaniczny filtr na rurze wodnej podłCczonej na
wejUciu wymiennika ciepła.
−
Jednostka jest wyposaRona w zawory bezpieczeDstwa zamontowane po
stronie wysokiego i niskiego ciUnienia obwodu chłodniczego.
Kategorycznie zabrania siy usuwania osłon zabezpieczaj}cych ruchome
czyzci.
W przypadku nagłego zatrzymania jednostki, zastosowak siQ do instrukcji
opisanych w Instrukcji obsługi panela sterowniczego stanowiCcej czQUk
dokumentacji dołCczonej domaszyny dostarczonej uRytkownikowi.
Zaleca siQ zdecydowanie wykonanie montaRu i konserwacji w obecnoUci innych
osób. W przypadku obraReD lub problemów naleRy zachowywak siQ w
nastQpujCcy sposób:
- Zachowak spokój.
- WcisnCk przycisk alarmowy jeReli znajduje siQ na instalacji.
- PrzenieUk poszkodowanC osobQ w ciepłe miejsce, z dala od jednostki i
umieUcik jC w pozycji spoczynku.
- Natychmiast powiadomik odpowiedni personel znajdujCcy siQ w budynku lub
zadzwonik na pogotowie.

-

Poczekak na przyjazd pogotowia ratowniczego, bez pozostawiania samej
zranionej osoby .
Dostarczyk wszystkich niezbQdnych informacji słuRbom medycznym.
Nie motowak urzCdzenia w strefie, która moRe byk niebezpieczna podczas
wykonywania czynnoUci konserwacyjnych (np.platforma bez parapetów
lub prowadnic bCd_ w strefie niezgodnej z wymaganiami dotyczCcymi
przestrzeni wokół urzCdzenia).

Hałas
Jednostka emituje hałas głównie z powodu obrotów sprQRarki i wirników.
Poziom hałasu dla kaRdego modelu jest przedstawiony w dokumentacji
sprzedaRy.
JeReli jednostka jest zamontowana, uRywana i poddana konserwacji w prawidłowy
sposób, poziom emisji hałasu nie wymaga stosowania Radnych Urodków
ochronnych podczas ciCgłej pracy w jpobliRu. maszyny.
W przypadku montaRu z uwzglQdnieniem specjalnych wymagów d_wiQkowyvh,
moRe byk konieczne zamontowanie dodatkowych urzCdzeD zmniejszajCcych
hałas.
Przemieszczanie i podnoszenie
Unikak uderzeD i/lub potrzCsania jednostkC podczas załadowania/rozładowania
z pojazdu transportowego i w trakcie przemieszczania. Przesuwak lub ciCgnCk
jednostkQ wyłCcznie za ramQ podstawy. Zamocowak jednostkQ na Urodku
transportowym, aby siQ nie poruszała co moRe spowodowak jej uszkodzenie.
Zapewnik, aby Radna czQUk jednostki nie upadła podczas transportu i
załadowania/rozładowania.
Wszystkie jednostki sC wyposaRone w oznaczone na Rółto punkty zaczepienia
przeznaczone do jej podniesienia. jednostkQ moRna podnosik wyłCcznie za te
punkty, w sposób przedstaiony poniRej . Aby zapobiec uszkodzeniu zbiornika
kondensatu uRyk prQtów rozporowych. UmieUcik je z rozstawem co 2,5 m nad
kratkC wentylatora.
Liny i listwy przeznaczone do podnoszenia muszC byk wytrzymałe, aby
bezpiecznie utrzymak jednostkQ. Sprawdzik masQ jednostki na jej tabliczce
znamionowej
NaleRy podnosik jednostkQ z maksymalnC ostroRnoUciC i uwagC, stosujCc siQ do
instrukcji dotyczCcych podnoszenia, znajdujCcych siQ na tabliczce. PodnieUk
jednostkQ bardzo powoli, utrzymujCc jC idealnie poziomo.
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Ustawienie i montax
Wszystkie jednostki sC przeznaczone do uRycia na zewnCtrz, na podestach lub na
ziemi, pod warunkiem, Re strefa montaRu jest wolna od przeszkód, które mogłyby
zmniejszyk przepływ powietrza do wQRownic skraplacza.

Jednostka musi byk zamontowana na solidnej podstawie i idealnie
wypoziomowana. JeReli jednostka zostanie zamontowana na podeUcie lub dachu,
moRe byk konieczne uRycie belek kompensujCcych ciQRar.

Rysunek 3 - Podnoszenie jednostki

2 jednostki spryxarki
W przypadku montaRu na ziemi, naleRy zastosowak solidnC podstawQ wykonanC z
cementu, ominimalnej gruboUci 250mm i szerokoUci wiQkszej niRszerokoUk jednostki,
bQdCcCwstanieutrzymakjejciQRar.
JeReli jednostka zostanie zamontowana w miejscu łatwo dostQpnym dla dla osób i
zwierzCt, zaleca siQ zamontowanie siatek zabezpieczajCcych sekcje skraplacza i
sprQRarki.
Aby zagwarantowak jak najlepsze osiCgi w miejscu zamontowania, zastosowak siQ
donastQpujCcychinstrukcjii UrodkówostroRnoUci:
− Unikak recyrkulacji przepływu powietrza.
− Upewnik siQ, Re nie istniejC przeszkody uniemoRliwiajCce poprawny przepływ
powietrza.
− Upewnik siQ, Re fundamentysC solidne i wytrzymałe, zmniejszajCc w ten sposób
hałasi wibracje.
− Nie montowak jednostki w otoczeniach o duRej koncentracji kurzu. Pozwoli to na
zmniejszenie zanieczyszczeniawQRownicy.
− Woda wprowadzana do systemu musi byk bardzo czysta, a wszystkie Ulady
oleju i rdzy muszC zostak usuniQte. Mechaniczny filtr wody musi byk
zainstalowanynarurzedopływu jednostki.
Wymagania dotycz}ce przestrzeni minimalnej
Nalezy bezwglQdnie przestrzegak minimalnych odległoUci na wszystkich jednostkach
wceluzagwarantowaniaidealnej wentylacjii wQRownicyskraplacza.
Podczas okreUlania pozycjii do montaRu jednostki oraz w celu zagwarantowania
odpowiedniegoprzepływu powietrza, wziCkpod uwagQnastQpujCcewarunki:
−
Unikak recyrkulacji gorCcegopowietrza.
−
Unikak niewystarczajCcego dostarczania powietrza do skraplacza
chłodzonegopowietrzem.
PowyRsze warunki mogC spowodowak zwiQkszenie ciUnienia kondensatu, co
powodujeobniRenieskutecznoUci energetycznej isprawnoUci chłodniczej.
Jednostka musi byk dostQpna z kaRdej strony w celu wykonania czynnoUci
konserwacyjnychpost-montaRowych
Pionowyspustpowietrzamusi byk droRny.
JeReli jednostka jest otoczona Ucianami lub przeszkodami o takiej samej wysokoUci,
musi byk ona zamontowana w odległoUci nie mniejszej niR 2500 mm. JeReli takie
przeszkody sC wyRsze, jednostka musi byk zamontowana w odległoUci nie mniejszej
niR3000mm.

3 jednostki spryxarki
JeReli jednostka zostanie zamontowana bez uzglQdnienia ww. odległoUci odUcian i/lub
pionowych przeszkód, moRe nastCpik recyrkulacja ciepłego powietrza i/lub
niewystarczajCce zasilanie skraplacza chłodzonego powietrzem, co moRe z kolei
spowodowak zmniejszenieskutecznoUcii wydajnoUci.
W kaRdym wypadku, mikroprocesor pozwoli jednostce na przystosowanie siQ do
nowych warunków działania z maksymalnC wydajnoUciC dostQpnC w okreUlonych
warunkach, nawet jeReli odległoUk boczna jest mniejsza niR zalecana, z wyjCtkiem,gdy
warunki robocze wpłynCnabezpieczeDstwo personelulubniezawodnoUk jednostki.
Gdy dwie lub wiQcej jednostek zostanie ustawionych obok siebie, zaleca siQ
zachowanieminimalnej odległoUci 3600mm pomiQdzypojemnikami zkondensatem.
Dodatkowychinformacji udzielidoprzedstawicielaproducenta.
Zabezpieczenie przed hałasem
Gdy poziom emisji hałasu wymaga specjalnej kontroli, naleRy zwrócik szczególnC
uwagQnaodizolowaniejednostki odjej podstawy, stosujCc elementyantywibracyjnew
odpowiedni sposób (dostarczane jako opcja). GiQtkie złCcza muszC byk
zamontowanerównieRnapodłCczeniachhydraulicznych.
Instalacja wodoci}gowa
Rury muszC posiadak moRliwie jak najmniejszC liczbQ kolanek i złCczen
powodujCcych zmiane kierunku przepływu w pionie. W ten sposób koszty montaRu
bQdCznacznieniRszeaosiCgisystemulepsze.
Instalacja wodnamusi posiadak:
1. ElementyantywibracyjneredukujCcetransmisjQwibracji dokonstrukcji.
2. Zawory odcinajCce jednostkQ od układu hydraulicznego podczas
czynnoUcikonserwacyjnych.
3. Przepływomierz.
4.
5.
6.
7.

Automatyczne lub rQczne urzCdzenie odpowietrzajCce w najwyRszym
punkciesystemu, aurzCdzenieopróRniajCcewnajniRszym.
Zarówno parownik, jak i urzCdzenie regeneracji ciepła, nie mogC byk C
umieszczone wnajwyRszym punkciesystemu.
Odpowiednie urzCdzenie utrzymujCce system hydrauliczny pod
ciUnieniem (zbiornik wyrównawczyitd.).
Wska_niki ciUnienia i temperatury wody, pomagajCce operatorowi
podczasczynnoUciserwisowychikonserwacyjnych.
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Rysunek 4 – Wymagania dotycz}ce przestrzeni minimalnej

8.

Filtr lub urzCdzenie, które moRe usunCk czCsteczki
płynu z cieczy. Zastosowanie filtra przedłuRa
trwałoUk parownika i pompy, ułatwiajCc utrzymanie
jak najlepszego stanu systemu hydraulicznego.
9.
Parownik
posiada
opornik
elektryczny
z
termostatem gwarantujCcym zabezpieczenie przez
zamarzaniem wody w minimalnej temperaturze
otoczenia –25°C. Wszystkie inne elementy instalacji
wodociCgowej/urzCdzeD
hydraulicznych
zewnQtrznych wzglQdem jednostki, muszC byk
zabezpieczone przez zamarzaniem.
10. UrzCdzenie gromadzCce ciepło musi byk opróRnione
z wody podczas okresu zimowego, chyba Re do
układu hydraulicznego zostanie dodana mieszanina
glikolu etylenowego w odpowiednim stosunku.

11. W przypadku wymiany jednostki, cały układ
hydrauliczny musi byk opróRniony i wyczyszczony
przed zamontowaniem nowej. Przed uruchomieniem
nowej jednostki, zaleca siQ przeprowadzenie
regularnych testów i odpowiedniego chemicznego
uzdatnienia wody.
12. JeReli glikol zostanie dodany do systemu
hydraulicznego, jako ochrona przez zamarzaniem
naleRy uwaRak, aby ciUnienie zasysania było niRsze,
poniewaR osiCgi jednostki bQdC niRsze a spadki
ciUnienia
wiQksze.
Wszystkie
systemy
zabezpieczajCce jednostkQ, takie jak zapobiegajCce
zamarzaniu oraz przed niskim ciUnieniem muszC byk
ponownie wyregulowane.
13. Przed dokonaniem izolacji instalacj wodociCgowej
sprawdzik, czy nie istniejC wycieki.
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Rysunek 5 – Podł}czenie rur wodnych do parownika

1.
2.
3.
4.

Manometr
GiQtki łCcznik
Przepływomierz
Sonda temperatury

5. Zawór oddzielajCcy
6. Pompa
7. Filtr

Rysunek 6 - Podł}czenie rur wodnych do wymienników ciepła

1. Manometr
2. GiQtki łCcznik
3. Sonda temperatury

Uzdatnianie wody
Przed uruchomieniem jednostki, wyczyUcik obwód wody. Brud,
kamieD, odłamki korozji i inny materiał mogC gromadzik siQ
wewnCtrz wymiennika ciepła, redukujCc jego zdolnoUk
wymiany termicznej. MoRe siQ równieR zwiQkszyk spadek
ciUnienia, redukujCc natQRenie przepływu wody. Odpowiednie
uzdatnianie wody moRe zredukowak ryzyko korozji, erozji,

4. Zawór oddzielajCcy
5. Pompa
6. Filtr

osadzanie siQ kamienia itd. Rodzaj uzdatniania jest okreUlany
na miejscu, na podstawie rodzaju systemu i właUciwoUci wody.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoUci za ewentualne
szkody i nieprawidłowe funkcjonowanie sprzQtu spowodowane
brakiem lub nieprawidłowym uzdatnianiem wody.

Tabela 1 – Dozwolone limity jakozci wody
TwardoUk (mg CaCO3 / l)
6,8÷8,0
elazo (mg Fe / l)
PrzewodnoUk elektryczna µS/cm (25°C)
<800
Jon siarczkowy (mg S2 - / l)
Jon chlorkowy (mg Cl - / l)
<200
2 Jon amonowy (mg NH4+ / l)
Jon siarczanowy (mg SO 4 / l)
<200
Dwutlenek krzemu (mg SiO2 / l)
AlkaicznoUk (mg CaCO3 / l)
<100

pH (25°C)

< 200
< 1,0
Brak

< 1,0
< 50
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Ochrona przed zamarzaniem wymienników regeneracyjnych i
parownika
Wszystkie parowniki sC wyposaRone w opornik elektryczny sterowany
termostatycznie, który stanowi zabezpieczenie przed zamarzaniem
odpowiednie do minimalnej temperatury –25°C. Mimo t o moRna uRyk
równieR dodatkowych sposobów zapobiegajCcych zamarzaniu; nie jest to
konieczne w przypadku wymienników ciepła całkowicie opróRnionych i
wyczyszczonych roztworem zapobiegajCcym zamarzaniu.
Podczas projektowania systemu naleRy uwzglQdnik dwa lub wiQcej
sposobów zapobiegania zamarzaniu, opisanych poniRej:
−
CiCgły obieg wody wewnCtrz rur i wymienników
−
Dodanie odpowiedniej iloUci glikolu do obiegu wody.
−
Dodatkowa izolacja termiczna i ogrzewanie rur naraRonych na
zamarzanie
−
OpróRnienie i wyczyszczenie wymiennika ciepła podczas sezonu
zimowego
MontaRysta i/lub personel wykonujCcy konserwacjQ sC zobowiCzani do
uRycia Urodków zapobiegajCcych zamarzaniu. Upewnik siQ, Re zawsze sC
wykonywane odpowiednie czynnoUci konserwacyjne zabezpieczajCce
przed zamarzaniem. Brak zastosowania siQ do instrukcji moRe
doprowadzik do uszkodzenia jednostki. Gwarancja nie obejmuje szkód
spowodowanych zamarzniQciem.
Montax przepływomierza
Aby zagwarantowak wystarczajCce natQRenie przepływu wody w całym
parowniku konieczne jest zamontowanie przepływomierza na układzie
hydraulicznym, który moRe byk umieszczony na wejUciu lub wyjUciu
instalacji hydraulicznej. Celem przepływomierza jest zatrzymanie jednostki
w przypadku przerwania przepływu powietrza, chroniCc w ten sposób
parownik przed zamarzniQciem.
Producent oferuje jako opcjQ, odpowiednio dobrany przepływomierz.
Taki przepływomierz łopatkowy nadaje siQ do ciCgłego zastosowania
zewnQtrznego (IP67) przy Urednicach rur od 1” do 6”.
Przepływomierz posiada czysty styk, który musi byk podłCczony
elektrycznie do koDcówek wskazanych na schemacie elektrycznym.
Przepływomierz musi byk wyregulowany tak, aby zadziałał, gdy przepływ
wody w parowniku obniRy siQ o 50% wzglQdem natQRenia znamionowego.
Regeneracja ciepła
Na RCdanie, jednostki mogC byk wyposaRone w system regeneracji ciepła.
Taki system jest stosowany z wymiennikiem ciepła chłodzonym wodC
umieszczonym na rurze spustowej sprQRarki i odpowiednim urzCdzeniem
zarzCdzajCcym ciUnieniem skraplania.
Aby zagwarantowak funkcjonowanie sprQRarki wewnCtrz jej obudowy,
jednostki regeneracji ciepła nie mogC funkcjonowak przy temperaturze
wody poniRej 28°C.
Projektant instalacji i montaRysta agregatu chłodniczego sC odpowiedzialni
za zastosowania takiej wartoUci (np. uRywajCc zaworu obejUciowego
recyrkulacji)

Instalacja elektryczna
Ogólne informacje
Wszystkie podłCczenia elektryczne jednostki muszC byk wykonane
zgodnie z obowiCzujCcymi przepisami.
Wszystkie czynnoUci montaRowe, zarzCdzania i konserwacji muszC
byk wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Skonsultowak schemat elektryczny dotyczCcy zakupionej jednostki.
JeReli schemat elektryczny nie znajduje siQ na jednostce lub został
zagubiony, naleRy siQ skontaktowak z przedstawicielem
producenta, który wyUle jego kopiQ.
W przypadku niezgodnoUci pomiQdzy schematem elektrycznym a
panelem/kablami
elektrycznymi,
skontaktowak
siQ
z
przedstawicielem producenta.
URywak wyłCcznie miedzianych przewodów. W przeciwnym wypadku
moRe nastCpik przegrzanie lub korozja punktów podłCczenia, powodujCc
uszkodzenie jednostki.
Aby uniknCk zakłóceD, wszystkie kable sterownicze muszC byk
podłCczone oddzielnie od kabli elektrycznych. W tym celu uRyk róRnych
kanałów na kable elektryczne.
Przed przystCpieniem do konserwacji jednostki, wyłCczyk główny wyłCcznik
zasilania jednostki.
Gdy jednostka jest wyłCczona a wyłCcznik odłCczajCcy jest włCczony,
nieuRywane obwody sC mimo wszystko aktywne.
Nigdy nie otwierak panelu zaciskowego sprQRarki przed wyłCczeniem
głównego wyłCcznika jednostki.

JednoczesnoUk ładunków jedno i trójfazowych oraz brak równowagi
pomiQdzy fazami moRe spowodowak wyładowania do uziemienia, o
wartoscido 150 mA, podczas normalnego funkcjonowania jednostek.
JeReli jednostka obejmuje urzCdzenia, które generujC wiQksze
harmoniczne (jak VFD i odciQcie fazy), wyładowania do uziemienia mogC
siQ zwiQkszyk (około 2 Amperów).
Zabezpieczenia systemów zasilania elektrycznego muszC byk
zaprojektowane na podstawie wyRej wspomnianych wartoUci.

Funkcjonowanie
Odpowiedzialnoz operatora
Operator musi zostak odpowiednio przeszkolony i zapoznak siQ z
systemem przed przystCpieniem do jego obsługi. Poza przeczytaniem
niniejszej instrukcji, operator musi siQ dokładnie zapoznak z instrukcjC
obsługi mikroprocesora i schematem elektrycznym w celu zrozumienia
sekwencji uruchomienia, funkcjonowania, sekwencji zatrzymania i
funkcjonowania wszystkich urzCdzeD bezpieczeDstwa.
Podczas etapu poczCtkowego uruchamiania jednostki, autoryzowany
przez producenta technik jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytaD i
gotowy do przekazania poprawnych procedur funkcjonowania.
Operator musi rejestrowak dane robocze kaRdej zamontowanej jednostki.
Drugi rejestr musi byk prowadzony dla wszystkich czynnoUci okresowej
konserwacji i serwisu.
JeReli operator zauwaRy nieprawidłowe lub nieodpowiednie warunki
robocze, musi siQ skonsultowak z autoryzowanym technikiem producenta.
Konserwacja okresowa
NiezbQdne czynnoUci konserwacyjne znajdujC siQ w Tabeli 2

Ograniczony serwis i gwarancja
Wszystkie jednostki sC testowane fabrycznie i objQte 12-miesiecznC od
daty pierwszego uruchomienia lub 18 miesiQcznC gwarancjC od momentu
dostawy.
Te jednostki zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
najwyRszymi standardami jakoUci co gwarantuje ich funkcjonowanie bez
usterek przez lata. Mimo wszystko bardzo waRne jest zapewnienie
odpowiedniej okresowej konserwacji zgodnie ze wszystkimi procedurami
wymienionymi w niniejszej instrukcji oraz zasadami poprawnej konserwacji.
Zaleca siQ podpisanie umowy dotyczCcej konserwacji z serwisem
autoryzowanym przez producenta w celu zagwarantowania skutecznego i
bezproblemowego serwisu, dziQki doUwiadczeniu i kompetencjom
naszego personelu.
Poza tym, naleRy pamiQtak, Re jednostka wymaga konserwacji równieR
podczas okresu gwarancyjnego. 
WziCk pod uwagQ, Re uRywanie jednostki w nieodpowiedni sposób, na
przykład przekroczenie limitów pracy lub brak odpowiedniej konserwacji na
podstawie wskazówek niniejszej instrukcji, spowoduje utratQ gwarancji.
WaRnoUk gwarancji zaleRy od zastosowania siQ do nastQpujCcych
punktów:
1. Jednostka nie moRe pracowak poza wskazanymi limitami
2. Zasilanie elektryczne musi siQ mieUcik w zakresie napiQcia i byk
wolne od harmonicznych lub nagłych zmian napiQcia.
3. Zasilanie trójfazowe nie moRe byk pozbawione równowagi
pomiQdzy fazami, wyRszej niR 3%. Jednostka musi pozostak
wyłCczona dopóki nie zostanie usuniQta nieprawidłowoUk
elektryczna.
4. Nie dezaktywowak lub wykluczak Radnego urzCdzenia
bezpieczeDstwa, zarówno mechanicznego jak i elektrycznego
lub elektronicznego.
5. Woda uRyta do napełnienia układu hydraulicznego musi byk
czysta i odpowiednio uzdatniona. Filtr mechaniczny musi byk
zainstalowany w punkcie najbliRszym wzglQdem wejUcia
parownika.
6. Z wyjCtkiem innych ustaleD wskazanych w momencie
zamówienia, natQRenie przepływu wody parownika nie moRe
nigdy przekroczyk 120% i zmniejszyk siQ o 80% wydajnoUci
znamionowej.

Obowi}zkowe kontrole okresowe i uruchomienie
aplikacji pod ciznieniem
Jednostki sC zaliczane do kategorii IV klasyfikacji ustalonej przez DyrektywQ
EuropejskC PED 97/23/WE - UrzCdzenia CiUnieniowe.
W przypadku agregatów chłodniczych zaliczanych do tej kategorii, niektóre
rozporzCdzenia lokalne nakazujC okresowC konserwacjQ wykonywanC
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przez autoryzownC agencjQ. Sprawdzik rozporzCdzenia obowiCzujCce w
miejscu instalacji.
Tabela 2 – Program zwyczajnej konserwacji
Spis czynnozci

Raz w tygodniu

Ogólne:
Odczyt danych roboczych (Adnotacja 3)
Wzrokowa kontrola jednostki, uszkodzenia i/lub obluzowania
Kontrola szczelnoUci izolacji termicznej
Czyszczenie i pomalowanie, tam gdzie jest to konieczne
Analiza wody (6)
Kontrola funkcjonowania przepływomierza

Raz w
miesi}cu
(Adnotacja 1)

Raz w
roku/raz w
sezonie
(Adnotacja 2)

X
X
X
X
X
X

Instalacja elektryczna:
Sprawdzenie sekwencji kontrolnych
Kontrola zuRycia stycznika – jeReli konieczne, wymienik
Kontrola poprawnego zamocowania wszystkich koDcówek elektrycznych – jeReli konieczne,
dokrQcik
Czyszczenie wnQtrza elektrycznego panelu sterowniczego
Wzrokowa kontrola ewentualnych oznak przegrzania komponentów
Kontrola funkcjonowania sprQRarki i opornika elektrycznego
Pomiar izolacji silnika sprQRarki za pomocC Megger
Układ chłodniczy:
Kontrola pod kCtem ewentualnych wycieków czynnika chłodniczego
Kontrola przepływu czynnika chłodniczego na szkiełku kontrolnym płynu – szkiełko musi byk
pełne
Kontrola spadku ciUnienia na filtrze odwadniacza
Kontrola spadku ciUnienia na filtrze oleju (adnotacja 5)
Analiza wibracji sprQRarki
Analiza kwasowoUci oleju sprQRarki (7)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Sekcja skraplacza:
Czyszczenie blatów skraplacza (Adnotacja 4)
Sprawdzenie odpowiedniego dokrQcenia wirników
Kontrola Reberek skraplacza – usunCk jeReli konieczne

X
X
X

Adnotacje:
1. CzynnoUci wykonywane raz w miesiCcu obejmujC czynnoUci tygodniowe.
2. CzynnoUci wykonywane raz w roku (lub przed rozpoczQciem sezonu) zawierajC wszystkie czynnoUci tygodniowe i miesiQczne.
3. WartoUci robocze jednostki mogC byk odczytywane codziennie przestrzegajCc wysokich standardów obserwacji.
4. W otoczeniu z wysokC koncentracjC czCsteczek przenoszonych w powietrzu, moRe siQ okazak konieczne czQste czyszczenie blatu skraplacza.
5. Wymienik filtr oleju, gdy spadek ciUnienia osiCgnie 2,0 bary.
6. Sprawdzik obecnoUk ewentualnych metalów rozpuszczonych.
7. TAN (Całkowita liczba kwasowa): ≤0,10 : brak aktywnoUci
PomiQdzy 0,10 a 0,19: wymienik filtry kwasoodporne i sprawdzik po 1000 godzinach roboczych. Wymieniak filtry dopóki TAN nie bQdzie niRszy
niR 0,10.
>0,19 : wymienik olej, filtr oleju i odwadniacz oleju. Regularnie sprawdzak.

Waxne informacje dotycz}ce uxywanego czynnika
chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowany gaz cieplarniany bQdCcy przedmiotem
Protokołu z Kioto. Nie rozprzestrzeniak gazu w atmosferze.
Rodzaj czynnika chłodniczego:
R134a
WartoUk GWP(1):
1300
(1)GWP =
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Utylizacja
Jednostka jest wykonana z metalowych, plastikowych i elektronicznych
elementów. Wszystkie te czQUci muszC byk zutylizowane zgodnie z
obowiCzujCcymi w tej dziedzinie lokalnymi przepisami.
Baterie ołowiowe naleRy zebrak i przekazak do odpowiedniego centrum
zbiórki odpadów.
Olej musi byk zgromadzony i przesłany do odpowiedniego centrum zbiórki
odpadów.

IloUk czynnika chłodniczego niezbQdnego do standardowego
funkcjonowania jest wskazana na tabliczce znamionowej jednostki.
Rzeczywiste iloUci czynnika chłodniczego dostarczonego do jednostki sC
przedstawione na linijce znadujCcej siQ na panelu elektrycznym.
W zaleRnoUci od rozporzCdzeD europejskich lub lokalnych, mogC byk
konieczne okresowe kontrole ewentualnych wycieków czynnika
chłodniczego.
Po dodatkowe informacje skontaktowak siQ ze sprzedawcC.
Niniejsza instrukcja stanowi pomoc technicznC i nie jest wiCRCca. ZawartoUk nie moRe byk gwarantowana jednoznacznie lub domyUlnie jako kompletna, precyzyjna lub niezawodna. Wszystkie dane i wskazówki w niej zawarte mogC
byk zmienione bez uprzedzenia. Informacje podane w momencie zamówienia sC uwaRane za ostateczne.
Producent nie ponosi Radnej odpowiedzialnoUci za ewentualne bezpoUrednie i poUrednie uszkodzenia, wynikajCce lub zwiCzane z uRyciem i/lub interpretacjC niniejszej instrukcji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych i konstrukcyjnych w kaRdym momencie, bez koniecznoUci uprzedzenia. Z tego powodu rysunek znajdujCcy siQ na okładce nie jest zobowiCzujCcy.
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