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A - Piping diagram for not economised unit ; B - Piping diagram for economised unit (pictures show one circuit only even if units have two circuits) 
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser (die Bilder zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die 
Einheiten jedoch zwei Kreisläufe) 
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur (les images représentent un seul circuit, mais les unités comporte en 
réalité deux cirucuits) 
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser (de afbeeldingen tonen één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de 
groepen uitgerust met twee circuits) 
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador (las imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las 
unidades tienen dos) 
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore (le immagini mostrano un solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate 
di due circuiti) 
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς οικονοµητήρες, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε οικονοµητήρες (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην 
πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα) 
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador (as imagens mostram somente um circuito mas, na verdade, 
as unidades são dotadas de dois circuitos). 
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером (на рисунках показан только один 
контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными) 
A – Hydraulschema för enheter utan kylring; B - Hydraulschema för enheter med kylring (bilderna visar en enda krets, men i själva verket är enheterna försedda med två kretsar) 
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer (bildet viser kun en krets selv om enhetene har to kretser) 
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle (kuvat näyttävät yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on 
varustettu todellisesti kahdella piirillä) 
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem (rysunki przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości 
posiadają dwa obiegi) 
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem (výkresy zobrazují pouze jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou 
zařízení vybavena dvěma obvody) 
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora; B – Hidraulična shema za cjelinu s ekonomizatorom (slike prikazuju samo jedan krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva 
kruga) 
A - Hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) ellátott berendezésekhez (a 
rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek) 
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor (imaginile arată doar un circuit, dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două 
circuite) 
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom (slike prikazujejo en sam tokokrog, v resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma) 
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник (снимките показват само един кръг, но на практика уредите са 
снабдени с два кръга) 
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom (výkresy zobrazujú iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú 
zariadenia vybavené dvomi obvodmi) 
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 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano 

1. Compressor Verdichter Compresseur Compressor Compresor Compressore 
2. Non-return valve Rückschlagventil Clapet de non retour Terugslagklep Válvula de no retorno Valvola di non ritorno 
3. Discharge shutoff valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Grifo de salida Rubinetto di mandata 

4. High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk 
Válvula de seguridad de alta 
presión 

Valvola di sicurezza alta 
pressione 

5. Condenser coil Verflüssigerregister Batterie à condensation Condensorgroep Batería condensadora Batteria condensante 
6. Subcooling section Unterkühlungssektion Section de sous-refroidissement Onderkoelingsectie Sección de subenfriamiento Sezione di sottoraffreddamento 
7. Axial ventilator Axialventilator Ventilateur axial Axiale ventilator Ventilador axial Ventilatore assiale 

8. Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  
Vanne d'isolement de la ligne du 
liquide  Afsluiter vloeistoflijn  

Válvula de corte de la línea del 
líquido  Valvola isolante linea del liquido  

9. Dehydration filter Entwässerungsfilter Filtre déshydrateur Dehydratatiefilter Filtro deshidratador Filtro deidratatore 

10. Liquid and humidity indicator Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en 
vochtigheidsindicator 

Indicador de líquido y humedad Indicatore di liquido e umidità 

11. Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel 
Válvula de expansión 
electrónica 

Valvola di espansione 
elettronica 

12. Liquid injection solenoid valve 
Solenoidventil zur 
Flüssigkeitseinspritzung 

Vanne solénoïde pour injection du 
liquide 

Magneetklep voor 
vloeistofinjectie 

Válvula solenoide para 
inyección de líquido 

Valvola solenoide per iniezione 
di liquido 

13. Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper Evaporador Evaporatore 

14. Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse 
pression 

Veiligheidsklep lage druk Válvula de seguridad de baja 
presión 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

15. Suction shutoff valve Absperrventil Saugleitung Robinet d'aspiration Aanzuiging afsluitklep Grifo de aspiración Rubinetto di aspirazione 
16. Service port Wartungsklappe Port de maintenance Dienstluikje Portillo para asistencia Portello per assistenza 
17. Water outlet connection Anschluss Wasserauslauf Connexion sortie eau Aansluiting uitgang water Conexión de la salida de agua Connessione uscita acqua 
18. Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Connexion entrée eau Aansluiting ingang water Conexión de la entrada de agua Connessione ingresso acqua 
19. Economiser Economiser Economiseur Economiser Economizador Economizzatore 

20. Economiser solenoid valve Solenoidventil Economiser Vanne solénoïde économiseur Magneetklep economiser Válvula solenoide economizador Valvola solenoide 
economizzatore 

21. Economiser thermostatic 
expansion valve 

Thermostatisches 
Expansionsventil Economiser  

Détendeur thermostatique 
économiseur  

Thermostatisch 
expansieventiel economiser  

Válvula de expansión 
termostática del economizador  

Valvola di espansione 
termostatica economizzatore  

ST1 Suction temperature probe Ansaugtemperaturfühler Sonde de température aspiration 
Temperatuursonde 
aanzuiging 

Sonda de temperatura en 
aspiración Sonda temperatura aspirazione 

WL1 Low-pressure transducer Niederdrucksensor Transducteur basse pression Omzetter lage druk Transductor de baja presión Trasduttore bassa pressione 

WO1. Oil pressure transducer  Öldrucksensor  transducteur pression de l'huile  Omzetter oliedruk  Transductor de presión del 
aceite  

Trasduttore pressione olio  

WH1. High-pressure transducer Hochdrucksensor Transducteur haute pression Omzetter hoge druk Transductor de alta presión Trasduttore alta pressione 

WD1. 
Discharge temperature sensor/ 
Oil Öl/Auslasstemperaturfühler  

Huile/capteur température de 
vidange  Olie/sensor uitlaattemperatuur  

Aceite/sensor de temperatura 
de descarga  

Olio/sensore temperatura di 
scarico  

F13. High-pressure pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk Presostato de alta presión Pressostato alta pressione 

WIE. Water entering temperature 
probe 

Temperaturfühler Wasserzulauf  Sonde de température entrée eau  Temperatuursonde 
watertoevoer  

Sonda de temperatura de 
entrada del agua  

Sonda temperatura ingresso 
acqua  

WOE. 
Water leaving temperature 
probe 

Temperaturfühler 
Wasserauslauf Sonde de température sortie eau 

Temperatuursonde 
wateruitlaat 

Sonda de temperatura de salida 
del agua Sonda temperatura uscita acqua 
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 Ελληνικά Português Русский Swedish Norsk Finnish Połyskk Čech 
1. Συµπιεστής Compressor Компрессор Kompressor Kompressor Kompressori SpręŜarka Kompresor 
2. Βαλβίδα ελέγχου Válvula de não retorno Обратный клапан Backventil Tilbakeslagsventil Takaiskuventtiili Zawór zwrotny Zpětný ventil 
3. Στρόφιγγα ροής Torneira de mandada Отсечной клапан на 

нагнетании 
Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på 

utløp  
Poiston 
tyhjennysventtiili 

Zawór tłoczny Výtlačný kohoutek 

4. 
Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης Válvula de segurança de 

alta pressão 

Предохранительный 
клапан по высокому 
давлению 

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for 
høytrykk  

Korkeapaine 
turvaventtiili 

Zawór bezpieczeństwa 
wysokiego ciśnienia 

Bezpečnostní ventil 
vysokého tlaku 

5. Μπαταρία συµπύκνωσης Bateria condensante Конденсатор Kondensor Kondensatorbatteri Jäähdytyskierukka WęŜownica skraplacza Kondenzační baterie 
6. Τµήµα subcooling 

Secção de 
subarrefecimento 

Секция 
переохлаждения 

Underkylningssektion Underkjølingseksjon Alijäähdytyksen osa Sekcja dochładzania 
Část podchlazovac. 
zařízení 

7. Ανεµιστήρας άξονα Ventilador axial Осевой вентилятор Axialfläkt Aksialventilator Aksiaalipuhallin Wentylator osiowy Axiální ventilátor 
8. Βαλβίδα µόνωσης γραµµής υγρού  

Válvula isolante da linha 
do líquido 

Отсечной клапан 
гидравлической линии  

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på 
flytende linje 

Nestelinjan 
eristysventtiili  

Zawór odcinający linię 
płynu  

Izolační kohoutek linie 
kapaliny 

9. Φίλτρο αφύγρανσης Filtro desidrator Фильтр-осушитель Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin Filtr odwadniacza Filtr dehydrátoru 
10. ∆είκτης υγρού και υγρασίας Indicador de líquido e 

humidade 
Индикатор влажности Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-

seglass 
Neste- ja kosteusmittari Wskaźnik płynu i wilgoci Ukazatel kapaliny a 

vlhkosti 
11. 

Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης Válvula de expansão 
eletrónica 

Электронный 
расширительный 
клапан 

Elektronisk 
expansionsventil 

Elektronisk 
ekspansjonsventil 

Elektroninen 
paisuntaventtiili 

Elektroniczny zawór 
rozpręŜny 

Expanzní elektronický 
ventil 

12. Σωληνοειδής βαλβίδα για την έγχυση 
υγρού 

Válvula solenóide para 
injeção de líquido 

Соленоидный клапан 
впрыскивания 
жидкости 

Magnetventil för 
vätskeinjicering 

Magnetventil for 
væskeinjeksjon 

Solenoidiventtiili 
nesteruiskutukseen 

Zawór elektromagnetyczny 
wtryskiwania płynu 

Solenoidní ventil pro 
vstřikování kapaliny 

13. Εξατµιστής Evaporador Испаритель Förångare Evaporator Höyrystin Parownik Evaporátor  
14. 

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης Válvula de segurança a 
baixa pressão 

Предохранительный 
клапан по низкому 
давлению 

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine 
turvaventtiili 

Zawór bezpieczeństwa 
niskiego ciśnienia 

Bezpečnostní ventil 
nízkého tlaku 

15. Βρύση αναρρόφησης Torneira de aspiração Отсечной клапан на 
всасывании 

Sugavstängningsventil Avstengningsventil på 
innløp 

Imuhana Zawór ssawny Nasávací kohoutek 

16. Πόρτα βοήθειας Porta para assistência Смотровой люк Servicelucka Serviceluke Huoltoluukku Drzwiczki serwisowe Servisní dvířka 
17. Σύνδεση εξόδου νερού 

Conexão para saída de 
água 

Выход воды Anslutning vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Veden ulostuloliitos Podłączenie odpływu wody Zapojení výstup vody 

18. Σύνδεση εισόδου νερού Conexão para entrada de 
água 

Вход воды Anslutning vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Veden sisäänmenoliitos Podłączenie dopływu wody Zapojení vstup vody 

19. Μονάδα εξοικονόµησης ενέργειας Economizador Экономайзер Kylring Fødevannsforvarmer Säästöyksikkö Ekonomizer Ekonomizátor 
20. Σωληνοειδής βαλβίδα µονάδας 

εξοικονόµησης ενέργειας 
Válvula solenóide 
economizador 

Соленоидный клапан 
экономайзера 

Magnetventil kylring 
Magnetventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
solenoidiventtiili 

Elektromagnetyczny zawór 
ekonomizera 

Solenoidní ventil 
ekonomizátoru 

21. Βαλβίδα θερµοστατικής επέκτασης 
εξοικονόµησης ενέργειας  

Válvula de expansão 
termostática do 
economizador 

Термостатический 
расширительный 
клапан экономайзера  

Termostatisk 
expansionsventil kylring 

Termostatisk 
ekspansjonsventil for 
fødevannsforvarmer 

Säästöyksikön 
termostaattinen 
paisuntaventtiili  

Termostatyczny zawór 
rozpręŜny ekonomizera  

Tepelný expanzní ventil 
ekonomizátoru 

ST1 Αισθητήρας αναρρόφησης 
θερµοκρασίας 

Sonda da temperatura de 
aspiração 

Датчик температуры 
на всасывании 

Sond sugtemperatur Temperaturføler i innløp Imun lämpötila-anturi 
Sonda temperatury 
zasysania 

Tepelná sonda nasávání 

WL1 Μετατροπέας χαµηλής πίεσης 
Transdutor de baixa 
pressão 

Датчик низкого 
давления 

Lågtrycksomvandlare Lavtrykksomformer Matalapaineanturi 
Przetwornik niskiego 
ciśnienia 

Transduktor nízkého tlaku 

WO1. Μετατροπέας πίεσης λαδιού  
Transdutor de pressão do 
óleo 

Датчик давления 
масла  

Oljetrycksomvandlare Oljetrykkomformer Öljypaineanturi  Przetwornik ciśnienia oleju  
Transduktor tlaku oleje 

WH1. Μετατροπέας υψηλής πίεσης Transdutor de alta 
pressão 

Датчик высокого 
давления 

Högtrycksomvandlare Høytrykksomformer Korkeapaineanturi Przetwornik wysokiego 
ciśnienia 

Transduktor vysokého tlaku 

WD1. Λάδι/αισθητήρα εξόδου 
θερµοκρασίας  

Óleo/sensor temperatura 
de descarga 

Датчик температуры 
масла на нагнетании  

Utsläppstemperatursenso
r/ Olja 

Utladetemperatur 
sensor/olje 

Poistolämpötilan 
öljy/anturi  

Olej/czujnik temperatury 
odprowadzania 

Olej/senzor teploty na 
odvodu 

F13. Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης Pressóstato alta pressão 
Реле высокого 
давления Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Presostat wysokiego 
ciśnienia Presostat vysokého tlaku 

WIE. Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου 
νερού  

Sonda de temperatura da 
entrada da água 

Датчик температуры 
воды на входе  

Temperatursond 
inloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
inngang 

Veden sisäänmenon 
lämpötila-anturi  

Sonda temperatury 
dopływu wody  

Tepelná sonda vstup vody 

WOE. Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου 
νερού 

Sonda de temperatura da 
saída da água 

Датчик температуры 
воды на выходе 

Temperatursond 
utloppsvatten 

Temperaturføler for vann i 
utgang 

Ulostulevan veden 
lämpötila-anturi 

Sonda temperatury 
odpływu wody 

Tepelná sonda vstup vody 
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 Hrvat Magyar Român Slovenski Български Slovenský   
1. Kompresor Kompresszor Compresor Kompresor Компресор Kompresor   
2. Ventil za spriječavanje vraćanja Visszacsapó szelep Valvă unidirecŃională Nepovratni ventil Задържащ клапан Spätný ventil   
3. Ulazna slavina Befolyó elzáró csap Robinet evacuare Odvodni ventil Кран за подаване Výtlačný kohútik   
4. 

Sigurnosni ventil visoki pritisak 
Biztonsági szelep nagy 
nyomás 

Valvă de siguranŃă înaltă presiune Visokotlačni varnostni ventil 
Предпазен клапан високо 
налягане 

Bezpečnostný ventil vysokého 
tlaku 

  

5. Kondenzacijska baterija Kondenzáló egység Baterie de condensare Kondenzacijsko navitje Кондензираща батерия Kondenzačná batéria   
6. 

Sekcija za podrashlañivanje Túlhőtı egység SecŃiune de subrăcire Podhlajeni del Модул за свръхохлаждане 
Časť podchlazovac. 
zariadenia 

  

7. Aksijalni ventilator Tengelyirányú ventilátor Ventilator axial Aksialni ventilator Вентилатори за извеждане Axiálny ventilátor   
8. 

Izolacijski ventil linija tekućine  Folyadék izoláló szelep  Valvă izolare linie de lichid  Izolacijski ventil tekočinske linije  
Изолиращ клапан линия на 
течността  

Izolačný kohútik línie 
kvapaliny 

  

9. Filtar za odstranjivanje vlage  Víztelenítı szőrı Filtru deshidrator Sušilni filter Дехидриращ филтър Filter dehydrátora   
10. 

Indikator tekućine i vlažnosti 
Folyadék és nedvesség 
mutató Indicator de lichid şi umiditate Indikator tekočine in vlage 

Индикатор за течност и 
влажност 

Ukazovateľ kvapaliny a 
vlhkosti 

  

11. 
Ventil elektronske ekspanzije 

Elektromos 
szabályozószelep Valvă de expansiune electronică Elektronski ekspanzijski ventil 

Клапан за електронно 
разширение Expanzný elektronický ventil 

  

12. Ventil solenoid za ubrizgavanje 
tekućine 

Folyadék befecskendezı 
szolenoid szelep 

Valvă solenoidă pentru injecŃia 
lichidului 

Elektromagnetni ventil za vbrizg 
tekočine 

Клапан зареждане за 
инжектиране на течност 

Solenoidný ventil pre 
vstrekovanie kvapaliny 

  

13. Isparivač Párologtató Vaporizator Izparilnik Изолатор Evaporátor    
14. 

Sigurnosni ventil na niskom pritisku 
Biztonsági szelep 
alacsony nyomás Valvă de siguranŃă joasă presiune Nizkotlačni varnostni ventil 

Предпазен клапан за ниско 
налягане 

Bezpečnostný ventil nízkeho 
tlaku 

  

15. Usisna slavina Elszívó zárócsap Robinet de aspiraŃie Sesalni ventil Кран за засмукване Nasávací kohútik   
16. Vratašca za servisiranje Szerviz ajtó Uşă pentru asistenŃă Servisna vrata Обслужващ люк Servisné dvierka   
17. Priključak izlaz vode Vízleeresztı csatlakozás Conexiune ieşire apă Priključek za odvod vode Връзка изход вода Zapojenie výstup vody   
18. Priključak ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune intrare apă Priključek za dovod vode Връзка вход вода Zapojenie vstup vody   
19. Ekonomizator Elıhőtı (economiser) Economizor Grelnik Топлообменник Ekonomizátor   
20. 

Ventil solenoid ekonomizator 
Elıhőtı (economiser) 
szolenoid szelep 

Valvă solenoidă economizor Magnetotermični ventil grelnika 
Клапан зареждане 
топлообменник 

Solenoidný ventil 
ekonomizátora 

  

21. Ventil za termostatičku ekspanziju 
ekonomizatora  

Elıhőtı (economser) 
hıszabályozó szelep  

Valvă de expansiune termostatică 
economizor  

Termostatski ekspanzijski ventil 
grelnika  

Клапан термостатично 
разширение топлообменник 

Tepelný expanzný ventil 
ekonomizátora 

  

ST1 Temperaturna sonda usisa Elszívási 
hımérsékletmérı szonda 

Sondă de temperatură aspiraŃie Sonda temperature v sesalnem 
tokokrogu 

Температурна сонда за 
засмукване 

Tepelná sonda nasávania   

WL1 Transduktor nizak pritisak  Kis nyomás transzduktor Traductor presiune joasă Nizkotlačni pretvornik Конвертор ниско налягане Transduktor nízkeho tlaku   
WO1. Transduktor pritisak ulja  Olajnyomás transzduktor  Traductor presiune ulei  Pretvornik oljnega tlaka  Конвертор налягане на маслото Transduktor tlaku oleja   
WH1. 

Transduktor  visoki pritisak 
Nagy nyomás 
transzduktor 

Traductor înaltă presiune Visokotlačni pretvornik Конвертор високо налягане Transduktor vysokého tlaku 
  

WD1. 
Ulje/senzor temperatura odsisa   

Olaj/ kimeneti 
hımérséklet érzékelı  

Ulei/ senzor temperatură evacuare  Olje/senzor odvodne temperature  
Масло/сензор 
температура на отвеждане 

Olej/senzor teploty na odvode 
  

F13. 
Mjerač pritiska visoki pritisak 

Nagy nyomás 
nyomáskapcsoló 

Presostat înaltă presiune Visokotlačni presostat 
Контактор ограничител високо 
налягане 

Presostat vysokého tlaku 
  

WIE. Temperaturna sonda ulaz vode Bemeneti vízhımérséklet 
mérı szonda  

Sondă temperatură apă intrare  Sonda temperature vhodne vode  Температурана сонда вход вода Tepelná sonda vstup vody   

WOE. 
Temperaturna sonda izlaz vode  

Kimeneti vízhımérséklet 
mérı szonda Sondă temperatură apă ieşire Sonda temperature izhodne vode Температурна сонда изход вода Tepelná sonda vstup vody 
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A - Piping diagram for not economised unit with heat recovery ; B - Piping diagram for economised unit with heat recovery (pictures show one circuit only even if units have two 
circuits) 
A – Hydraulikschaltbild für Einheiten ohne Economiser mit Wärmerückgewinnung; B - Hydraulikschaltbild für Einheiten mit Economiser und Wärmerückgewinnung (die Bilder 
zeigen nur einen Kreislauf, tatsächlich besitzen die Einheiten jedoch zwei Kreisläufe) 
A – Schéma hydraulique pour unité sans économiseur avec récupération de chaleur; B - Schéma hydraulique pour unité avec économiseur et récupération de chaleur (les images 
représentent un seul circuit, mais les unités comporte en réalité deux cirucuits) 
A – Hydraulisch schema voor groep zonder economiser met warmterecuperatie; B - Hydraulisch schema voor groep met economiser en warmterecuperatie (de afbeeldingen tonen 
één enkel circuit, maar in werkelijkheid zijn de groepen uitgerust met twee circuits) 
A – Esquema hidráulico para unidades sin economizador con recuperador de calor; B - Esquema hidráulico para unidades con economizador y recuperador de calor (las 
imágenes muestran un solo circuito, pero en realidad las unidades tienen dos) 
A – Schema idraulico per unità senza economizzatore con recupero di calore; B - Schema idraulico per unità con economizzatore e recupero di calore (le immagini mostrano un 
solo circuito, ma in realtà le unità sono dotate di due circuiti) 
A – Υδραυλικό διάγραµµα για µονάδες χωρίς σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας µε ανάκτηση θερµότητας, B - Υδραυλικό σχεδιάγραµµα για µονάδες µε σύστηµα εξοικονόµησης 
ενέργειας και ανάκτηση θερµότητας (Οι εικόνες δείχνουν ένα και µόνο κύκλωµα, αλλά στην πραγµατικότητα οι µονάδες διαθέτουν δύο κυκλώµατα) 
A – Esquema hidráulico para unidade sem economizador com recuperação de calor; B - Esquema hidráulico para unidade com economizador e recuperação de calor (as imagens 
mostram somente um circuito mas, na verdade, as unidades são dotadas de dois circuitos). 
A – Схема гидравлической системы агрегатов без экономайзера и с утилизатором тепла; B - Схема гидравлической системы агрегатов с экономайзером и с 
утилизатором тепла (на рисунках показан только один контур; на самом деле агрегаты являются двухконтурными) 
A – Hydraulschema för enheter utan kylring med värmeåtervinning; B - Hydraulschema för enheter med kylring och värmeåtervinning (bilderna visar en enda krets, men i själva 
verket är enheterna försedda med två kretsar) 
A – Rørledningsplan for enhet uten fødevannsforvarmer med varmegjenvinning; B – Rørledningsplan for enhet med fødevannsforvarmer og varmegjenvinning (bildene viser kun 
en krets selv om enhetene har to kretser) 
A – Hydraulikaavio ilman säästöyksikköä varustetulle yksikölle lämmöntalteenotolla; B - Hydraulikaavio säästöyksiköllä varustetulle yksikölle ja lämmöntalteenotto (kuvat näyttävät 
yhden ainoan piirin, mutta yksiköt on varustettu todellisesti kahdella piirillä) 
A – Schemat hydrauliczny jednostki bez ekonomizera z odzyskiwaniem energii; B - Schemat hydrauliczny jednostki z ekonomizerem z odzyskiwaniem energii (rysunki 
przedstawiają tylko jeden obieg, ale w rzseczywistości posiadają dwa obiegi) 
A – Hydraulické schéma pro zařízení bez ekonomizéru s rekuperací tepla; B - Hydraulické schéma pro zařízení s ekonomizérem a s rekuperací tepla (výkresy zobrazují pouze 
jeden obvod, ale ve skutečnosti jsou zařízení vybavena dvěma obvody) 
A – Hidraulična shema za cjelinu bez ekonomizatora sa povratom topline; B - Hidraulična shema za cjelinu sa ekonomizatorom i sa povratom topline ((slike prikazuju samo jedan 
krug, ali u stvarnosti su opremljene sa dva kruga) 
A - Hidraulika kapcsolási rajz a hıvisszanyerıvel ellátott de elıhőtıvel (economiser) nem rendelkezı berendezésekhez; B - hidraulika kapcsolási rajz az elıhőtıvel (economiser) 
és hıvisszanyerıvel ellátott berendezésekhez (a rajzok csak egy áramkört mutatnak, de a berendezések a valóságban két áramkörrel rendelkeznek) 
A – Schemă hidraulică per unitate fără economizor cu recuperare căldură; B - Schemă hidraulică per unitate cu economizor şi recuperare căldură (imaginile arată doar un circuit, 
dar în realitate unităŃile sunt dotate cu două circuite) 
A – Vodovodna shema za enoto brez grelnika z rekuperacijo toplote; B – Vodovodna shema za enoto z grelnikom in rekuperacijo toplote (slike prikazujejo en sam tokokrog, v 
resnici pa sta enoti opremljeni z dvema tokokrogoma) 
A – Водопроводна схема за уред без топлообменник с топлинна енергия; B – Водопроводна схема за уред с топлообменник и топлинна енергия(снимките показват само 
един кръг, но на практика уредите са снабдени с два кръга) 
A – Hydraulická schéma pre zariadenie bez ekonomizéra s rekuperáciou tepla; B - Hydraulická schéma pre zariadenie s ekonomizérom a s rekuperáciou tepla (výkresy zobrazujú 
iba jeden obvod, ale v skutočnosti sú zariadenia vybavené dvomi obvodmi) 
 
 
 



 
D - EIMAC00208-11EU - 8/152 

 

 
 

 
 

A          B



 
D - EIMAC00208-11EU - 9/152 

 

 
 English Deutsch Français Nederlands Español 

1. Compressor Verdichter Compresseur Compressor Compresor 
2. Non-return valve Rückschlagventil Clapet de non retour Terugslagklep Válvula de no retorno 
3. Discharge shutoff valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Grifo de salida 
4. High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Válvula de seguridad de alta presión 
5. Condenser coil Verflüssigerregister Batterie à condensation Condensorgroep Batería condensadora 

6. Built-in undercooling section Eingebaute Unterkühlungssektion Section de sous-refroidissement 
intégrée 

Geïntegreerde onderkoelingsectie Sección de subenfriamiento integrada 

7. Axial ventilator Axialventilator Ventilateur axial Axiale ventilator Ventilador axial 

8. 
Liquid line isolating tap Absperrhahn der Flüssigkeitsleitung Robinet d'isolement de la ligne du 

liquide 
Afsluiter van de vloeistoflijn Grifo de corte de la línea del líquido 

9. Dehydration filter Entwässerungsfilter Filtre déshydrateur Dehydratatiefilter Filtro deshidratador 
10. Liquid and humidity indicator Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsanzeige Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator Indicador de líquido y humedad 
11. Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica 

12. 
Liquid injection solenoid valve Solenoidventil zur 

Flüssigkeitseinspritzung 
Vanne solénoïde pour injection du 
liquide Magneetklep voor vloeistofinjectie 

Válvula solenoide para inyección de 
líquido 

13. Direct expansion evaporator Direktexpansionsverdampfer Evaporateur à détente directe Verdamper met rechtstreekse expansie Evaporador de expansión directa 
14. Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk Válvula de seguridad de baja presión 
15. Suction shutoff valve Absperrventil Saugleitung Robinet d'aspiration Aanzuiging afsluitklep Grifo de aspiración 
16. Service port Wartungsklappe Port de maintenance Dienstluikje Portillo para asistencia 
17. Water outlet connection Anschluss Wasserauslauf Connexion sortie eau Aansluiting uitgang water Conexión de la salida de agua 
18. Water inlet connection Anschluss Wasserzulauf Connexion entrée eau Aansluiting ingang water Conexión de la entrada de agua 

19. 
Additional Subcooler (or economiser) Zusätzlicher Unterkühler (oder 

Economiser)  
Sous-refroidisseur (ou économiseur) 
supplémentaire  

Extra onderkoeler (of economiser)  Subenfriador (o economizador) 
adicional  

20. 
Additional Subcooler (or economiser) 
solenoid valve 

Solenoidventil für zusätzlichen 
Unterkühler (oder Economiser) 

Vanne solénoïde du sous-refroidisseur 
(ou économiseur) supplémentaire 

Magneetklep extra onderkoeler (of 
economiser) 

Válvula solenoide subenfriador (o 
economizador) adicional 

21. 
Additional subcooler (or economiser)  
thermostatic expansion valve 

Thermostatisches Expansionsventil für 
zusätzlichen Unterkühler (oder 
Economiser) 

Détendeur thermostatique du sous-
refroidisseur (ou économiseur) 
supplémentaire 

Thermostatisch expansieventiel extra 
onderkoeler (of economiser) 

Válvula de expansión termostática 
subenfriador (o economizador) 
adicional 

22. 
Heat recovery exchanger Wärmetauscher für Rückgewinnung Echangeur de récupération de chaleur Warmtewisselaar warmterecuperatie Intercambiador del recuperador de 

calor 

23. 
Heat recovery water inlet Wasserzulauf Wärmerückgewinnung Entrée eau de récupération de chaleur Watertoevoer warmterecuperatie Entrada de agua del recuperador de 

calor 

24. Heat recovery water outlet Wasserauslauf Wärmerückgewinnung Sortie eau de récupération de chaleur Wateruitlaat warmterecuperatie Salida de agua del recuperador de 
calor 

ST1 Suction temperature probe Ansaugtemperaturfühler Sonde de température aspiration Temperatuursonde aanzuiging Sonda de temperatura en aspiración 
WL1 Low-pressure transducer Niederdrucksensor Transducteur basse pression Omzetter lage druk Transductor de baja presión 
WO1. Oil pressure transducer  Öldrucksensor  transducteur pression de l'huile  Omzetter oliedruk  Transductor de presión del aceite  
WH1. High-pressure transducer Hochdrucksensor Transducteur haute pression Omzetter hoge druk Transductor de alta presión 

WD1. Discharge temperature sensor/ Oil Öl/Auslasstemperaturfühler  Huile/capteur température de vidange  Olie/sensor uitlaattemperatuur  
Aceite/sensor de temperatura de 
descarga  

F13. High-pressure pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk Presostato de alta presión 

WIE. Water entering temperature probe Temperaturfühler Wasserzulauf  Sonde de température entrée eau  Temperatuursonde watertoevoer  Sonda de temperatura de entrada del 
agua  

WOE. Water leaving temperature probe Temperaturfühler Wasserauslauf Sonde de température sortie eau Temperatuursonde wateruitlaat 
Sonda de temperatura de salida del 
agua 

WIR. 
Heat recovery water entering 
temperature probe 

Temperaturfühler Wasserzulauf 
Wärmerückgewinnung  

Sonde de température de l'entrée d'eau 
de récupération de chaleur  

Temperatuursonde watertoevoer 
warmterecuperatie  

Sonda de temperatura de entrada de 
agua del recuperador de calor  

WOR. Heat recovery water leaving 
temperature probe 

Temperaturfühler Wasserauslauf 
Wärmerückgewinnung 

Sonde de température de la sortie 
d'eau de récupération de chaleur 

Temperatuursonde wateruitlaat 
warmterecuperatie 

Sonda de temperatura de salida de 
agua del recuperador de calor 
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 Italiano Ελληνικά Português Русский Swedish Norsk Finnish 
1. Compressore Συµπιεστής Compressor Компрессор Kompressor Kompressor Kompressori 
2. Valvola di non ritorno Βαλβίδα ελέγχου Válvula de não retorno Обратный клапан Backventil Tilbakeslagsventil Takaiskuventtiili 

3. Rubinetto di mandata Στρόφιγγα ροής Torneira de mandada Отсечной клапан на 
нагнетании 

Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 

4. 
Valvola di sicurezza alta 
pressione Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης 

Válvula de segurança de alta 
pressão 

Предохранительный клапан 
по высокому давлению Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 

5. Batteria condensante Μπαταρία συµπύκνωσης Bateria condensante Конденсатор Kondensor Kondensatorbatteri Jäähdytyskierukka 

6. Sezione di 
sottoraffreddamento integrata 

Ενσωµατωµένο τµήµα υπόψυξης Secção de subarrefecimento 
integrada 

Встроенная секция 
переохлаждения 

Inbyggd underkylningssektion Innebygget underkjølingseksjon Integroitu alijäähdytyksen osa 

7. Ventilatore assiale Ανεµιστήρας άξονα Ventilador axial Осевой вентилятор Axialfläkt Aksialventilator Aksiaalipuhallin 

8. 
Rubinetto di isolamento della 
linea del liquido 

Στρόφιγγα µόνωσης της γραµµής 
υγρού 

Torneira de isolamento da linha 
do líquido 

Отсечной клапан 
гидравлической линии 

Isoleringslock vätskeledning 
Avstengningplugg på flytende 
linje 

Nestelinjan sulkuhana 

9. Filtro deidratatore Φίλτρο αφύγρανσης Filtro desidrator Фильтр-осушитель Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin 
10. Indicatore di liquido e umidità ∆είκτης υγρού και υγρασίας Indicador de líquido e humidade Индикатор влажности Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 

11. 
Valvola di espansione 
elettronica Βαλβίδα ηλεκτρονικής επέκτασης Válvula de expansão eletrónica 

Электронный 
расширительный клапан Elektronisk expansionsventil Elektronisk ekspansjonsventil Elektroninen paisuntaventtiili 

12. 
Valvola solenoide per 
iniezione di liquido 

Σωληνοειδής βαλβίδα για την 
έγχυση υγρού 

Válvula solenóide para injeção 
de líquido 

Соленоидный клапан 
впрыскивания жидкости 

Magnetventil för vätskeinjicering Magnetventil for væskeinjeksjon 
Solenoidiventtiili 
nesteruiskutukseen 

13. 
Evaporatore a espansione 
diretta 

Άµεση επέκταση εξατµιστή Evaporador de expansão direta Испаритель прямого 
расширения 

Förångare direkt kylning Direkte ekspansjonsevaporator 
Suorapaisunta höyrystin 

14. 
Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

Βαλβίδα ασφαλείας χαµηλής πίεσης 
Válvula de segurança a baixa 
pressão 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 

15. Rubinetto di aspirazione Βρύση αναρρόφησης Torneira de aspiração Rubinetto di aspirazione Sugavstängningsventil Avstengningsventil på innløp Imuhana 
16. Portello per assistenza Πόρτα βοήθειας Porta para assistência Portello per assistenza Servicelucka Serviceluke Huoltoluukku 
17. Connessione uscita acqua Σύνδεση εξόδου νερού Conexão para saída de água Connessione uscita acqua Anslutning vattenutlopp Forbindelse for vannutløp Veden ulostuloliitos 
18. Connessione ingresso acqua Σύνδεση εισόδου νερού Conexão para entrada de água Connessione ingresso acqua Anslutning vatteninlopp Forbindelse for vanninnløp Veden sisäänmenoliitos 

19. 
Sottoraffreddatore (o 
economizzatore) aggiuntivo  

Επιπρόσθετο subcooler (ή 
economiser)  

Subarrefecedor (ou 
economizador) adicional  

Дополнительный 
переохладитель (или 
экономайзер)  

Extra underkylare (eller kylring) 
Tilleggsunderkjøler (eller 
fødevannsforvarmer) 

Ylimääräinen alijäähdytin (tai 
säästöyksikkö)  

20. 

Valvola solenoide 
sottoraffreddatore (o 
economizzatore) aggiuntivo 

Επιπρόσθετο subcooler (ή 
economiser) 

Válvula solenóide 
subarrefecedor (ou 
economizador) adicional  

Соленоидный клапан 
дополнительного 
переохладителя (или 
экономайзера) 

Magnetventil för extra 
underkylare (eller kylring) 

Magnetventil for 
tilleggsunderkjøler (eller 
fødevannsforvarmer) 

Ylimääräinen alijäähdyttimen 
(tai säästöyksikkö) 
solenoidiventtiili 

21. 

Valvola di espansione 
termostatica 
sottoraffreddatore (o 
economizzatore) aggiuntivo 

Επιπρόσθετη βαλβίδα 
θερµοστατικής επέκτασης 
subcooler (ή economiser) 

Válvula de expansão 
termostática subarrefecedor (ou 
economizador) adicional  

Термостатический клапан 
дополнительного 
переохладителя (или 
экономайзера) 

Termostatisk expansionsventil 
för extra underkylare (eller 
kylring) 

Termostatisk ekspansjonsventil 
for tilleggsunderkjøler (eller 
fødevannsforvarmer) 

Ylimääräinen alijäähdyttimen 
(tai säästöyksikkö) 
termostaattinen paisuntaventtiili 

22. 
Scambiatore recupero di 
calore 

Μετατροπέας ανάκτησης 
θερµότητας 

Permutador de recuperação de 
calor 

Теплообменник-рекуператор 
Återvinningsvärmeväxlare Veksler for varmegjenvinning 

Lämmönvaihdin 
lämmöntalteentotolla 

23. 
Ingresso acqua recupero di 
calore 

Είσοδος νερού ανάκτησης 
θερµότητας 

Entrada da água de 
recuperação de calor 

Вход воды в рекуператор 
тепла 

Vatteninlopp återvinningsvärme Varmegjenvinning i vanninnløp 
Veden sisäänmeno 
lämmöntalteenotto 

24. 
Uscita acqua recupero di 
calore 

Έξοδος νερού ανάκτησης 
θερµότητας 

Saída da água de recuperação 
de calor 

Выход воды из рекуператора 
тепла 

Vattenutlopp återvinningsvärme Varmegjenvinning i vannutløp 
Veden ulostulo 
lämmöntalteenotto 

ST1 Sonda temperatura 
aspirazione 

Αισθητήρας αναρρόφησης 
θερµοκρασίας 

Sonda da temperatura de 
aspiração 

Датчик температуры на 
всасывании 

Sond sugtemperatur Temperaturføler i innløp Imun lämpötila-anturi 

WL1 Trasduttore bassa pressione Μετατροπέας χαµηλής πίεσης Transdutor de baixa pressão Датчик низкого давления Lågtrycksomvandlare Lavtrykksomformer Matalapaineanturi 
WO1. Trasduttore pressione olio  Μετατροπέας πίεσης λαδιού  Transdutor de pressão do óleo Датчик давления масла  Oljetrycksomvandlare Oljetrykkomformer Öljypaineanturi  
WH1. Trasduttore alta pressione Μετατροπέας υψηλής πίεσης Transdutor de alta pressão Датчик высокого давления Högtrycksomvandlare Høytrykksomformer Korkeapaineanturi 

WD1. Olio/sensore temperatura di 
scarico  

Λάδι/αισθητήρα εξόδου 
θερµοκρασίας  

Óleo/sensor temperatura de 
descarga 

Датчик температуры масла на 
нагнетании  

Utsläppstemperatursensor/ Olja Utladetemperatur sensor/olje Poistolämpötilan öljy/anturi  

F13. Pressostato alta pressione Σύστηµα ρύθµισης υψηλής πίεσης Pressóstato alta pressão Реле высокого давления Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

WIE. Sonda temperatura ingresso 
acqua  

Αισθητήρας θερµοκρασίας εισόδου 
νερού  

Sonda de temperatura da 
entrada da água 

Датчик температуры воды на 
входе  

Temperatursond inloppsvatten Temperaturføler for vann i 
inngang 

Veden sisäänmenon lämpötila-
anturi  

WOE. Sonda temperatura uscita 
acqua 

Αισθητήρας θερµοκρασίας εξόδου 
νερού 

Sonda de temperatura da saída 
da água 

Датчик температуры воды на 
выходе 

Temperatursond utloppsvatten Temperaturføler for vann i 
utgang 

Ulostulevan veden lämpötila-
anturi 

WIR. 
Sonda temperatura ingresso 
acqua recupero di calore  

Αισθητήρας θερµοκρασίας 
ανάκτησης θερµότητας εισόδου 
νερού   

Sonda de temperatura da 
entrada da água de 
recuperação de calor 

Датчик температуры на входе 
воды в рекуператор тепла  Temperatursond för inlopp 

återvinningsvärmevatten 
Temperaturføler for 
varmegjenvinning i vanninnløp 

Veden sisäänmenon lämpötila-
anturi lämmöntalteenotto   

WOR. 
Sonda temperatura uscita 
acqua recupero di calore 

Αισθητήρας θερµοκρασίας 
ανάκτησης θερµότητας εξόδου 
νερού 

Sonda de temperatura da saída 
da água de recuperação de 
calor 

Датчик температуры на 
выходе воды из рекуператора 
тепла 

Temperatursond för inlopp 
återvinningsvärmevatten 

Temperaturføler for 
varmegjenvinning i vannutløp 

Veden ulostulon lämpötila-
anturi lämmöntalteenotto 
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 Połyskk Čech Hrvat Magyar Român Slovenski Български Slovenský 
1. SpręŜarka Kompresor Kompresor Kompresszor Compresor Kompresor Компресор Kompresor 
2. Zawór zwrotny Zpětný ventil Ventil za spriječavanje vraćanja Visszacsapó szelep Valvă unidirecŃională Nepovratni ventil Задържащ клапан Spätný ventil 
3. Zawór tłoczny Výtlačný kohoutek Ulazna slavina Befolyó elzáró csap Robinet evacuare Odvodni ventil Кран за подаване Výtlačný kohútik 

4. 
Zawór bezpieczeństwa 
wysokiego ciśnienia 

Bezpečnostní ventil vysokého 
tlaku Sigurnosni ventil visoki pritisak Biztonsági szelep nagy nyomás Valvă de siguranŃă înaltă presiune Visokotlačni varnostni ventil Предпазен клапан високо налягане Bezpečnostný ventil vysokého 

tlaku 
5. WęŜownica skraplacza Kondenzační baterie Kondenzacijska baterija Kondenzáló egység Baterie de condensare Kondenzacijsko navitje Кондензираща батерия Kondenzačná batéria 

6. 
Wbudowana sekcja 
dochładzania 

Integrovaná část 
podchlazovacího zařízení Sekcija za podrashlañivanje Beépített túlhőtı egység SecŃiune de subrăcire integrată Vgrajeni podhlajeni del Модул за свръхохлаждане вградена  Integrovaná časť 

podchlazovacieho zariadenia 
7. Wentylator osiowy Axiální ventilátor Aksijalni ventilator Tengelyirányú ventilátor Ventilator axial Aksialni ventilator Вентилатори за извеждане Axiálny ventilátor 

8. Zawór odcinający linię płynu  Izolační kohoutek linie kapaliny Slavina za izolaciju linije sa 
tekućinom 

Folyadék izoláló csap Robinet izolare linie lichid Izolacijski ventil za tekočinsko linijo Изолиращ клапан линия на течността  Izolačný kohútik línie kvapaliny 

9. Filtr odwadniacza Filtr dehydrátoru Filtar za odstranjivanje vlage Víztelenítı szőrı Filtru deshidrator Sušilni filter Дехидриращ филтър Filter dehydrátora 

10. Wskaźnik płynu i wilgoci Ukazatel kapaliny a vlhkosti Pokazivač tekućine i vlažnosti Folyadék és nedvesség mutató Indicator de lichid şi umiditate Indikator tekočine in vlage Индикатор за течност и влажност Ukazovateľ kvapaliny a 
vlhkosti 

11. Elektroniczny zawór rozpręŜny Expanzní elektronický ventil Ventil elektronske ekspanzije Elektromos szabályozószelep Valvă de expansiune electronică Elektronski ekspanzijski ventil Клапан за електронно разширение Expanzný elektronický ventil 

12. 
Zawór elektromagnetyczny 
wtryskiwania płynu 

Solenoidní ventil pro vstřikování 
kapaliny 

Ventil solenoid za ubrizgavanje 
tekućine  

Folyadék befecskendezı szolenoid 
szelep 

Valvă solenoidă pentru injecŃia 
lichidului 

Elektromagnetni ventil za vbrizg 
tekočine 

Клапан зареждане за инжектиране на 
течност 

Solenoidný ventil pre 
vstrekovanie kvapaliny 

13. 
Parownik z bezpośrednim 
rozpręŜeniem 

Evaporátor s přímou expanzí Isparivač sa direktnom 
ekspanzijom 

Közvetlen szabályozású párologtató Vaporizator cu expansiune directă Izparilnik z direktno ekspanzijo Изолатор с директно изолиране Evaporátor s priamou 
expanziou 

14. Zawór bezpieczeństwa niskiego 
ciśnienia 

Bezpečnostní ventil nízkého tlaku Sigurnosni ventil pod niskim 
pritiskom 

Biztonsági szelep alacsony nyomás Valvă de siguranŃă joasă presiune Nizkotlačni varnostni ventil Предпазен клапан за ниско налягане Bezpečnostný ventil nízkeho 
tlaku 

15. Zawór ssawny Nasávací kohoutek Slavina za usis Elszívó zárócsap Robinet de aspiraŃie Sesalni ventil Кран за засмукване Nasávací kohútik 
16. Drzwiczki serwisowe Servisní dvířka Vratašca za servisiranje Szerviz ajtó Uşă pentru asistenŃă Servisna vrata Обслужващ люк Servisné dvierka 
17. Podłączenie odpływu wody Zapojení výstup vody Priključak izlaz vode Vízleeresztı csatlakozás Conexiune ieşire apă Priključek za odvod vode Връзка изход вода Zapojenie výstup vody 
18. Podłączenie dopływu wody Zapojení vstup vody Priključak ulaz vode Víz bemeneti csatlakozás Conexiune intrare apă Priključek za dovod vode Връзка вход вода Zapojenie vstup vody 

19. 
Dodatkowy dochładzacz (lub 
ekonomizer) 

Podchlazovací zařízení(anebo 
přídatný ekonomizátor) 

Podrashlañivač(ili dodatni 
ekonomizator)  

Kiegészítı túlhőtı (vagy 
economiser)  

Subrăcitor (sau economizor) 
suplimentar  

Dodatna enota za podhlajevanje (ali 
grelnik)  

Свръхоладител (или топлообменник) 
допълнителен 

Podchlazovacie zariadenie 
(alebo prídavný ekonomizátor) 

20. 
Elektromagnetyczny zawór 
dodatkowego dochładzacza 
(lub ekonomizera) 

Solenoidní ventil podchlazovacího 
zařízení (anebo přídatného 
ekonomizátoru) 

Ventil solenoid podrashlañivač (ili 
dodatni ekonomizator) 

Kiegészítı túlhőtı (vagy 
economiser) szolenoid szelepe 

Valvă solenoidă subrăcitor (sau 
economizor) suplimentar 

Magnetotermični ventil dodatne enote 
za podhlajevanje (ali grelnika) Клапан зареждане свръхохладител (или 

топлообменник) допълнителен 

Solenoidný ventil 
podchlazovacieho zariadenia 
(alebo prídavného 
ekonomizátora) 

21. 

Termostatyczny zawór 
rozpręŜny dodatkowego 
dochładzacza (lub 
ekonomizera)  

Tepelný expanzní ventil 
podchlazovacího zařízení (anebo 
přídatného ekonomizátoru) 

Ventil za termostatsku ekspanziju 
podrashlañivača(ili dodatnog 
ekonomizatora) 

Kiegészítı túlhőtı (vagy 
economiser) hıszabályozó szelepe 

Valvă solenoidă de expansiune 
termostatică subrăcitor (sau 
economizor) suplimentar 

Termostatski ekspanzijski ventil 
dodatne enote za podhlajevanje (ali 
grelnika) 

Клапан термостатично разширение 
свръхохладител (или топлообменник) 
допълнителен 

Tepelný expanzný ventil 
podchlazovacieho zariadenia 
(alebo prídavného 
ekonomizátora) 

22. 
Wymiennik odzyskiwanego 
ciepła 

Výměník rekuperace tepla Izmjenjivač nadoknañivanje 
topline 

Hıvisszanyerı hıcserélı Schimbător recuperare căldură Izmenjevalnik za rekuperacijo toplote Топлообменник топлинна енергия Výmenník rekuperácie tepla 

23. 
Dopływ wody odzyskiwanego 
ciepłą 

Vstup vody rekuperace tepla Ulaz vode nadoknañivanje topline Hıvisszanyerı víz bemenet Intrare apă recuperare căldură Vhod vode za rekuperacijo toplote Вход вода топлинна енергия Vstup vody rekuperácia tepla 

24. 
Odpływ wody odzyskiwanego 
ciepłą 

Výstup vody rekuperace tepla Izlaz vode nadoknañivanje topline Hıvisszanyerı víz kimenet Evacuare apă recuperare căldură Izhod vode za rekuperacijo toplote Изход вода топлинна енергия Výstup vody rekuperácia tepla 

ST1 Sonda temperatury zasysania Tepelná sonda nasávání Temperarturna sonda usisa Elszívási hımérsékletmérı szonda Sondă de temperatură aspiraŃie 
Sonda temperature v sesalnem 
tokokrogu 

Температурна сонда за засмукване  Tepelná sonda nasávania 

WL1 Przetwornik niskiego ciśnienia Transduktor nízkého tlaku Transduktor nizak pritisak Kis nyomás transzduktor Traductor presiune joasă Nizkotlačni pretvornik Конвертор ниско налягане  Transduktor nízkeho tlaku 
WO1. Przetwornik ciśnienia oleju  Transduktor tlaku oleje  Transduktor pritisak ulja  Olajnyomás transzduktor  Traductor presiune ulei  Pretvornik oljnega tlaka  Конвертор налягане на маслото Transduktor tlaku oleja 
WH1. Przetwornik wysokiego ciśnienia Transduktor vysokého tlaku Transduktor visoki pritisak Nagy nyomás transzduktor Traductor înaltă presiune Visokotlačni pretvornik Конвертор високо налягане  Transduktor vysokého tlaku 

WD1. 
Olej/czujnik temperatury 
odprowadzania 

Olej/senzor teploty na odvodu Ulje/senzor temperature odvoda  Olaj/ kimeneti hımérséklet érzékelı  Ulei/ senzor temperatură evacuare  Olje/senzor temperature v odvodu  
Масло/сензор 
температура на отвеждане Olej/senzor teploty na odvode 

F13. Presostat wysokiego ciśnienia Presostat vysokého tlaku Mjerač pritiska visoki pritisak Nagy nyomás nyomáskapcsoló Presostat înaltă presiune Visokotlačni presostat Контактор ограничител високо налягане Presostat vysokého tlaku 

WIE. 
Sonda temperatury dopływu 
wody  

Tepelná sonda vstup vody  Temperarturna sonda ulaza vode 
Bemeneti vízhımérséklet mérı 
szonda  

Sondă temperatură apă intrare  Sonda temperature vhodne vode  Температурана сонда вход вода  Tepelná sonda vstup vody  

WOE. 
Sonda temperatury odpływu 
wody  

Tepelná sonda vstup vody Temperarturna sonda izlaza vode  
Kimeneti vízhımérséklet mérı 
szonda 

Sondă temperatură apă ieşire Sonda temperature izhodne vode Температурна сонда изход вода  Tepelná sonda vstup vody 

WIR. Sonda temperatury dopływu 
wody odzyskiwanego ciepła 

Tepelná sonda vstup vody 
Rekuperace tepla  

Temperarturna sonda ulaza vode 
nadoknañivanje topline 

Hıvisszanyerı víz bemeneti 
hımérsékletét mérı szonda  

Sondă temperatură intrare apă 
recuperare căldură  

Sonda temperature vhodne vode za 
rekuperacijo toplote  

Температурана сонда вход вода 
топлинна енергия 

Tepelná sonda vstup vody 
Rekuperácia tepla  

WOR. Sonda temperatury odpływu 
wody odzyskiwanego ciepła 

Tepelná sonda výstup vody 
Rekuperace tepla 

Temperaturna sonda izlaza vode 
nadoknañivanje topline 

Hıvisszanyerı víz kimeneti 
hımérsékletét mérı szonda 

Sondă temperatură ieşire apă 
recuperare căldură 

Sonda temperature izhodne vode za 
rekuperacijo toplote 

Температурна сонда изход вода  
топлинна енергия 

Tepelná sonda výstup vody 
Rekuperácia tepla 
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ORGINALNA INSTRUKCJA W J ĘZYKU ANGIELSKIM 
 
Niniejsza instrukcja stanowi wa Ŝny dokument pomocniczy dla wykwalifikowanego person elu, mimo to nie mo Ŝe nigdy zast ąpić takiego personelu.  

 
Dziękujemy za zakupienie naszego agregatu chłodniczego 

 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAśU I URUCHOMIENIA 
JEDNOSTKI NALEśY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.  
NIEPRAWIDŁOWY MONTAś MOśE DOPROWADZIĆ DO 
PORAśENIA PRĄDEM, KRÓTKICH SPIĘĆ, WYCIEKÓW, POśARU 
LUB INNYCH SZKÓD NA SPRZĘCIE LUB OBRAśEŃ NA 
OSOBACH. 
JEDNOSTKA MUSI BYĆ ZAMONTOWANA PRZEZ 
DOŚWIADCZONEGO OPERATORA/TECHNIKA.  
URUCHOMIENIE JEDNOSTKI MUSI BYĆ WYKONANE PRZEZ 
AUTORYZOWANYCH I DOŚWIADCZONYCH 
PROFESJONALISTÓW.  
WSZYSTKIE CZYNNOŚCI MUSZĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI LOKALNYMI PRZEPISAMI. 
MONTAś I URUCHOMIENIE JEDNOSTKI JEST KATEGORYCZNIE 
ZABRONIONE W PRZYPADKU, GDY WSKAZÓWKI ZAWARTE W 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE SĄ ZROZUMIAŁE.  
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, NALEśY SIĘ ZWRÓCIĆ DO 
PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA PO INFORMACJE I 
WYJAŚNIENIA. 

Opis  
Zakupiona jednostka to “agregat chłodniczy chłodzony powietrzem”, 
zaprojektowana do chłodzenia wody (lub mieszanki woda-glikol) w zakresie 
opisanych poniŜej ograniczeń. Funkcjonowanie jednostki bazuje się na spręŜaniu, 
kondensacji i odparowywaniu pary, zgodnie z odwracalnym cyklem Carnota. 
Główne elementy to: 
- SpręŜarka śrubowa do zwiększenia ciśnienie pary czynnika chłodniczego z 

odparowującej na kondensacji.  
- Parownik, w którym płynny czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu odparowuje 

ochładzając wodę. 
- Skraplacz, w którym para o wysokim ciśnieniu skrapla się odprowadzając do 

atmosfery ciepło usunięte z ochłodzonej wody dzięki wymiennikowi ciepła 
chłodzonemu powietrzem.  

- Zawór rozpręŜny, który umoŜliwia zmniejszenie ciśnienia spręŜonego płynu, 
ze spręŜonego na ciśnienie odparowania.  

Ogólne informacje  
Wszystkie jednostki są dostarczane ze schematami elektrycznymi , 
certyfikowanymi rysunkami,  tabliczk ą identyfikacyjn ą; i DOC 
(Deklaracja zgodno ści); te dokumenty przedstawiają dane techniczne 
zakupionej jednostki i MUSZĄ BYĆ UWAśANE ZA INTEGRALNĄ I 
NIEZBĘDNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI  

W przypadku niezgodności z niniejszą instrukcją i dokumentacją sprzętu, odnieść 
się do dokumentów znajdujących się na maszynie. W razie wątpliwości 
skontaktować się z przedstawicielem producenta. 

 
Celem niniejszej instrukcji jest podanie wskazówek, aby montaŜysta i 
wykwalifikowany operator wykonali poprawny montaŜ, wprowadzenie do uŜytku i 
konserwację jednostki, bez stwarzania ryzyka dla osób, zwierząt i/lub przedmiotów.  

Odbiór jednostki  
Jak tylko jednostka zostanie dostarczona na miejsce montaŜu, naleŜy ją sprawdzić i 
określić ewentualne uszkodzenia. Wszystkie elementy wskazane w dowodzie 
dostawy muszą być przejrzane i sprawdzone.  
JeŜeli jednostka zostanie uszkodzona, nie naleŜy usuwać uszkodzonego materiału 
i natychmiast powiadomić przewoźnika prosząc o sprawdzenie jednostki.  
Natychmiast powiadomić przedstawiciela producenta, wysyłając, jeŜeli to moŜliwe 
zdjęcia, które będą pomocne w odnalezieniu odpowiedzialności za usterkę.  
Usterka nie moŜe być naprawiona dopóki nie zostanie sprawdzona przez 
przedstawiciela firmy transportowej. 
Przed zamontowaniem jednostki sprawdzić, czy model i napięcie elektryczne 
wskazane na tabliczce są prawidłowe. Producent nie jest odpowiedzialny za 
ewentualne szkody wykryte po zaakceptowaniu jednostki. 

Ograniczenia robocze  

Magazynowanie 
Warunki otoczenia muszą być zgodne z następującymi ograniczeniami: 
Minimalna temperatura otoczenia : -20°C 
Maksymalna temperatura otoczenia : 57°C 
Maksymalna wilgotność względna : 95% bez kondensatu 
Przechowywanie w temperaturze poniŜej temperatury minimalnej moŜe być 
przyczyną uszkodzenia komponentów, natomiast przechowywanie w 
temperaturze powyŜej temperatury maksymalnej moŜe doprowadzić do otwarcia 
zaworów bezpieczeństwa. Przechowywanie w atmosferze z kondensatem moŜe 
doprowadzić do uszkodzenia komponentów elektrycznych. 

Funkcjonowanie 
Funkcjonowanie jest dozwolone w zakresie ograniczeń wskazanych na Rysunku 
2. 
Jednostka musi być uŜywana z natęŜeniem przepływu wody parownika zawartym 
pomiędzy 50% a 140% znamionowego natęŜenia przepływu (w standardowych 
warunkach roboczych). 
Funkcjonowanie poza wskazanymi ograniczeniami moŜe uszkodzić jednostkę. 
W razie wątpliwości skontaktować się z przedstawicielem producenta. 
 

Rysunek 1 – Opis tabliczek znajduj ących si ę na panelu operatorskim 

Identyfikacja tabliczki 
1 – Symbol gazu niepalnego 6 – Symbol zagroŜenia elektrycznego 
2 – Rodzaj gazu  7 – OstrzeŜenie o niebezpiecznym napięciu  
3 – Dane tabliczki identyfikacyjnej jednostki  8 – OstrzeŜenie o zamocowaniu kabli  
4 – Logo producenta 9 – Instrukcje dotyczące podnoszenia 
5 – OstrzeŜenie dotyczące napełnienia obwodu wody  
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Rysunek 2 – Ograniczenia robocze  

 
 
 

Bezpieczeństwo 
Jednostka musi być solidnie przymocowana do podłoŜa.  
NaleŜy przestrzegać następujących instrukcji:  
− Jednostka moŜe być podnoszona wyłącznie zaczepiona w punktach 

wskazanych na Ŝółto i zamocowanych do jej podstawy.  
− Zabroniony jest dostęp do komponentów elektrycznych bez uprzedniego 

wyłączenia głównego wyłącznika jednostki i odcięcia zasilania elektrycznego.  
− Zabroniony jest dostęp do komponentów elektrycznych bez zastosowania 

panela izolującego. Nie obsługiwać komponentów elektrycznych w 
przypadku obecności wody i/lub wilgotności.  

− Ostre krawędzie i powierzchnie części skraplacza mogą spowodować 
obraŜenia. Unikać bezpośredniego kontaktu i uŜywać środków ochrony 
indywidualnej.  

− Przed przystąpieniem do wykonywania czynności na wirnikach chłodzenia 
i/lub spręŜarkach, naleŜy odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą 
głównego wyłącznika. Brak zastosowania się do takiej zasady moŜe być 
przyczyną powaŜnych obraŜeń. 

− Nie wkładać Ŝadnych przedmiotów do rur wodnych, gdy jednostka jest 
podłączona do systemu.  

− NaleŜy zamontować mechaniczny filtr na rurze wodnej podłączonej na 
wejściu wymiennika ciepła. 

− Jednostka jest wyposaŜona w zawory bezpieczeństwa zamontowane na 
stronach wysokiego i niskiego ciśnienia obwodu chłodniczego. 

Absolutnie zabrania si ę usuwania osłon zabezpieczaj ących ruchome 
części. 
 
W przypadku nagłego zatrzymania jednostki, zastosować się do instrukcji 
opisanych w Instrukcji obsługi  panela sterowniczego  stanowiącej część 
dokumentacji znajdującej się na maszynie dostarczonej uŜytkownikowi. 
 
Zaleca się wykonanie montaŜu i konserwacji przy obecności innych osób. W 
przypadku obraŜeń lub problemów naleŜy się zachowywać w następujący 
sposób: 
- Zachować spokój 
- Wcisnąć przycisk alarmowy jeŜeli znajduje się na instalacji  
- Przenieść zranioną osobę w ciepłe miejsce, z dala od jednostki i umieścić ją w 

pozycji spoczynku  
- Natychmiast powiadomić odpowiedni personel znajdujący się w budynku lub 

zadzwonić na pogotowie.  
- Poczekać na przyjazd pogotowia ratowniczego, bez pozostawiania samej 

zranionej osoby  

- Dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji operatorom pogotowia 
ratowniczego.  

 
Nie motować chiller w strefie, która moŜe być niebezpieczna podczas 
wykonywania czynności konserwacyjnych takiej jak platforma bez 
parapetów lub prowadnic lub w strefie niezgodnej z wymaganiami 
dotyczącymi przestrzeni wokół chiller.  

Hałas 
Jednostka emituje hałas z powodu obrotów spręŜarki i wirników. 
Poziom hałasu dla kaŜdego modelu jest przedstawiony w dokumentacji 
sprzedaŜy. 
JeŜeli jednostka jest zamontowana, uŜywana i poddana konserwacji w prawidłowy 
sposób, poziom emisji dźwięku nie wymaga stosowania Ŝadnych środków 
ochronnych podczas ciągłej pracy w jej pobliŜu.  
W przypadku zamontowania ze specjalnymi wymaganiami dźwiękowymi, moŜe 
być konieczne zamontowanie dodatkowych urządzeń zmniejszających hałas. 

Przemieszczanie i podnoszenie 
Unikać uderzeń i/lub potrząsania jednostką podczas załadowania/rozładowania z 
pojazdu transportowego i przemieszczania. Przesuwać lub ciągnąć jednostkę 
wyłącznie za ramę podstawy. Zamocować jednostkę na środku transportowym, 
aby się nie poruszała powodując jej uszkodzenie. Zapewnić, aby Ŝadna część 
jednostki nie upadła podczas transportu i załadowania/rozładowania. 
Wszystkie jednostki są wyposaŜone w punkty zaczepienia przeznaczone do jej 
podniesienia, oznaczone na Ŝółto. MoŜna uŜyć wyłącznie takich punktów do 
podniesienia jednostki, jak przedstawiono na Rysunku 3Figure 3 

Liny i listwy przeznaczone do podnoszenia muszą być wytrzymałe, aby 
bezpiecznie utrzymać jednostkę. Sprawdzić cięŜar jednostki na jej tabliczce 
identyfikacyjnej.  

 
NaleŜy podnosić jednostkę z maksymalną ostroŜnością i uwagą, stosując się do 
instrukcji dotyczących podnoszenia, znajdujących się na tabliczce. Podnieść 
jednostkę bardzo powoli, utrzymując ją poziomo.  
 

Ustawienie i monta Ŝ  
Wszystkie jednostki są zaprojektowane do uŜycia zewnętrznego, na podestach lub 
na ziemi, pod warunkiem, Ŝe strefa montaŜu jest wolna od przeszkód, które 
mogłyby zmniejszyć przepływ powietrza do węŜownic skraplacza. 
Jednostka musi być zamontowana na solidnej podstawie i idealnie 
wypoziomowana. JeŜeli jednostka zostanie zamontowana na podeście lub dachu, 
moŜe być konieczne uŜycie belek kompensujących cięŜar. 
 

 
 

Temperatura wody na wyjściu parow (°C) 
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Niezbędny Regulator 
kontroli 
(temp. otocz. poniŜej -
10°C)  

Konieczna zmiana 
prędkości wirników 
(temp. otocz. poniŜej 
18°C przez mniej ni Ŝ 3 
jednostki wentylacji, 
poniŜej 10°C przez 3 lub 
więcej jednostek 
wentylacji) 

SPRĘś. TYLKO PRZY PEŁNYM 
OBCIĄśENIU 
Nad tą linią 
(tryb ICE) 
 

Funkcjonowanie z 
glikolem (temp. wody 
wyjścia parow. poniŜej 
4°C) 



D – EIMAC00208-11EU - 98/152 
 

Rysunek 3 – Podnoszenie jednostki 
 

 
W przypadku montaŜu na ziemi, naleŜy zastosować solidną podstawę wykonaną z 
cementu, o minimalnej grubości 250 mm i szerokości większej niŜ szerokość jednostki, 
będącą w stanie utrzymać jej cięŜar.  
JeŜeli jednostka zostanie zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla dla osób i 
zwierząt, zaleca się zamontowanie siatek zabezpieczających sekcje skraplacza i 
spręŜarki. 
Aby zagwarantować jak najlepsze osiągi w miejscu zamontowania, zastosować się 
do następujących instrukcji i środków ostroŜności:  
− Unikać recyrkulacji przepływu powietrza. 
− Upewnić się, Ŝe nie istnieją przeszkody uniemoŜliwiające poprawny przepływ 

powietrza. 
− Upewnić się, Ŝe fundamenty są solidne i wytrzymałe, zmniejszając w ten sposób 

hałas i wibracje. 
− Nie montować jednostki w otoczeniach o duŜej koncentracji kurzu aby 

zredukować zanieczyszczenie węŜownicy. 
− Woda wprowadzana do systemu musi być szczególnie czysta, a wszystkie 

ślady oleju i rdzy muszą zostać usunięte. Mechaniczny filtr wody musi być 
zainstalowany na rurze dopływu jednostki.   

Wymagania dotycz ące przestrzeni minimalnej 
Bardzo waŜne jest przestrzeganie minimalnych odległości na wszystkich jednostkach 
w celu zagwarantowania idealnego napowietrzenia węŜownicy skraplacza.  
Podczas określania pozycji do montaŜu jednostki oraz w celu zagwarantowania 
odpowiedniego przepływu powietrza, wziąć pod uwagę następujące warunki:  
− Unikać recyrkulacji gorącego powietrza 
− Unikać niewystarczającego dostarczania powietrza do skraplacza 

chłodzonego powietrzem. 
 
Takie warunki mogą spowodować zwiększenie ciśnienia kondensatu, co powoduje 
redukcję skuteczności energetycznej i sprawność chłodniczą.  
Jednostka musi być dostępna z kaŜdej strony w celu wykonania czynności 
konserwacyjnych post-montaŜowych  
Pionowy spust powietrza musi być wolny. 
JeŜeli jednostka jest otoczona ścianami lub przeszkodami o takiej samej wysokości, 
musi być ona zamontowana w odległości nie mniejszej niŜ 2500 mm. JeŜeli takie 
przeszkody są wyŜsze, jednostka musi być zamontowana w odległości nie mniejszej 
niŜ 3000 mm.  

JeŜeli jednostka zostanie zamontowana bez zastosowania takich odległości od ścian 
i/lub pionowych przeszkód, moŜe nastąpić recyrkulacja ciepłego powietrza i/lub 
niewystarczające zasilanie skraplacza chłodzonego powietrzem, co moŜe 
spowodować zmniejszenie skuteczności i wydajności.  
W kaŜdym wypadku, mikroprocesor pozwoli jednostce na przystosowanie się do 
nowych czynności funkcjonowania z maksymalną wydajnością dostępną w 
określonych warunkach, nawet jeŜeli odległość boczna jest mniejsza niŜ zalecana, z 
wyjątkiem, gdy warunki robocze wpłyną na bezpieczeństwo personelu lub 
niezawodność jednostki. 
Gdy dwie lub więcej jednostek zostanie ustawionych obok siebie, zaleca się 
zachowanie minimalnej odległości 3600 mm pomiędzy blatami kondensatora. 
Po dodatkowe rozwiązania, zwrócić się do przedstawiciela producenta. 

Zabezpieczenie przed hałasem 
Gdy poziom emisji hałasu wymaga specjalnej kontroli, naleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na odizolowanie jednostki od jej podstawy stosując elementy antywibracyjne w 
odpowiedni sposób (dostarczane jako opcja). Giętkie złącza muszą być 
zamontowane równieŜ na podłączeniach hydraulicznych.  

Rury wodne 
Rury muszą posiadać moŜliwie jak najmniejszą ilość zakrętów i pionowych zmian 
kierunków. W ten sposób koszty montaŜu znacznie się zredukują i osiągi systemu 
polepszą.  
System hydrauliczny musi posiadać: 

1. Elementy antywibracyjne redukujące transmisję wibracji do konstrukcji. 
2. Zawory odcinające jednostkę od układu hydraulicznego podczas 

czynności konserwacyjnych. 
3. Automatyczne lub ręczne urządzenie odpowietrzające w najwyŜszym 

punkcie systemu, natomiast urządzenie opróŜniające w najniŜszym.  
4. Parownik i urządzenie regeneracji ciepła, które nie są umieszczone w 

najwyŜszym punkcie systemu.  
5. Odpowiednie urządzenie utrzymujące system hydrauliczny pod ciśnieniem 

(zbiornik wyrównawczy itd.).  
6. Wskaźniki ciśnienia i temperatury wody, pomagające operatorowi podczas 

czynności konserwacyjnych. 
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Rysunek 4 – Wymagania dotycz ące przestrzeni minimalnej 
 

 
 
 

 
 

 
 

. 
7. Filtr lub urządzenie, które moŜe usunąć cząsteczki 

płynu. Zastosowanie filtra przedłuŜa trwałość 
parownika i pompy ułatwiając utrzymanie jak 
najlepszego stanu systemu hydraulicznego. 

8. Parownik posiada opornik elektryczny z termostatem 
gwarantującym zabezpieczenie przez zamarzaniem 
wody w minimalnej temperaturze otoczenia –25°C. 
Wszystkie inne rury wody/urządzeń hydraulicznych 
zewnętrznych względem jednostki, muszą być 
zabezpieczone przez zamarzaniem. 

9. Urządzenie gromadzące ciepło musi być opróŜnione z 
wody podczas okresu zimowego, pod warunkiem, Ŝe 
do układu hydraulicznego zostanie dodana 
mieszanina glikolu etylenowego w odpowiednim 
stosunku.  

10. W przypadku wymiany jednostki, cały układ 
hydrauliczny musi być opróŜniony i wyczyszczony 
przed zamontowaniem nowej. Przed uruchomieniem 
nowej jednostki, zaleca się przeprowadzenie 
regularnych testów i odpowiedniego chemicznego 
uzdatniania wody. 

11. JeŜeli glikol zostanie dodany do systemu 
hydraulicznego, jako ochrona przez zamarzaniem 
naleŜy uwaŜać, aby ciśnienie zasysania było niŜsze, 
poniewaŜ osiągi jednostki będą niŜsze i spadki 
ciśnienia większe. Wszystkie systemy 
zabezpieczające jednostkę, takie jak zapobiegające 
zamarzaniu oraz przed niskim ciśnieniem muszą być 
ponownie wyregulowane.  

12. Przed odizolowaniem rur wodnych sprawdzić, czy nie 
istnieją wycieki.  
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Rysunek 5 – Podł ączenie rur wodnych do parownika 

 
1. Manometr 
2. Giętki łącznik 
3. Przepływomierz 
4. Sonda temperatury 

5. Zawór oddzielający 
6. Pompa 
7. Filtr 

 
 

Rysunek 6 - Podł ączenie rur wodnych do wymienników ciepła 
 

 
1. Manometr 
2. Giętki łącznik 
3. Sonda temperatury 

4. Zawór oddzielający 
5. Pompa 
6. Filtr 

 

 

 

Uzdatnianie wody 
Przed uruchomieniem jednostki, wyczyścić obwód wody. Brud, 
kamień, odłamki korozji i inny materiał mogą gromadzić się 
wewnątrz wymiennika ciepła redukując jego zdolność wymiany 
termicznej. MoŜe się równieŜ zwiększyć spadek ciśnienia, 
redukując natęŜenie przepływu wody. Odpowiednie 
uzdatnianie wody moŜe zredukować ryzyko korozji, erozji, 

osadzanie się kamienia itd. Rodzaj uzdatniania jest określany 
na miejscu, na podstawie rodzaju systemu i właściwości wody.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody i nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu spowodowane 
brakiem lub nieprawidłowym uzdatnianiem wody.  
 
 

 
Tabela 1 – Dozwolone limity jako ści wody 

pH (25°C) 6,8÷8,0 Twardość (mg CaCO3 / l) < 200 

Przewodność elektryczna µS/cm (25°C) <800 śelazo (mg Fe / l) < 1,0 
Jon chlorkowy (mg Cl - / l) <200 Jon siarczkowy (mg S2 - / l) Brak 
Jon siarczanowy (mg SO2

4
 - / l) <200 Jon amonowy (mg NH4

+ / l) < 1,0 
Alkaiczność (mg CaCO3 / l) <100 Dwutlenek krzemu (mg SiO2 / l) < 50 
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Ochrona przed zamarzaniem wymienników regeneracyjny ch i 
parownika  
Wszystkie parowniki są wyposaŜone w opornik elektryczny sterowany 
termostatycznie, który stanowi zabezpieczenie przed zamarzaniem 
odpowiednie do minimalnej temperatury –25°C. Mimo to moŜna uŜyć 
równieŜ dodatkowych sposobów zapobiegających zamarzaniu; nie jest to 
konieczne w przypadku wymienników ciepła całkowicie opróŜnionych i 
wyczyszczonych roztworem zapobiegającym zamarzaniu.  
Podczas projektowania systemu naleŜy uwzględnić dwa lub więcej 
sposobów zapobiegania zamarzaniu, opisanych poniŜej:  
− Ciągły obieg wody wewnątrz rur i wymienników 
− Dodanie odpowiedniej ilości glikolu do obiegu wody.  
− Odizolowanie termiczne i ogrzewanie dodatków naraŜonych rur  
− OpróŜnienie i wyczyszczenie wymiennika ciepła podczas sezonu 

zimowego 
MontaŜysta i/lub personel wykonujący konserwację są zobowiązani do 
uŜycia środków zapobiegających zamarzaniu. Upewnić się, Ŝe zawsze są 
wykonywane odpowiednie czynności konserwacyjne zabezpieczające 
przed zamarzaniem. Brak zastosowania się do instrukcji moŜe 
doprowadzić do uszkodzenia jednostki. Gwarancja nie obejmuje szkód 
spowodowanych zamarznięciem. 

MontaŜ przepływomierza 
Aby zagwarantować wystarczające natęŜenie przepływu wody w całym 
parowniku konieczne jest zamontowanie przepływomierza na układzie 
hydraulicznym, który moŜe być umieszczony na rurach wody na dopływie 
lub odpływie. Celem przepływomierza jest zatrzymanie jednostki w 
przypadku przerwania przepływu powietrza, chroniąc w ten sposób 
parownik przed zamarznięciem. 
Producent oferuje jako opcję, odpowiednio dobrany przepływomierz.  
Taki przepływomierz łopatkowy nadaje się do ciągłego zastosowania 
zewnętrznego (IP67) przy średnicach rur od 1” do 6”. 
Przepływomierz posiada czysty styk, który musi być podłączony 
elektrycznie do końcówek wskazanych na schemacie elektrycznym.  
Przepływomierz musi być wyregulowany tak, aby interweniował, gdy 
przepływ wody w parowniku obniŜy się o 50% względem natęŜenia 
znamionowego. 

Regeneracja ciepła 
Na Ŝądanie, jednostki mogą być wyposaŜone w system regeneracji ciepła. 
Taki system jest stosowany z wymiennikiem ciepła chłodzonym wodą 
umieszczonym na rurze spustowej spręŜarki i odpowiednim urządzeniem 
zarządzającym ciśnieniem skraplania. 
Aby zagwarantować funkcjonowanie spręŜarki wewnątrz jej obudowy, 
jednostki regeneracji ciepła nie mogą funkcjonować przy temperaturze 
wody poniŜej 28°C. 
Projektant instalacji i montaŜysta agregatu chłodniczego są odpowiedzialni 
za zastosowania takiej wartości (np. uŜywając zaworu bypass recyrkulacji) 

Instalacja elektryczna  

Ogólne informacje 
Wszystkie podłączenia elektryczne jednostki muszą być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie czynności montaŜowe, zarządzania i konserwacji muszą 
być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 
Skonsultować schemat elektryczny dotyczący zakupionej jednostki. 
JeŜeli schemat elektryczny nie znajduje się na jednostce lub został 
zagubiony, naleŜy się skontaktować z przedstawicielem 
producenta, który wyśle jego kopię.  
W przypadku niezgodności pomiędzy schematem elektrycznym a 
panelem/kablami elektrycznymi, skontaktować się z 
przedstawicielem producenta. 

 
UŜywać wyłącznie miedzianych przewodów, w przeciwnym wypadku 
moŜe nastąpić przegrzanie lub korozja punktów podłączenia, powodując 
uszkodzenie jednostki. 
Aby uniknąć zakłóceń, wszystkie kable sterownicze muszą być 
podłączone oddzielnie od kabli elektrycznych. W tym celu uŜyć róŜnych 
kanałów na kable elektryczne. 
Przed przystąpieniem do konserwacji jednostki, wyłączyć główny wyłącznik 
zasilania jednostki. 
Gdy jednostka jest wyłączona a wyłącznik odłączający jest włączony, 
nieuŜywane obwody są mimo wszystko aktywne.  
Nigdy nie otwierać panelu zaciskowego spręŜarki przed wyłączeniem 
głównego wyłącznika jednostki.  
 

Jenoczesność ładunków jedno i trójfazowych oraz brak równowagi 
pomiędzy fazami moŜe spowodować wyładowania do uzimienia, aŜ do 
150mA, podczas normalnego funkcjonowania jednostek. 
JeŜeli jednostka obejmuje urządzenia, które generują większe 
harmoniczne (jak VFD i odcięcie fazy), wyładowania do uziemienia mogą 
się zwiększyć (około 2 Amperów). 
Zabezpieczenia systemów zasilania elektrycznego muszą być 
zaprojektowane na podstawie wyŜej wspomnianych wartości.  

Funkcjonowanie  

Odpowiedzialno ść operatora 
Operator musi zostać odpowiednio przeszkolony i zapoznać się z 
systemem przed przystąpieniem do jego obsługi. Poza przeczytaniem 
niniejszej instrukcji, operator musi się dokładnie zapoznać z instrukcją 
obsługi mikroprocesora i schematem elektrycznym w celu zrozumienia 
sekwencji uruchomienia, funkcjonowania, sekwencji zatrzymania i 
funkcjonowania wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. 
Podczas etapu początkowego uruchamiania jednostki, autoryzowany 
przez producenta technik jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań i 
gotowy do przekazania poprawnych procedur funkcjonowania.  
Operator musi rejestrować dane robocze kaŜdej zamontowanej jednostki. 
Drugi rejestr musi być prowadzony dla wszystkich czynności okresowej 
konserwacji i serwisu. 
JeŜeli operator zauwaŜy nieprawidłowe lub nieodpowiednie warunki 
robocze, musi się skonsultować z autoryzowanym technikiem producenta. 

Konserwacja okresowa  
Niezbędne czynności konserwacyjne znajdują się w Tabeli 2  

 

Ograniczony serwis i gwarancja  
Wszystkie jednostki są testowane fabrycznie i objęte 12 lub 18 miesięczną 
gwarancją waŜną od daty dostawy. 
Te jednostki zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z 
najwyŜszymi standardami jakości co gwarantuje ich funkcjonowanie bez 
usterek przez lata. Mimo wszystko bardzo waŜne jest zapewnienie 
odpowiedniej okresowej konserwacji zgodnie ze wszystkimi procedurami 
wymienionymi w niniejszej instrukcji oraz zasadami poprawnej konserwacji.  
Zaleca się podpisanie umowy dotyczącej konserwacji z serwisem 
autoryzowanym przez producenta w celu zagwarantowania skutecznego i 
bezproblemowego serwisu, dzięki doświadczeniu i kompetencjom 
naszego personelu. 
Poza tym, naleŜy pamiętać, Ŝe jednostka wymaga konserwacji równieŜ 
podczas okresu gwarancyjnego.  
Wziąć pod uwagę, Ŝe uŜywanie jednostki w nieodpowiedni sposób, na 
przykład przekroczenie limitów pracy lub brak odpowiedniej konserwacji na 
podstawie wskazówek niniejszej instrukcji, spowoduje utratę gwarancji. 
WaŜność gwarancji zaleŜy od zastosowania się do następujących 
punktów: 

1. Jednostka nie moŜe funkcjonować poza wskazanymi limitami 
2. Zasilanie elektryczne musi się mieścić w zakresie napięcia i być 

wolne od harmonicznych lub nagłych zmian napięcia. 
3. Zasilanie trójfazowe nie moŜe być pozbawione równowagi 

pomiędzy fazami, wyŜszej niŜ 3%. Jednostka musi pozostać 
wyłączona dopóki nie zostanie usunięta nieprawidłowość 
elektryczna. 

4. Nie dezaktywować lub wykluczać Ŝadnego urządzenia 
bezpieczeństwa, zarówno mechanicznego jak i elektrycznego 
lub elektronicznego. 

5. Woda uŜyta do napełnienia układu hydraulicznego musi być 
czysta i odpowiednio uzdatniona. Filtr mechaniczny musi być 
zainstalowany w punkcie najbliŜszym względem wejścia 
parownika.  

6. Z wyjątkiem innych ustaleń wskazanych w momencie 
zamówienia, natęŜenie przepływu wody parownika nie moŜe 
nigdy przekroczyć 120% i zmniejszyć się o 80% wydajności 
znamionowej. 

 

Obowi ązkowe kontrole okresowe i uruchomienie 
aplikacji pod ci śnieniem  
Jednostki są zaliczane do kategorii IV klasyfikacji ustalonej przez Dyrektywę 
Europejską PED 97/23/WE - Urządzenia Ciśnieniowe.  
W przypadku agregatów chłodniczych zaliczanych do tej kategorii, niektóre 
rozporządzenia lokalne nakazują okresową konserwację wykonywaną 
przez autoryzowną agencję. Sprawdzić rozporządzenia obowiązujące w 
miejscu instalacji. 
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Tabela 2 – Program zwyczajnej konserwacji 
 

Spis czynno ści 
 

 
Raz w tygodniu 

 
Raz w 

miesiącu 
(Adnotacja 1) 

 
Raz w 

roku/raz w 
sezonie 

(Adnotacja 2) 
Ogólne:     
Odczyt danych roboczych (Adnotacja 3) X   
Wzrokowa kontrola jednostki, uszkodzenia i/lub obluzowania  X  
Kontrola integralności izolacji termicznej   X 
Czyszczenie i pomalowanie, gdzie jest to konieczne   X 
Analiza wody (6)   X 
Kontrola funkcjonowania przepływomierza  X  
    
Instalacja elektr yczna:     
Sprawdzenie sekwencji kontrolnych   X 
Kontrola zuŜycia licznika – jeŜeli konieczne, wymienić   X 
Kontrola poprawnego zamocowania wszystkich końcówek elektrycznych – jeŜeli konieczne, 
dokręcić 

  X 

Czyszczenie wewnątrz elektrycznego panelu sterowniczego   X 
Wzrokowa kontrola ewentualnych znaków przegrzania komponentów  X  
Kontrola funkcjonowania spręŜarki i opornika elektrycznego  X  
Pomiar izolacji silnika spręŜarki za pomocą Megger    X 
    
Układ chłodniczy:     
Kontrola obecności ewentualnych wycieków czynnika chłodniczego  X  
Kontrola przepływu czynnika chłodniczego na szkiełku kontrolnym płynu – szkiełko musi być 
pełne 

X   

Kontrola utraty ciśnienia filtra odwadniacza  X  
Kontrola utraty ciśnienia filtra oleju (adnotacja 5)   X  
Analiza wibracji spręŜarki   X 
Analiza kwasowości oleju spręŜarki (7)   X 
    
Sekcja skraplacza:     
Czyszczenie blatów skraplacza (Adnotacja 4)   X 
Sprawdzenie odpowiedniego dokręcenia wirników   X 
Kontrola Ŝeberek skraplacza – usunąć jeŜeli konieczne    X 
 

Adnotacje: 
1. Czynności wykonywane raz w miesiącu obejmują czynności tygodniowe. 
2. Czynności wykonywane raz w roku (lub przed rozpoczęciem sezonu) zawierają wszystkie czynności tygodniowe i miesięczne.  
3. Wartości robocze jednostki mogą być odczytywane codziennie przestrzegając wysokich standardów obserwacji.  
4. W otoczeniu z wysoką koncentracją cząsteczek przenoszonych w powietrzu, moŜe się okazać konieczne częste czyszczenie blatu skraplacza. 
5. Wymienić filtr oleju, gdy spadek ciśnienia osiągnie 2,0 Bary. 
6. Sprawdzić obecność ewentualnych metalów rozpuszczonych. 

7. TAN (Całkowita liczba kwasowa): ≤0,10 : brak aktywności 
 Pomiędzy 0,10 a 0,19: wymienić filtry kwasoodporne i sprawdzić po 1000 godzinach roboczych. Wymieniać filtry dopóki TAN nie będzie niŜszy 
niŜ 0,10. 
>0,19 : wymienić olej, filtr oleju i odwadniacz oleju. Regularnie sprawdzać. 

 

WaŜne informacje dotycz ące uŜywanego czynnika 
chłodniczego  
Ten produkt zawiera fluorowany gaz cieplarniany będący przedmiotem 
Protokółu z Kioto. Nie rozprzestrzeniać gazu w atmosferze. 
Rodzaj czynnika chłodniczego:  R134a 
Wartość GWP(1):                        1300 
(1)GWP =  potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 

  
 
Ilość czynnika chłodniczego niezbędnego do standardowego 
funkcjonowania jest wskazana na tabliczce identyfikacyjnej jednostki. 
Rzeczywiste ilości czynnika chłodniczego dostarczonego do jednostki są 
przedstawione na linijce znadującej się na panelu elektrycznym. 
W zaleŜności od rozporządzeń europejskich lub lokalnych, mogą być 
konieczne okresowe kontrole ewentualnych wycieków czynnika 
chłodniczego.  
Po dodatkowe informacje skontaktować się ze sprzedawcą. 

Likwidacja 
Jednostka jest wykonana z metalowych, plastikowych i elektronicznych 
elementów. Wszystkie te części muszą być usunięte zgodnie z 
obowiązującymi w tej dziedzinie lokalnymi przepisami.  
Baterie ołowiowe naleŜy zebrać i przekazać do odpowiedniego centrum 
zbiórki odpadów.  
Olej musi być zgromadzony i przesłany do odpowiedniego centrum zbiórki 
odpadów.  
 

 
 

Niniejsza instrukcja stanowi pomoc techniczną i nie jest wiąŜąca. Zawartość nie moŜe być gwarantowana jednoznacznie lub domyślnie jako kompletna, precyzyjna lub niezawodna. Wszystkie dane i wskazówki w niej zawarte mogą 
być zmienione bez uprzedzenia. Informacje podane w momencie zamówienia są uwaŜane za ostateczne. 
Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia, wynikające lub związane z uŜyciem i/lub interpretacją niniejszej instrukcji. 
 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych i konstrukcyjnych w kaŜdym momencie, bez konieczności uprzedzenia. Z tego powodu rysunek znajdujący się na okładce nie jest zobowiązujący. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding. 
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