INSTRUKCJA MONTAżU
Kompaktowe wytwornice wody lodowej
chłodzone powietrzem
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

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

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

10 *som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af <E>
(Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
Se også næste side.
11 *enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
Certifikat <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
12 *som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
Sertifikat <G>. Risikokategori <H>. Se også neste side.
13 *jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava sivu.
14 *jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.

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

19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***

II

<H>

AIB Vinçotte (NB0026)

<E>

B1 + D

Daikin.TCFP.006

<D>

52846/08/02/02 + 52846/9042

20916115.0553-QUA/EMC

<C>

<G>

KEMA (NB0344)

<B>

<F>

DAIKIN.TCF.026C1/07-2007

<A>

24 *ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
Kategória nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
25 *<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmişti. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

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

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų
nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa
používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki
standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

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

19 *kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>.
Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 *nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B>
järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.
Riskikategooria <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
21 *както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Cертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>. Категория риск <H>.
Вижте също на следващата страница.
22 *kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>.
Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 *kkā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>.
Riska kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

15 *kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B>
prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>. Kategorija opasnosti <H>.
Također pogledajte na slijedećoj stranici.
16 *a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G>
tanúsítvány szerint. Veszélyességi kategória <H>.
Lásd még a következő oldalon.
17 *zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B>
i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>.
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
18 *aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi
apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu
Certificatul <G>. Categorie de risc <H>.
Consultaţi de asemenea pagina următoare.

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

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z
naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau
alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie
utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste
normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt
meie juhenditele:

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

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende
standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under
forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten
dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään
ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny,
odpovídají následujícím normám nebo normativním
dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim
uputama:

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

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

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

Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Pressure Equipment 97/23/EC **

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou
outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam
utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим
нормативным документам, при условии их использования
согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i
henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument,
under förutsättning att användning sker i överensstämmelse
med våra instruktioner:

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

06 *delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
Certificato <G>. Categoria di rischio <H>.
Fare riferimento anche alla pagina successiva.
07 *ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B>
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È
ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>)
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <G>. ∫·ÙËÁÔÚ›·
ÂÈÎÈÓ‰˘ÓﬁÙËÙ·˜ <H>. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
08 *tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com
o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o
Certificado <G>. Categoria de risco <H>.
Consultar também a página seguinte.
09 *как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в
соответствии с положительным решением <E> (Прикладной
модуль <F>) согласно Свидетельству <G>.
Категория риска <H>. Также смотрите следующую страницу.

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

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt
overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de
acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)
documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in
conformità alle nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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

01 *as set out in <A> and judged positively by <B> according to
the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
Certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.
02 *wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und
von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
03 *tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
Certificat <G>. Catégorie de risque <H>.
Se reporter également à la page suivante.
04 *zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
05 *como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
de acuerdo con el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y
juzgado positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>.
Consulte también la siguiente página.

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

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s), provided that these are used in
accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen
Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen,
unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen
eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à
nos instructions:

* = , , -, 0, 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

EWAQ080DAYN****, EWAQ100DAYN****, EWAQ130DAYN****, EWAQ150DAYN****,
EWAQ180DAYN****, EWAQ210DAYN****, EWAQ240DAYN****, EWAQ260DAYN****,

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

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

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

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

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2PW37336-1H

настоящее заявление:

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní
posouzení shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
megfelelŒséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną
opinię dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń
Ciśnieniowych: <Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune: <Q>

10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet
av tryckutrustningsdirektivet: <Q>
12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment
Directive): <Q>
13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la
conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
07 ŸÓÔÌ· Î·È ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KÔÈÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
·ÂÊ¿ÓıË ıÂÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ √‰ËÁ›·
∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘ﬁ ¶›ÂÛË: <Q>
08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou
favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos
pressurizados: <Q>
09 Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об
оборудовании под давлением: <Q>

01 Name and address of the Notified body that judged positively on
compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter
Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l'organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó
positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de
Equipos de Presión: <Q>

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 1st of April 2011

15 • Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
• Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem
dopuštenom tlaku (PS): <M> (°C)
• Rashladno sredstvo: <N>
• Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
• Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu
modela
16 • Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
• Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású
oldalon: <L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS)
megfelelő telítettségi hőmérséklet (PS): <M> (°C)
• Hűtőközeg: <N>
• A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
• Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
17 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
• Czynnik chłodniczy: <N>
• Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
• Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
modelu
18 • Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
• Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturaţie corespunzând presiunii
maxime admisibile (PS): <M> (°C)
• Agent frigorific: <N>
• Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
• Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de
identificare a modelului

10 • Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
• Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS):
<M> (°C)
• Kølemiddel: <N>
• Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
• Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
11 • Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
• Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet
tryck (PS): <M> (°C)
• Köldmedel: <N>
• Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
• Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
12 • Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
• Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt
trykk (PS): <M> (°C)
• Kjølemedium: <N>
• Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
• Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
13 • Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
• Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava
kyllästyslämpötila: <M> (°C)
• Kylmäaine: <N>
• Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
• Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
14 • Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
• Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu
přípustnému tlaku (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
• Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

22 t ankstesnio puslapio tęsinys:
23 v iepriekšējās lappuses turpinājums:
24 k pokračovanie z predchádzajúcej strany:
25 w önceki sayfadan devam

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

19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който се е
произнесъл положително относно съвместимостта с
Директивата за оборудване под налягане: <Q>
22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par
atbilstību Spiediena Iekārtu Direktīvai, nosaukums un adrese: <Q>

bar

°C

°C

bar

<Q>

AIB VINÇOTTE INTERNATIONAL
Avenue du Roi 157
B-1190 Brussels, Belgium

24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
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<P>

TSmax

<M>
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<L>

<N>
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<K>

24 • Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
• Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym
povoleným tlakom (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
• Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 • İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
• İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı (PS): <M> (°C)
• Soğutucu: <N>
• Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
• İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

19 • Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu
dovoljenemu tlaku (PS): <M> (°C)
• Hladivo: <N>
• Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
• Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
20 • Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
• Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur (PS): <M> (°C)
• Jahutusaine: <N>
• Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
• Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
21 • Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
• Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското
налягане: <L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на
максимално допустимото налягане (PS): <M> (°C)
• Охладител: <N>
• Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
• Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
22 • Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
• Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną
slėgį (PS): <M> (°C)
• Šaldymo skystis: <N>
• Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
• Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio
pavadinimo plokštelę
23 • Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
• Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo
pieļaujamo spiedienu (PS): <M> (°C)
• Dzesinātājs: <N>
• Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
• Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

20
21
22
23
24
25

19 o nadaljevanje s prejšnje strani:
20 x eelmise lehekülje järg:
21 b продължение от предходната страница:

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

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15 y nastavak s prethodne stranice:
16 h folytatás az előző oldalról:
17 m ciąg dalszy z poprzedniej strony:
18 r continuarea paginii anterioare:

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

06 • Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
• Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione:
<L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione
massima consentita (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
• Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla
targhetta del modello
07 • ª¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <K> (bar)
• ∂Ï¿¯ÈÛÙË/Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (TS*):
* TSmin: ∂Ï¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛË˜: <L> (°C)
* TSmax: ∫ÔÚÂÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ ÙË
Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <M> (°C)
• æ˘ÎÙÈÎﬁ: <N>
• ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ›ÂÛË˜: <P> (bar)
• ∞ÚÈıÌﬁ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ¤ÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜: ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ
ÈÓ·Î›‰· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
08 • Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
• Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão
máxima permitida (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
• Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
09 • Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
• Минимально/максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого
давления: <L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая
максимально допустимому давлению (PS):
<M> (°C)
• Хладагент: <N>
• Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
• Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную
табличку модели

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

13
14
15
16
17
18
19

12 n fortsettelse fra forrige side:
13 j jatkoa edelliseltä sivulta:
14 c pokračování z předchozí strany:

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

01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen
Druck (PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des
Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise: <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible: <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de
especificaciones técnicas del modelo
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Instrukcja montażu

Wstęp
Chłodzone powietrzem wytwornice wody lodowej Daikin
EWAQ-DAYN są przeznaczone do instalacji na zewnątrz i do
zastosowania w chłodnictwie. Urządzenia są dostępne w 8
wielkościach standardowych, o nominalnej wydajności chłodniczej w
zakresie od 80 do 260 kW.
W zastosowaniach klimatyzacyjnych urządzenia EWAQ mogą być
używane razem z jednostkami wewnętrznymi i centralami klimatyzacyjnymi firmy Daikin. W zastosowaniach przemysłowych mogą pełnić
rolę źródła wody lodowej.
W niniejszej instrukcji montażu opisano procedury rozpakowywania,
montażu i podłączania urządzeń EWAQ.

Sprawdzanie instalacji wodnej........................................................... 4
Podłączanie do instalacji wodnej....................................................... 4

Dane techniczne(1)

Ilość, przepływ i jakość wody............................................................. 5
Napełnianie wodą ...................................................................................... 6

Izolacja przewodów ........................................................................... 6
Okablowanie w miejscu instalacji ...................................................... 7
Spis elementów.......................................................................................... 7
Wymagania dotyczące obwodu zasilania i okablowania............................ 7
Podłączanie zasilania wytwornicy wody lodowej chłodzonej powietrzem.. 7
Kable połączeniowe ................................................................................... 7
Podłączanie do instalacji elektrycznej........................................................ 8
Podłączanie i konfiguracja systemu DICN
(opcjonalny zestaw EKACPG) ................................................................... 9
Przewód cyfrowego panelu zdalnego sterowania
(zestaw opcji EKRUPG)............................................................................. 9

Model EWAQ
(mm)

• samego urządzenia

(kg)

• urządzenia gotowego
do pracy

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup klimatyzatora
firmy Daikin.

(kg)

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

130

1350

1400

1500

1365

1415

1517

śr. zewn. 3 cale (76,1 mm, śr. zewn.)

• wlot i wylot wody lodowej

Model EWAQ

Czynnik chłodniczy
Wymiary WxSzxGł

150

180

210

R410A
(mm)

2311x2000
x2631

• samego urządzenia

(kg)

1550

1800

1850

• urządzenia gotowego
do pracy

(kg)

1569

1825

1877

2311x2000x3081

Masa

Króćce przyłączeniowe
śr. zewn. 3 cale (76,1 mm, śr. zewn.)

• wlot i wylot wody lodowej

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

100

R410A
2311x2000x2631

Króćce przyłączeniowe

Przed uruchomieniem...................................................................... 10
Co dalej ........................................................................................... 12

080

Czynnik chłodniczy
Wymiary WxSzxGł
Masa

Model EWAQ

240

Czynnik chłodniczy
Wymiary WxSzxGł
Masa

(mm)

• samego urządzenia

(kg)

• urządzenia gotowego
do pracy

260

R410A
2311x2000x4833

(kg)

3150

3250

3189

3292

Króćce przyłączeniowe
3 cale (88,9 mm, śr. zewn.)

• wlot i wylot wody lodowej

Parametry elektryczne(1)
Model EWAQ

080~260

Obwód zasilania
• Fazy
• Częstotliwość

(Hz)

• Napięcie

(V)

• Tolerancja napięcia

(%)

YN
3~
50
400
±10

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

(1) Szczegółowe dane techniczne, listę opcji oraz opis właściwości można
znaleźć w instrukcji obsługi lub w instrukcji serwisowej.
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Opcje i właściwości(1)

Zakres pracy

Opcje
EWAQ080+100 + 180~260

■

Zawór odcinający po stronie ssawnej, zawór odcinający
cieczowy, zawór odcinający po stronie tłocznej (OP12)

■

Odczyt z amperomierza i woltomierza sterownika (OP57)

■

Podwójny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa (OP03)

■

Siatki zabezpieczające skraplacz (OPCG)

■

Wentylatory inwertera (OPIF)

■

Zestaw do pracy cichej (OPLN = OPIF + obudowa sprężarki)

■

Pompa pojedyncza (OPSP)

■

Pompa o wysokim sprężu (OPHP)

■

Pompa podwójna (OPTP)

■

Taśmy grzejne (OP10)

■

AT

Temperatura otoczenia

Możliwość zastosowania glikolu w celu obniżenia temperatury
wody opuszczającej parownik –10°C (OPZL)

LWT

Temperatura wody na
wylocie z parownika

■

Wentylatory o wysokim sprężu (OPHF)

STD

Urządzenie standardowe

■

Karta adresowa (EKACPG), w tym:
- Zintegrowana sieć Daikin Integrated Chiller Network (DICN)
- Komunikacja szeregowa (MODBUS)

OPIF

Opcjonalne wentylatory
inwerterowe

OPZL

■

Zdalny interfejs komunikacji z użytkownikiem (EKRUPG)

■

Pojedynczy stycznik pompy (OPSC)

Możliwość zastosowania
glikolu w celu obniżenia
temperatury wody
opuszczającej parownik
–10°C

■

Podwójny stycznik pompy (OPTC)

■

Zbiornik buforowy (OPBT)

Wyłącznik główny montowany fabrycznie

■

Czujnik przepływu i filtr wody montowane fabrycznie

■

Możliwość odczytu ciśnień czynnika chłodniczego (parowania i
skraplania) za pośrednictwem sterownika

■

Wysoka efektywność (obciążenie częściowe)

■
■

■

■

■

EWAQ130+150
AT °C

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

45
40
35
30
25
20
15
9 10
5
0
-5
-10
-15
-20

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

STD

OPIF

STD

43

OPIF

43

Właściwości
■

AT °C

OPZL

STD

-10 -5 0 5 10 15 20 25 LWT °C
4

Obszar pracy pod
obciążeniem zaległym
Obszar pracy ciągłej
Obieg wody urządzenia
wymaga zabezpieczenia
przeciwzamrożeniowego
w postaci taśmy grzejnej
lub zastąpienia wody
roztworem glikolu
Opcjonalne wentylatory
inwertera (OPIF)

Główne elementy (należy skorzystać ze schematu dostarczonego
z urządzeniem)

1

Parownik

2

Skraplacz

20

Główny wyłącznik
elektryczny

3

Sprężarka

21

Belka transportowa

4

Elektroniczny zawór
rozprężny + wziernik ze
wskaźnikiem wilgotności

22

Czujnik przepływu
z wyłącznikiem

23

Wentylator

Elektroniczny zawór rozprężny + wziernik ze wskaźnikiem
wilgotności

5

Zawór odcinający po stronie
tłocznej (opcjonalny)

24

Zawór bezpieczeństwa

25

Czujnik wysokiego ciśnienia

Styki beznapięciowe
• stycznik obsługowy
• stycznik pompy
• drugi stycznik pompy do obsługi pompy podwójnej
• stycznik bezpieczeństwa + sygnału ostrzegawczego
(normalnie otwarty lub normalnie zamknięty)
• stycznik sygnału 100%-wydajności, stycznik sygnału pełnej
wydajności
• praca obiegu 1
• praca obiegu 2 (tylko dla modelu EWAQ130~260)

6

Zawór odcinający po stronie
ssawnej (opcjonalny)

26

Czujnik niskiego ciśnienia

27

Wyłącznik
wysokociśnieniowy

Zawór odcinający po stronie
cieczowej (opcjonalny)

28

Wziernik oleju

29

Pompa (opcjonalny)

8

Wlot wody chłodzonej
(złączka Victaulic®)

30

Zbiornik buforowy
(opcjonalny)

9

Wylot wody chłodzonej
(złączka Victaulic®)

31

Zbiornik rozprężny
(opcjonalny)

10

Parownik z odpływem wody

32

Filtr wody

11

Spust powietrza

33

12

Czujnik temperatury wody
na wylocie (R3T)

Zawory odcinające wody
(opcjonalny)

13

Czujnik temperatury wody
na wlocie (R2T)

34

Rama

35

Zawór spustowy zbiornika
buforowego

36

Zawór regulacyjny
(opcjonalny)

37

Zawory bezpieczeństwa
obiegu wody (opcjonalny)

Wejścia zdalne
• zdalne włączanie/wyłączanie
• podwójna nastawa
• ograniczenie wydajności (możliwe różne nastawy)
• tryb cichobieżny (tylko w przypadku opcji OPIF)
• sygnał swobodnego chłodzenia
• sygnał wymuszonej pracy wentylatora
Konfigurowalne wejścia analogowe
• zmienna nastawa (mA, V, NTC)
• dodatkowy pomiar temperatury wody (NTC)
Konfigurowalne wyjścia analogowe
• wydajność urządzenia (mA, V)

7

14

Czujnik temperatury
otoczenia (R1T)

15

Osuszacz + zawór do
napełniania

16

Doprowadzenie zasilania

17

Skrzynka elektryczna

18

Cyfrowy panel sterowania z
wyświetlaczem

38

Manometr (opcjonalny)

19

Doprowadzenie okablowania
zewnętrznego

39

Śruba oczkowa do
podnoszenia urządzenia
(dotyczy wyłącznie modelu
EWAQ080~210)

Przestrzeń wokół urządzenia wymagana do wykonania czynności
serwisowych i doprowadzenia powietrza
Środek ciężkości

Instrukcja montażu
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Wybór miejsca montażu

Przenosząc urządzenie, należy brać pod uwagę następujące
wskazówki:

Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt ten może
powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik
może być zmuszony do podjęcia stosownych środków zaradczych.

1

Urządzenie najlepiej podnosić w skrzyni, przy użyciu pasa
składającego się z 4 lin stalowych, zgodnie z instrukcją
umieszczoną na etykiecie nalepionej na urządzenie.

Urządzenie należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych
osób.

■ W przypadku modelu EWAQ080~210: Poszczególne liny
stalowe muszą mieć długość co najmniej 3 m.
Upewnij się, że stalowe liny są zamocowane do specjalnie
do tego przeznaczonych śrub oczkowych w górnej części
urządzenia.

Urządzenia są przystosowane do montażu na dachu albo na
poziomie gruntu i powinny być montowane w miejscach
spełniających następujące wymagania:
1
Fundament musi być na tyle wytrzymały, by utrzymać ciężar
urządzenia i zapobiec powstawaniu wibracji oraz hałasu.
Powierzchnia fundamentu musi być płaska.
Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego
miejsca, by możliwe było wykonanie czynności serwisowych i
dość miejsca na wlot i wylot powietrza (patrz sekcja "Opis"
w instrukcji obsługi).

2

W przypadku instalowania kilku urządzeń w rzędzie, obok
siebie, należy pozostawić między nimi minimalne odstępy
niezbędne do wykonania czynności serwisowych.
W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru
spowodowanego wyciekiem palnego gazu.

3

■ W przypadku modelu EWAQ240+260: Poszczególne liny
stalowe muszą mieć długość co najmniej 6 m.
Upewnij się, że stalowe liny są zamocowane do specjalnie
do tego przeznaczonych żółtych płytek do podnoszenia
w dolnej części urządzenia.
2

W przypadku modelu EWAQ080~210: Podnosząc urządzenie
w skrzyni, należy zwracać uwagę na położenie środka ciężkości
urządzenia.

3

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

4

Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.

5

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

Rozpakowanie i lokalizacja urządzenia
1

Usuń drewniane belki spod urządzenia.

6

Wybierając miejsce instalacji urządzenia należy zwrócić uwagę,
by wydmuchiwane powietrze ani hałas wytwarzany przez
urządzenie nikomu nie przeszkadzały.

2

W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na dachu albo
w innym miejscu, w którym hałas i wibracje stanowią istotny
problem, zamontuj tłumiki drgań.

7

Należy upewnić się, że wlot ani wylot urządzenia nie jest
ustawiony pod wiatr. Wiatr wiejący bezpośrednio w kierunku
urządzenia będzie zakłócał jego pracę. W razie potrzeby należy
zastosować wiatrochron.

3

Umieść urządzenie na stabilnym i równym fundamencie.

W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, należy
wybierać takie miejsce instalacji, w którym śnieg nie będzie
zakłócał działania urządzenia.

8

Montaż na dachu:

Urządzenie powinno być zamontowane
na ramie z ceowników lub dwuteowników
albo na betonowym fundamencie.

Montaż na poziomie
gruntu:

Urządzenie powinno być zamontowane
na litej podstawie. Zaleca się przymocowanie urządzenia do betonowego
fundamentu śrubami kotwowymi.

Montaż na poziomie gruntu

W czasie odbioru należy skontrolować urządzenie i niezwłocznie
zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.

3

Belki drewniane
Płyty chroniące
skraplacz
(zabezpieczające urządzenie
przed uszkodzeniem podczas
transportu)

>350

>200

EWAQ240+260
>2000
1922

1
2
3+4

EWAQ080~210

2

>2000
1922
>A

EWAQ080~210

3

Pas składający
się z 4 lin
stalowych

B

2

6

813

1

5

140

1

7

>2000
100

50

>100

Dokonywanie przeglądu urządzenia i
obchodzenie się z nim

EWAQ240+260

B

B

>A

1

3

2
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■ Osadź śruby kotwowe (1) w betonowym fundamencie.
Ostatecznie mocując urządzenie za pomocą tych śrub,
koniecznie zamontuj – w sposób pokazany na rysunku –
podkładki dla ceownika DIN434 (2) oraz obie podkładki
gumowe (3, nie należą do wyposażenia) oraz arkusze
surowego korka lub gumy (4, nie należą do wyposażenia)
w celu zapewnienia lepszej ochrony przed wibracjami.
■ Betonowy fundament powinien wystawać na około 100 mm
nad poziom podłogi, co ułatwi montaż przewodów i poprawi
warunki odprowadzania skroplin.
Model

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

A

B

2200
2200
2200
2200
2650
2650
4200
4200

1388
1388
1388
1388
1838
1838
1388
1388

Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do
instalacji wodnej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez
uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami
europejskimi i krajowymi.
Przed kontynuowaniem instalacji urządzenia należy skontrolować, co
następuje:

Tylko w przypadku modelu EWAQ*DAYN
(bez opcji OPSP, OPTP ani OPHP)

śruba kotwowa
średnica
Szt.

M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200
M16x200

Sprawdzanie instalacji wodnej

4
4
4
4
4
4
8
8

■

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

■

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

■

Urządzenie powinno być wyposażone w zawory odcinające, tak
aby można było wykonywać normalne czynności serwisowe bez
konieczności opróżniania układu.

■ Upewnij się, że powierzchnia fundamentu jest równa i
płaska.
UWAGA

■

Wymiary w tabeli podano przy założeniu, że
urządzenie jest osadzone na gruncie (5) albo
na betonowej podłodze (6). Jeśli urządzenie
jest osadzone na sztywnej podłodze, można
uwzględnić w grubości podstawy grubość
betonowej podłogi.

■

Jeśli urządzenie jest osadzone na betonowej
podłodze, należy koniecznie wykonać rowek
(7), tak jak to pokazano na rysunku.
Niezależnie od tego, czy urządzenie jest
osadzone na gruncie, czy na betonowej
podłodze, należy zadbać o odprowadzanie
skroplin (rowki odprowadzające).

■

Stosunek składników betonu: cement 1,
piasek 2, żwir 3. Co 300 mm naleýy umieúcił
ýelazne prćty zbrojeniowe o úrednicy
Ø10 mm. Krawędź betonowej podstawy
należy ściąć.

4

Zdejmij płyty chroniące skraplacz z urządzenia.

5

Tylko w przypadku modelu EWAQ240+260:
z urządzenia żółte płytki do podnoszenia.

6

Zdemontuj ze sprężarki 2 żółte kotwy mocujące na czas
transportu.

Zdemontuj

Ważne informacje dotyczące używanego
czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do
atmosfery.
Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A
Wskaźnik GWP(1):
1975
(1)

Dotyczy wszystkich modeli
■

We wszystkich nisko położonych punktach układu należy
zamontować kurki spustowe, umożliwiające całkowite opróżnienie układu na czas konserwacji, naprawy lub w przypadku jego
wyłączania. Układ wodny wytwornicy wyposażony jest w korek
spustowy.

■

We wszystkich wysoko położonych punktach układu należy
zamontować odpowietrzniki. Powinny one znajdować się
w miejscach łatwo dostępnych dla serwisu. Układ wodny
wytwornicy wyposażony jest w automatyczny odpowietrznik.

■

Podzespoły montowane na przewodach zewnętrznych muszą
wytrzymać co najmniej sumę ciśnienia otwarcia zaworu
bezpieczeństwa + wysokość ciśnienia statycznego ponad
pompą.

Podłączanie do instalacji wodnej
Przewody wodne należy podłączać zgodnie ze schematem
dołączonym do urządzenia, uważając, by nie pomylić wlotu
z wylotem.
Należy uważać, by nie odkształcić przewodów urządzenia
w wyniku zastosowania nadmiernej siły podczas
podłączania. Odkształcenie przewodów może być
przyczyną wadliwego działania urządzenia.
Przedostanie się do instalacji wodnej powietrza, wilgoci lub kurzu
może być przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania
instalacji wodnej należy zawsze przestrzegać następujących
zaleceń:
1

Używać tylko czystych przewodów.

2

Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu ku
dołowi.

3

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

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

Instrukcja montażu
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Ilość, przepływ i jakość wody

Parametry jakościowe wody

Dotyczy wszystkich modeli

Pod względem jakościowym woda musi odpowiadać wymogom
podanym w poniższej tabeli.

Aby urządzenie mogło działać prawidłowo, w układzie musi znajdować się określona minimalna objętość wody, a przepływ wody przez
parownik musi mieścić się w zakresie eksploatacyjnym podanym
w tabeli.
Jednostka

Minimalna
objętość wody (l)(*)

Minimalny
przepływ wody

Maksymalny
przepływ wody

EWAQ080
EWAQ100
EWAQ130
EWAQ150
EWAQ180
EWAQ210
EWAQ240
EWAQ260

698/a
916/a
589/a
681/a
815/a
963/a
1058/a
1159/a

112 l/min.
147 l/min.
188 l/min.
218 l/min.
261 l/min.
308 l/min.
339 l/min.
371 l/min.

447 l/min.
586 l/min.
754 l/min.
871 l/min.
1043 l/min.
1233 l/min.
1355 l/min.
1483 l/min.

(*) a = różnica temperatur chłodzenia (patrz "Definiowanie parametrów termostatu"
na stronie 12)

Tylko w przypadku modeli z opcją OPSP, OPTP lub OPHP

Maksymalna dopuszczalna wysokość, na jakiej może być
zamontowane urządzenie, w zależności od ilości wody
Należy przestrzegać następujących ograniczeń:
EWAQ

080~210

240+260

Zbiornik rozprężny

35 l

50 l

Jeżeli urządzenie EWAQ zostało zamontowane w najwyższym
punkcie układu, wtedy nie występuje różnica wysokości, którą
należałoby brać pod uwagę.
Jeżeli urządzenie EWAQ zostało umieszczone w wysokim, lecz nie
najwyższym punkcie układu, należy z rys. "Napełnianie wodą" na
stronie 6 odczytać maksymalną dopuszczalną różnicę wysokości w
zależności od ilości wody.
■

np. w przypadku modelu EWAQ080~210: jeżeli ilość
wody=650 l, wtedy maksymalna dopuszczalna różnica
wysokości urządzenia wynosi 9 m.

■

np. w przypadku modelu EWAQ240+260: jeżeli ilość
wody=650 l, wtedy maksymalna dopuszczalna różnica
wysokości urządzenia wynosi 13 m.

Ustawianie ciśnienia wstępnego zbiornika rozprężnego
Ciśnienie wstępne (Pg) w zbiorniku rozprężnym należy ustawić przed
napełnieniem układu wodą lub wodnym roztworem glikolu w zależności od maksymalnej różnicy wysokości montażu (H).
Należy w celu użyć suchego sprężonego powietrza lub azotu.
Wymagane ciśnienie wstępne (Pg) można obliczyć korzystając
z poniższego wzoru:

woda
w obiegu

woda
dodawana
do układu

tendencja
w razie
niespełnienia

Parametry do skontrolowania
pH

przy 25°C

6,8~8,0

6,8~8,0

Przewodność
właściwa

[mS/m]
przy 25°C

<40

<30

–

Jon chlorkowy

korozja+
kamień
korozja+
kamień

[mg Cl /l]

<50

<50

korozja

[mg SO42–/l]

<50

<50

korozja

M-alkaliczność
(pH 4,8)

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kamień

Twardość całkowita

[mg CaCO3/l]

<70

<70

kamień

Twardość wapniowa

[mg CaCO3/l]

<50

<50

kamień

[mg SiO2/l]

<30

<30

kamień

[mg Fe/l]

<1,0

<0,3

Jon siarczanowy

Jon krzemionkowy
Parametry odniesienia
Żelazo
Miedź
Jon siarczkowy

[mg Cu/l]
<1,0
<0,1
nienie[mg S2–/l] wykrywalny wykrywalny

korozja+
kamień
korozja
korozja

Jon amonowy

[mg NH4+/l]

<1,0

<0,1

Pozostałości chloru

[mg Cl/l]
[mg CO2/l]

<0,3

<0,3

korozja

<4,0

<4,0

korozja

—

—

korozja+
kamień

Węgiel niezwiązany
Współczynnik stabilności

korozja

Wytwornice należy eksploatować wyłącznie w zamkniętym
obiegu wody. Zastosowanie urządzenia w otwartym obiegu
wody może doprowadzić do nadmiernej korozji przewodów
wodnych.
UWAGA

Instalację wodną należy wyposażyć w niezbędne
zabezpieczenia, które zagwarantują, że ciśnienie
wody
nie
przekroczy
nigdy
maksymalnego
dopuszczalnego ciśnienia roboczego.
W przypadku modeli z opcją OPSP, OPTP lub OPHP
patrz również "Ustawianie ciśnienia wstępnego
zbiornika rozprężnego" na stronie 5.

W przypadku opróżniania układu co pewien czas komorę
pompy należy przepłukać zdemineralizowaną wodą.
Zapobiegnie to zablokowaniu wirnika wyschniętymi
zanieczyszczeniami.
Należy w tym celu skorzystać z kurka spustowego pompy.
Pompę należy kilkakrotnie napełnić i opróżnić, tak aby
wypływająca woda była całkowicie czysta. Przyłącza
należy zamknąć w celu uniknięcia korozji i
zanieczyszczenia układu wodnego.

Pg=(H/10+0,3) bar
H=maksymalna wysokość montażu układu ponad urządzeniem
EWAQ (m).
UWAGA

■

W przypadku modelu EWAQ080~210: Jeśli
H≤12 m, a objętość wody ≤520 l, zaleca się nie
zmieniać ustawień fabrycznych dla ciśnienia
wstępnego (=1,5 bar)

■

W przypadku modelu EWAQ240+260: Jeśli
H≤12 m, a objętość wody ≤750 l, zaleca się nie
zmieniać ustawień fabrycznych dla ciśnienia
wstępnego (=1,5 bar)

1

2 3

1

Wylot wody

2

Wirnik pompy

3

Wlot wody

4

Kurek spustowy

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

Przykład 1

Dotyczy wszystkich modeli
1

Podłącz doprowadzenie
napełniania

wody

do

zaworu

opróżniania/

2

Otwórz zawór regulacji ciśnienia oraz zawory odcinające (tylko
w przypadku modeli z opcjami OPSP, OPTP lub OPHP)
Przed napełnieniem układu usuń całe powietrze za pomocą
zaworów odpowietrzających na urządzeniu i zaworów
odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach
układu.

3

Tylko w przypadku modeli z opcją OPSP, OPTP lub OPHP

w przypadku urządzeń EWAQ080~210
Całkowita ilość wody w układzie=300 l
Najwyższy punkt układu nad urządzeniem EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±2,1 bar
w przypadku urządzeń EWAQ240+260
Całkowita ilość wody w układzie=600 l
Najwyższy punkt układu nad urządzeniem EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,9 bar
UWAGA

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

EWAQ080~210
B (m)

C (bar)

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

35 l

Pr=2.4
Pr=2.3
Pr=2.2
Pr=2.1
Pr=2.0
Pr=1.9
Pr=1.8
Pr=1.7
Pr=1.6
Pr=1.5
Pr=1.4
Pr=1.3
Pr=1.2
Pr=1.1
Pr=1.0

B (m)

C (bar)

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

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

50 l

Należy zabezpieczyć przewody wodne przed zamarznięciem
w sezonie zimowym (np. stosując grzałkę — nie należy do
wyposażenia — lub roztwór glikolu).
UWAGA

A

Ilość wody (l)

B

Różnica wysokości montażu (m)

C

Ciśnienie wstępne (Pg)

D

Ciśnienie wstępne, nastawa fabryczna (1,5 bar)

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

D (1.5 bar)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150

■

W
przypadku
taśmy
grzejnej
(OP10)
montowanej fabrycznie:
W skrzynce przygotowano dwa złącza, do których
może być podłączona (zakupiona osobno)
grzałka zabezpieczająca przed zamarznięciem
przewodów rurowych podczas pory zimowej.
Należy skorzystać ze schematu elektrycznego
dostarczonego z urządzeniem.

■

Gdy nie jest zainstalowana taśma grzejna:
Pompa może być aktywowana w niskich temperaturach zewnętrznych (patrz "Dostosowywanie
parametrów w menu serwisowym" na stronie 10).

A (l)

1.

Oblicz całkowitą ilość wody w całym układzie, odpowiadającą
objętości zbiornika rozprężnego.

2.

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

3.

Z miejsca przecięcia odczytaj wymagane ciśnienie wody (Pr).

6

w przypadku urządzeń EWAQ080~210
Całkowita ilość wody w układzie=600 l
Najwyższy punkt układu nad urządzeniem EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,6 bar

UWAGA

Pr=2.5
Pr=2.4
Pr=2.3
Pr=2.2
Pr=2.1
Pr=2.0
D (1.5 bar)
Pr=1.9
Pr=1.8
Pr=1.7
Pr=1.6
Pr=1.5
Pr=1.4
Pr=1.3
Pr=1.2
Pr=1.1
Pr=1.0

Instrukcja montażu

Przykład 2

w przypadku urządzeń EWAQ240+260
Całkowita ilość wody w układzie=1000 l
Najwyższy punkt układu nad urządzeniem EWAQ=5 m
Pg=(5/10+0,3)=0,8 bar
Pr=±1,5 bar

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
150

EWAQ240+260

W tym przypadku okazało się, że można zachować
ustawienie fabryczne ciśnienia wstępnego 1,5 bar.
Początkowe ciśnienie wody powinno wynosić ±2,2 bar.
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Okablowanie w miejscu instalacji

Wymagania dotyczące obwodu zasilania i okablowania
1

Okablowanie i elementy elektryczne muszą być montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi oraz krajowymi.

2

Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z urządzeniem i instrukcjami
podanymi poniżej.
Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
Nigdy nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle
przez inne urządzenie.
UWAGA

Zasilanie elektryczne urządzenia powinno być podłączone
w taki sposób, by dało się je włączać i wyłączać niezależnie od
zasilania pozostałych urządzeń w instalacji przemysłowej.
Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania. Obwód ten
musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, tj. wyposażony
w wyłącznik główny, bezpiecznik zwłoczny na każdej fazie oraz
detektor prądu upływowego (o krótkim czasie reakcji i prądzie
znamionowym 100 mA). Zalecenia dotyczące bezpieczników
podano
na
schemacie
elektrycznym
dostarczonym
z urządzeniem. W przypadku systemów z wytwornicami wody
lodowej w konfiguracji DICN, każda wytwornica powinna mieć
odrębny obwód zasilania.

Wykonując wszelkie czynności związane z instalacją
elektryczną urządzenia, należy posługiwać się
schematem elektrycznym, co pozwoli lepiej zrozumieć
zasadę działania urządzenia.

Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy odciąć
zasilanie (wyłączyć wyłącznik główny, wyjąć lub wyłączyć
bezpieczniki).

Podłączanie zasilania wytwornicy wody lodowej
chłodzonej powietrzem

Spis elementów
Należy skorzystać z dodatkowej instrukcji dołączonej do urządzenia;
znajdują się tam:
■

Kompletna tabela elementów

■

Uwagi, z którymi należy się zapoznać

A02P...........** ....... Płytka drukowana (komunikacja)
(dotyczy tylko opcji EKACPG)

1

2

Za pomocą odpowiedniego kabla podłącz obwód zasilania do
złączy L1, L2 i L3 urządzenia.
Obwód zasilania należy koniecznie podłączyć do zacisków 2, 4 i
6 wyłącznika głównego.
Podłącz przewód uziemiający (żółto-zielony) do złącza
uziemienia .

A4P........................ Płytka drukowana przewodowego pilota
zdalnego sterowania
A5P.............** ....... Płytka drukowana przewodowego pilota
zdalnego sterowania (dotyczy tylko opcji
EKRUPG)

Kable połączeniowe
■

E5H.............*......... Grzałka (nie należy do wyposażenia)

Tylko w przypadku modeli bez opcji OPSP, OPTP, OPHP,
OPSC ani OPTC

F1~F3 .........# ........ Bezpieczniki główne

W celu uniknięcia pracy urządzenia na sucho, przy
zerowym przepływie wody, konieczne jest podłączenie styku blokady pompy. W skrzynce elektrycznej
znajduje się przyłącze elektryczne styku blokującego.
W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN każda
wytwornica wody lodowej może mieć własną pompę
wody albo 1 pompa może podawać wodę do dystrybutora doprowadzającego wodę do kilku wytwornic.
W obu przypadkach urządzenia muszą być
wyposażone w styk blokujący!

F4,F5 ..........# ........ Bezpiecznik grzałek
H1P.............*......... Lampka kontrolna: sygnał alarmu (domyślnie
NO)
H2P~H6P ...*......... Lampka kontrolna konfigurowalnych wyjść
cyfrowych

H11P,H12P ...*......... Lampka kontrolna pracy sprężarki C11M, C12M
H21P,H22P ...*......... Lampka kontrolna pracy sprężarki C21M, C22M
(dotyczy tylko opcji EWAQ130~260)
K1P.............## ...... Stycznik pompy (dotyczy tylko opcji OPSP,
OPHP, OPSC, OPTP i OPTC)

UWAGA

K1S.............*......... Przekaźnik nadprądowy pompy (dotyczy tylko
opcji OPSP, OPHP, OPSC, OPTP i OPTC)
K2P.............** ....... Stycznik pompy (dotyczy tylko opcji OPTC
lub OPTP)
M1P ............*......... Silnik pompy 1 (dotyczy tylko opcji OPSP, OPHP,
OPSC, OPTP i OPTC)
M2P ............*......... Silnik pompy 2 (dotyczy tylko opcji OPTC
lub OPTP)

■

Styki beznapięciowe (dotyczy wszystkich modeli)
Sterownik jest wyposażony w styki beznapięciowe, przekazujące informacje o stanie urządzenia. Styki te można
podłączyć w sposób przedstawiony na schemacie elektrycznym.

■

Wejścia zdalne (dotyczy wszystkich modeli)
Oprócz styków beznapięciowych istnieje także możliwość
zamontowania zdalnych wejść. Sposób montażu przedstawiono
na schemacie elektrycznym.
W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN należy wziąć pod
uwagę, co następuje:

R8T.............*......... Czujnik temperatury konfigurowalnego wejścia
analogowego
S1M ....................... Wyłącznik główny
S2M ............# ........ Wyłącznik taśmy grzejnej
S1S~S5S ....*......... Przełącznik konfigurowalnego wejścia cyfrowego
V2C.............## ...... Rdzeń ferrytowy (dotyczy tylko opcji EKACPG)
- - - ......................... Okablowanie w miejscu instalacji
➀............................ Kilka możliwości wykonania instalacji
elektrycznej
........................ Przełącznik DIP (w lewym położeniu)
Nie należy do wyp. urządzenia standardowego
Niedostępne jako opcja

Dostępne jako opcja

Konieczne

#

##

Opcjonalne

*

**
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Dzięki standardowo zamontowanemu czujnikowi
przepływu w przypadku braku przepływu urządzenie zazwyczaj nie będzie działać.
Jednak, aby zagwarantować bezpieczeństwo,
styk blokady pompy musi być zainstalowany.
Praca urządzenia przy braku przepływu spowoduje bardzo poważne uszkodzenia urządzenia
(zamarzanie parownika).

•

Zdalny włącznik (wł./wył.):

Urządzenia ze statusem NORMAL lub STANDBY będą
sterowane przez wyłącznik podłączony do wytwornicy
zdefiniowanej jako MASTER.
Urządzenia ze statusem DISCONNECT ON/OFF są
sterowane wyłącznikiem podłączonym do nich.
Patrz także instrukcja obsługi: "Wybór wyłącznika lokalnego
lub zdalnego".

Instrukcja montażu
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•

Zdalny przełącznik wyboru nastawy:

■

Zdalny przełącznik wyboru nastawy powinien być podłączony tylko do wytwornicy zdefiniowanej jako MASTER.
Jednak na wypadek, gdyby urządzenie nadrzędne (master)
przestało działać, np. z powodu awarii zasilania, celowe
może być zainstalowanie przełącznika wyboru temperatury
także na innych urządzeniach.

Podłączanie do instalacji elektrycznej
Przewody elektryczne muszą być prowadzone zgodnie z rysunkami
poniżej.
W pokrywie pozostawiono pewną ilość wolnego miejsca z myślą o
instalacji odpowiednich złączek (konieczne jest przewiercenie
pokrywy),
- w przypadku urządzeń z pojedynczym obiegiem: pod
zaciskami instalacji elektrycznej,
- w przypadku urządzeń z podwójnym obiegiem: pod
wyłącznikiem głównym.

Zasilanie fabrycznie zainstalowanej taśmy grzejnej (opcja
OP10) oraz dodatkowych taśm grzejnych.
Konieczne jest podłączenie niezależnego zasilania o
parametrach 1~50 Hz, 230 V, tak jak pokazano na schemacie
okablowania dołączonym do urządzenia. Taśmy grzejne muszą
być podłączone przez cały rok do niezależnego źródła zasilania.
W instalacji należy również zainstalować osobne bezpieczniki
oraz wyłącznik taśmy grzejnej. Podłącz przewód uziemiający
(żółto-zielony) do złącza uziemienia
. (Należy skorzystać ze
schematu elektrycznego dostarczonego z urządzeniem).
Zastosuj przewód zasilający zawierający 2 przewodniki oraz
uziemienie; przekrój powinien być uzależniony od następujących czynników:
■ prąd maksymalny wynoszący 10 A,
■ maksymalna temperatura otoczenia w skrzynce elektrycznej
60°C.
Urządzenie z obiegiem pojedynczym

Zamocuj przewody elektryczne opaską (nie należy do wyposażenia)
do kołków mocujących (1) zgodnie z rysunkiem poniżej, tak aby nie
były one naprężone.
UWAGA

W przypadku mechanicznego naprężenia przewodów
elektrycznych nie może dojść do sytuacji, w której
połączenia masowe zostaną poluzowane przed
poluzowaniem połączeń prądowych. Dlatego też
przewody uziemiające powinny być dłuższe, niż
przewody przewodzące prąd.

1
Urządzenie z obiegiem podwójnym

Podłączanie okablowania do zacisków
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia na
zaciskach. Poniższa ilustracja określa właściwe miejsca do
prawidłowego poprowadzenia okablowania.

1
■

Podłączanie pompy (3~50 Hz, 400 V) w przypadku opcji
OPSC lub OPTC
- Dla OPSC: dostępny jest stycznik pompy K1P
- Dla OPTC: dostępne są styczniki pomp K1P i K2P
Dla każdego połączenia pompy należy zastosować przewód
składający się z 3 przewodników oraz uziemienia, o minimalnym
przekroju przewodnika wynoszącym 2,5 mm2.
Długość przewodu uziemiającego nie może przekraczać 10 m. Jeśli odległość między pompą a
skrzynką elektryczną przekracza 10 m, pompę należy
uziemić niezależnie od skrzynki elektrycznej.
Maksymalny prąd pracy/pompę zgodnie z tabelą poniżej.
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Urządzenia

Maksymalny prąd pracy/pompę

EWAQ080+100

4,45 A

EWAQ130+150

6,30 A

EWAQ180~260

8,00 A
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Podłącz fazy L1, L2 i L3 do K1P (oraz do K2P w przypadku opcji
OPTC), a żyłę uziemiającą do zacisku uziemienia po lewej
stronie K1P, zgodnie z rysunkami poniżej.
Urządzenie z obiegiem pojedynczym

K1P

K2P

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1
Urządzenie z obiegiem podwójnym

DICN SETTINGS (ekran drugi)
Urządzenie 1
Nadrzędne

Urządzenie 2
Podrzędne 1

Urządzenie 3
Podrzędne 2

Urządzenie 4
Podrzędne 3

ADD SL1:

1-01

—

—

—

ADD SL1:

1-02

—

—

—

ADD SL1:

1-03

—

—

—

UWAGA

■

Po przejściu do menu serwisowego komunikacja
DIII jest przerywana.

■

Po opuszczeniu menu serwisowego komunikacja
DIII jest wznawiana.

■

Ponowne nawiązanie komunikacji DIII zajmuje
około 10 minut.
W przypadku awarii komunikacji po upływie
10 minut zostanie wyświetlony komunikat o
błędzie dotyczącym bezpieczeństwa sieciowego
"OU4:PCB COMM.PROBLEM" (patrz również
objaw 12
w
rozdziale
"Rozwiązywanie
problemów" w instrukcji obsługi).

Przewód cyfrowego panelu zdalnego sterowania (zestaw
opcji EKRUPG)
1
Podłączanie i konfiguracja systemu DICN (opcjonalny
zestaw EKACPG)
(Patrz Załącznik I, "Przykłady instalacji w konfiguracji DICN" na
stronie 13)
W przypadku systemu z wytwornicami wody lodowej w konfiguracji
DICN, wytwornice należy połączyć w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.

1

2

3

4

Możliwa jest obsługa urządzenia w sposób zdalny. W tym celu
można podłączyć do płytki drukowanej wewnątrz urządzenia pilota
zdalnego sterowania. Parametry kabla: 4-żyłowy, o przekroju
0,75 mm2 i długości maksymalnie 500 m.

Ustawianie adresów w cyfrowym panelu zdalnego sterowania
Gdy używany jest cyfrowy panel zdalnego sterowania, konieczne jest
ustawienie adresu za pomocą mikroprzełączników, w sposób
przedstawiony na poniższym rysunku:
Główny (A4P)
pilot zdalnego sterowania
SUB

SUB

S1A

Zgodnie ze schematem elektrycznym, należy wykonać połączenie
F1/F2 dla sygnału komunikacyjnego DIII, używając 2-żyłowego
przewodu o przekroju 0,75~1,25 mm2 (maksymalnie 1000 m).

Podrzędny (A5P)
pilot zdalnego sterowania

S1A

MAIN

MAIN

TERM

TERM

S2A
ON

S2A
OFF

ON

OFF

Należy zwrócić uwagę na biegunowość!

Ustawienia konfiguracji DICN za pośrednictwem sterownika
cyfrowego

■ = pozycja przełącznika DIP

Należy
również
skorzystać
dostarczonego z urządzeniem.

ze

schematu

elektrycznego

Podczas instalacji systemu DICN konieczne jest wyregulowanie
ustawień na sterowniku cyfrowym zgodnie z informacjami w tabelach
poniżej:
Menu serwisowe, podmenu, komunikacja
COMMUNICATION PCB (ekran piąty)

DIII:

Urządzenie 1
Nadrzędne

Urządzenie 2
Podrzędne 1

Urządzenie 3
Podrzędne 2

Urządzenie 4
Podrzędne 3

YES

YES

YES

YES

ADDR:

1-00

1-01

1-02

1-03

POWER:

Y

N

N

N

Menu serwisowe, podmenu, DICN
DICN SETTINGS (ekran pierwszy)

MS OPTION:

Urządzenie 1
Nadrzędne
Y(*)

Urządzenie 2
Podrzędne 1

Urządzenie 3
Podrzędne 2

Urządzenie 4
Podrzędne 3

Y

Y

Y

UNIT:

MASTER

SLAVE

SLAVE

SLAVE

NR OF SLAVES:

3

—

—

—

(*) Urządzenie nadrzędne należy ustawić jako ostatnie w rzędzie; jeśli nie jest ono
ustawione w ten sposób, należy ustawić wartość N, a następnie ponownie
wartość Y.
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Przed uruchomieniem

Potwierdzam wykonanie wszystkich powyższych czynności.
Data

Podpis

Urządzenia nie należy włączać, nawet na krótko, przed
zatwierdzeniem wszystkich punktów poniższej listy
kontrolnej.
Zachować na przyszłość.
Po sprawdzeniu
zaznacz ✓

standardowe czynności przed uruchomieniem urządzenia

■

1

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych.

■

2

Otworzyć wszystkie zawory odcinające oznaczone czerwoną
etykietą: "OPEN THIS VALVE BEFORE OPERATION". (Należy
całkowicie otworzyć zawory odcinające na przewodzie
cieczowym, na tłoczeniu i po stronie ssawnej (w przypadku
obecności (OP12)).

■

■

3

4

Aby zmienić ustawienie w menu serwisowym:

Włączyć zasilanie główne i sprawdzić, czy napięcie nie
wykracza bardziej niż o ±10% poza napięcie podane na
tabliczce znamionowej.
Główne zasilanie elektryczne musi być podłączone w taki
sposób, by dało się je włączać i wyłączać niezależnie od
zasilania pozostałych urządzeń w instalacji przemysłowej.
Patrz schemat elektryczny, złącza L1, L2, L3 i PE.

2

5

Sprawdzić, czy okablowanie zostało w pełni i prawidłowo
podłączone.

■

6

Doprowadzić wodę do parownika i upewnić się, że przepływ
wody mieści się w granicach podanych w tabeli w punkcie
"Ilość, przepływ i jakość wody" na stronie 5.

■

7

Przewody powinny być całkowicie odpowietrzone.

■

8

Podłącz stycznik pompy, tak aby urządzenie mogło działać
tylko przy działającej pompie wody i dostatecznym przepływie.
W konfiguracjach DICN każda wytwornica wody lodowej
powinna mieć własny czujnik przepływu i powinna być
sprzężona z pompą, która doprowadza do niej wodę.

■

9

Sprawdzić poziom oleju w sprężarkach.

■

10

Podłączyć zasilanie do zacisków taśmy grzejnej (dotyczy
montowanej fabrycznie opcji OP10).
Grzałka musi być podłączona przez cały rok do niezależnego
źródła zasilania z osobnymi bezpiecznikami.

■

11

Sprawdzić, czy wszystkie czujniki wody są prawidłowo
zamontowane w przewodach połączeniowych wymiennika
ciepła.

12

Sprawdź, czy po włączeniu zasilania wszystkie konfigurowalne wejścia i wyjścia są prawidłowo skonfigurowane.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowość konfiguracji każdego
z poniższych konfigurowalnych wejść i wyjść:
•DI1
•DI2
•DI3
•DI4
•DO1
•DO2
•DO3
•DO4
•DO5
•DO6
•AI1
•AI2
•AI3
•AI4
•AO1

UWAGA

Parametry może zmieniać tylko uprawniony technik.

Zamontować bezpieczniki główne, detektor prądu
upływowego.
Zalecane bezpieczniki: gL/gG zgodne z normą IEC 269-2.
Parametry podano na schemacie elektrycznym.

■

■

Dostosowywanie parametrów w menu
serwisowym

■

■

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia
należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do
niego instrukcją obsługi. Pozwoli ona lepiej
zrozumieć zasady obsługi urządzenia i jego
elektronicznego panelu sterowania.
Po zamontowaniu urządzenia należy zamknąć
wszystkie skrzynki elektryczne.

1

3
4
5
6
7

8
9

Przejdź do menu ustawień użytkownika (Å) w sposób opisany
w instrukcji obsługi, a następnie naciśnij klawisz Ì, aby przejść
do menu serwisowego; następnie naciśnij klawisz ‡ (jest to
możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone).
Wprowadź poprawne hasło za pomocą klawiszy ﬁ i Ì. Hasło
podane jest w instrukcji serwisowej.
Naciśnij ‡, aby potwierdzić hasło i wejść do menu
serwisowego.
Za pomocą klawiszy ﬁ i Ì przejdź do ekranu zawierającego
parametr, który chcesz zmodyfikować.
Za pomocą przycisku ‡ ustaw kursor za parametrem, który ma
zostać zmodyfikowany.
Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą klawiszy ﬁ i Ì.
Naciśnij ‡, aby zatwierdzić zmianę. Po zatwierdzeniu zmiany
kursor przechodzi do następnego parametru, który można teraz
zmodyfikować.
Po zakończeniu modyfikowania parametrów na danym ekranie,
umieść kursor w lewym górnym rogu ekranu.
Powtórz procedurę od kroku 4, aby zmodyfikować pozostałe
parametry.

Ustawienia dla urządzeń napełnionych glikolem (OPZL)
W menu serwisowym można zmienić minimalną temperaturę wody
na wylocie (MIN.OUTL.WATER). Przed obniżeniem minimalnej
temperatury wody na wylocie:
■

Upewnij się, że do układu wodnego dodano wystarczającą ilość
glikolu, zgodnie z tabelą.

■

Należy upewnić się, że ustawienia są zgodne z zamieszczoną
tabelą.
LWE(*)
°C –10~–5
Glikol etylenowy %
40
Glikol
%
40
propylenowy
MIN.OUTL.WATER
Minimalny wypływ
–10
wody
FREEZE UP DIS
Nastawa temperatury
–11
dla zabezpieczenia
przed zamarzaniem
RESET
Reset temperatury dla
–10
zabezpieczenia przed
zamarzaniem
REFR TEMP SET
Nastawa temperatury
–17,5
gazowego czynnika
chłodniczego
LP SETP. C:
Nastawa ciśnienia
0,5
skraplania w trybie
chłodzenia
PUMP ON SETP
Nastawa temperatury
–21,5
włączania pompy(**)

–5~0
30

0~2
20

2~4
10

4~20
0

35

25

15

0

–5

0

2

4

–6

–1

1

3

–5

0

2

4

–12,5

–7,5

–5,5

–3,5

0,5

0,5

1,2

1,2

–14,5

–7,5

–2,5

1,5

(*) LWE = Woda na wylocie z parownika
(**) Brak taśmy grzejnej
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■

Powyższe ustawienia skutkują obniżeniem wartości granicznych
dla chłodzenia na wlocie i wylocie, tak jak pokazano w tabeli
poniżej.
LWE(*)
°C –10~–5
Glikol etylenowy %
40
Glikol
%
40
propylenowy
COOL. INLSP1/2
Dolna granica przy
–7
chłodzeniu, na wlocie
COOL. OUTSP1/2
Dolna granica przy
–10
chłodzeniu, na wylocie

–5~0
30

0~2
20

2~4
10

4~20
0

35

25

15

0

–2

3

5

7

–5

0

2

4

(*) LWE = Woda na wylocie z parownika

Nieprawidłowa nastawa może spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia.

■

100% CAPACITY: oznacza, że urządzenie pracuje z mocą
100%.

■

FULL CAPACITY: informuje, czy urządzenie działa przy
maksymalnej wydajności; na przykład, czy osiągnęło wydajność
100% lub czy osiągnęło maksymalny poziom wydajności
określony poziomem zabezpieczeń.

■

FREE COOLING: sterowanie 3-drożnym zaworem wodnym
podczas pracy urządzenia w trybie swobodnego chłodzenia.

■

GEN.OPERATION: informuje o włączeniu urządzenia.

■

SAFETY+W.(NO): informuje, że doszło do aktywacji
zabezpieczenia lub ostrzeżenia (styk normalnie otwarty).

■

SAFETY+W.(NC): informuje, że doszło do aktywacji
zabezpieczenia lub ostrzeżenia (styk normalnie zamknięty).

■

SAFETY
(NO): informuje, że doszło do aktywacji
zabezpieczenia (styk normalnie otwarty).

■

SAFETY
(NC): informuje, że doszło do aktywacji
zabezpieczenia (styk normalnie zamknięty).

Ustawianie hasła zerowania zabezpieczenia
Przejdź do menu bezpieczeństwa SAFETY) z menu serwisowego.

UWAGA

■

NO: styk normalnie otwarty
Wszystkie możliwe konfigurowalne wyjścia
cyfrowe
- Zabezpieczenie aktywne = styk zwarty
- Brak zasilania = styk otwarty
- Brak aktywnych zabezpieczeń = styk
otwarty

■

NC: styk normalnie zamknięty
Dostępny
tylko
w
przypadku
konfigurowalnego wyjścia cyfrowego 1
- Zabezpieczenie aktywne = styk zwarty
- Brak zasilania = styk zamknięty
- Brak aktywnych zabezpieczeń = styk
otwarty

Domyślnie przed wyzerowaniem zabezpieczenia urządzenie pyta o
hasło użytkownika; uniemożliwia to wyzerowanie zabezpieczeń
przez osoby niewykwalifikowane.
Hasło można jednak zmienić na hasło serwisowe (SERVICE
PASSWORD) albo w ogóle wyeliminować (NONE).
UWAGA

Ponieważ niewłaściwe wyzerowanie zabezpieczeń
może doprowadzić do uszkodzenia maszyny, zalecane
jest zachowanie domyślnego poziomu zabezpieczeń
w menu SAFETY; szczególnie nie zaleca się zmiany
poziomu na wartość NONE.

Ustawianie liczby godzin pracy sprężarki
Przejdź do menu sprężarki COMPRESSOR) z menu serwisowego.
Jeśli wyświetlana liczba godzin pracy sprężarki nie jest zgodna
z faktyczną liczbą godzin pracy, można ręcznie zmienić tę liczbę.

Definiowanie konfigurowalnych wejść i wyjść cyfrowych/
analogowych
Przejdź do menu
serwisowego.

wejść/wyjść

INPUT OUTPUT)

z

menu

■

C1/C2
SAFETY: informuje, że aktywny jest obwód
zabezpieczeń.

■

WARNING: informuje, że aktywny jest obwód ostrzegawczy.

■

C1/C2 OPERATION: informuje, że sprężarka tego obwodu
została włączona.

■

0% CAPACITY: informuje, że brak jest włączonych sprężarek.

Możliwe konfiguracje zmiennego wejścia analogowego to:
Dla każdej konfiguracji opcji CHANG.AI należy również
wybrać typ:

Oprócz stałych wejść i wyjść dostępnych jest szereg wejść i wyjść
konfigurowalnych, których funkcje można wybrać spośród kilku
możliwości.

■ 0-20mA, 4-20mA
■ 0-1V, 0-5V, 0-10V
■ NTC TYPE 1, NTC TYPE 2, NTC TYPE 3, NTC
TYPE 4 (informacje dotyczące znaczenia poszczególnych
typów czujek NTC zawiera instrukcja serwisowa).

Dostępne funkcje konfigurowalnych wejść cyfrowych:
■

NONE: do danego wejścia nie jest przypisana żadna funkcja.

■

STATUS: brak funkcji przypisanych do konfigurowalnego
wejścia cyfrowego; stan wejść i wyjść można jednak odczytać
z menu "wejść/wyjść".

■

DUAL SETPOINT: wybór nastawy.

■

REMOTE
urządzenia.

■

CAP. LIM 25%/50%/75%/SET: ograniczenie wydajności
urządzenia do zadanych wartości.

■

FREE
COOLING
REQ: umożliwia zdalne przełączenie
urządzenia do trybu swobodnego chłodzenia.

■

FAN FORCED ON: umożliwia aktywację wentylatorów, gdy
urządzenie jest wyłączone

ON/OFF: zdalne włączanie lub wyłączanie

Dostępne funkcje konfigurowalnego wyjścia cyfrowego:
■

NONE (OPEN): do danego wyjścia nie jest przypisana żadna
funkcja.

■

CLOSED: do danego wyjścia nie jest przypisana żadna funkcja,
lecz wyjście jest zamknięte.

■

2ND
PUMP: może służyć do sterowania drugą pompą
parownika.

EWAQ080~260DAYN
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■ DI (wejście cyfrowe)
(sposób podłączenia pokazano na schemacie elektrycznym)
■

NONE: do danego konfigurowalnego wejścia analogowego nie
jest przypisana żadna funkcja.

■

STATUS: wyświetla jedynie status (test)

■

FLOATING SETP: zmienna nastawa w oparciu o wejście
otoczenia lub analogowe (dostępna tylko w przypadku typów o
parametrach mA, V lub czujek NTC)

■

TEMPERATURE: wyświetlana jest (na przykład) tylko temperatura na wylocie ze skraplacza (dostępna tylko w przypadku
typów czujek NTC)

■

DI***: informacje zawiera sekcja dotycząca możliwych funkcji
konfigurowalnych wejść cyfrowych. (*** może oznaczać dowolny
z parametrów: STATUS, DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF,
FREE COOLING REQ, LOW NOISE lub FAN FORCED ON.)
(dostępna tylko w przypadku typów DI (wejście cyfrowe))
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Definiowanie stałego uchybu czujnika
Przejdź do menu
serwisowego.

wejść/wyjść

INPUT OUTPUT

Definiowanie parametrów termostatu
z

menu

■

Istnieje możliwość wprowadzenia poprawek dla pomiarów
wybranych temperatur (temperatury wody na wlocie parownika i
temperatury wymieszanej wody na wylocie z parownika). Pozwala to
skorygować ewentualny uchyb pomiaru. Domyślną wartością uchybu
czujnika jest 0.

_
THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:2$0¢
C:0$4¢
RESTART COND.:Ax2

Ręczne sterowanie pompą
Przejdź do menu pompy PUMP z menu serwisowego.
Istnieje możliwość ręcznego włączania i wyłączania pompy. Oznacza
to, że pompę można włączyć w celach kontrolnych także wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone.

W przypadku urządzeń wolnostojących
Przejdź
do
pierwszego
ekranu
menu
termostatu
THERMOSTAT za pośrednictwem menu serwisowego.
Definiowanie parametrów A i C termostatu, dotyczących temperatury wody na wlocie i wylocie, może odbywać się tylko w menu
serwisowym.

■

W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN.
Przejdź do czwartego ekranu menu konfiguracji DICN (DICN)
za pośrednictwem menu serwisowego.
Definiowanie parametrów A, B i C termostatu DICN,
dotyczących temperatury wody na wlocie, może odbywać się
tylko w menu serwisowym.

Gdy zainstalowana jest taśma grzejna
Przejdź do menu pompy PUMP z menu serwisowego.
_
PUMPCONTROL
IF UNIT OFF AND LOW
WATER TEMP THEN PUMP
: OFF

Ustawienie domyślne to OFF. Aby
włączyć pracę pompy, wybierz dla tej
opcji wartość ON.

W przypadku niezainstalowania taśmy grzejnej możliwe jest
uruchomienie pompy w niskich temperaturach, gdy urządzenie nie
działa.

Definiowanie ustawień BMS (opcjonalny zestaw EKACPG)
Przejdź do menu komunikacji COMMUNICATION) z menu
serwisowego.

Definiowanie parametrów termostatu:
temperatury wody na wlocie i wylocie.

_^ DICN THERMOSTAT
STEPLENGTH
A:3$0¢ B:3$6¢ C:0$4¢

Definiowanie parametrów termostatu:
temperatury wody na wlocie.

Co dalej
Po zainstalowaniu i podłączeniu kompaktowej wytwornicy wody
lodowej należy skontrolować i przetestować cały system, tak jak to
opisano w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem, w rozdziale
"Kontrola przed pierwszym uruchomieniem".
Należy wypełnić skróconą instrukcję obsługi i umieścić ją
w widocznym miejscu.

Parametry BMS, związane z komunikacją między urządzeniem a
systemem nadrzędnym, można modyfikować na drugim ekranie
menu serwisowego (COMMUNICATION PCB) oraz na ostatnim
ekranie tego menu (COMMUNICATION). Dostępne są następujące
parametry BMS:
Ekran COMMUNICATION PCB:
■

RS485: informuje o nawiązaniu połączenia szeregowego lub
jego braku (MODBUS lub NONE).

■

ADDR: parametr używany do adresowania karty.

■

BR: informuje o prędkości komunikacji (szybkość transmisji).
Możliwe ustawienia to: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

■

PARITY: informuje o parzystości: NONE (2STOPb) —
2 bity stopu lub ODD/EVEN — 1 bit stopu (1STOPb).

Ekran COMMUNICATION:
■

BMS CONTROL ALLOWED: jeśli parametr ten jest ustawiony
na Y (tak), to urządzenie może być sterowane i konfigurowane
z systemu nadrzędnego. Jeśli jest ustawiony na N (nie), to
system nadrzędny może tylko odczytywać wartości, ale nie
może ich modyfikować.
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Załącznik I
Przykłady instalacji w konfiguracji DICN

Przykład 1: System z pojedynczym pierścieniem
i 1 pompą
Rysunek 1 przedstawia przykładową
okablowanie i złącza okablowania.

Wstęp
W tym załączniku przedstawiono 3 przykłady instalacji, które mogą
być pomocne w konfigurowaniu sieci zintegrowanej Daikin Integrated
Chiller Network (DICN).
Patrz "Podłączanie i konfiguracja systemu DICN (opcjonalny zestaw
EKACPG)" na stronie 9.

konfigurację

systemu,

Przeznaczenie
System ma zapewnić stały przepływ wody o stałej temperaturze pod
określonym obciążeniem. Jedno urządzenie – urządzenie podrzędne
3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i działa w trybie
gotowości.

Konfiguracja

Przykłady

■

System jest sterowany temperaturą wody na wlocie.

■

Pompa pracuje zawsze, gdy jedno z urządzeń jest włączone. Po
wyłączeniu (OFF) wszystkich urządzeń pompa działa przez
czas określony parametrem PUMPLAG.

■

Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki
sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (S3).

■

Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie
nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (M), podłączonego do urządzenia
nadrzędnego.

■

Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S2S, podłączonego
do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę
INLETSETP1 na INLETSETP2.

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

UWAGA

Parametry może zmieniać tylko uprawniony technik.

W charakterze K*P można też zastosować stycznik
24 V DC lub 230 V AC.

W przypadku urządzeń z wbudowaną pompą jest ono już
zaopatrzone w stycznik pompy i blokadę pompy.
........ Okablowanie w miejscu instalacji
........ Uziemienie

Ustawianie parametrów urządzeń
Menu ustawień użytkownika, podmenu DICN:

........................... Złącze na urządzeniu
F1~F20 .................. Bezpieczniki
K1P~K4P ............... Stycznik pompy
L1,L2,L3,N ............. Główne złącza zasilania
M1P~M5P.............. Silnik pompy
R9T........................ Czujnik obiegu pomocniczego
S3S........................ Ręczny wyłącznik pompy urządzenia
nadrzędnego

Podrzędne
(Slave) 3

DISCONNECT
ON/OFF
PUMP ON IF:
UNIT ON
MODE:

Y1S........................ Zawór 3-drogowy

Podrzędne
(Slave) 1

Nadrzędne
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

UNIT ON

UNIT ON

UNIT ON

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący
sposób:
Menu ustawień serwisowych, podmenu INPUT OUTPUT:

S1S (M,S3) ............ Zdalny włącznik/wyłącznik
S2S........................ Przełącznik wyboru podwójnej nastawy

Podrzędne
(Slave) 2

Zacisk 46-47
S2S DI1
Zacisk 48-49
S1S DI2
Zacisk 50-51 DI3
Zacisk 52-53 DI4

Podrzędne
(Slave) 3

Podrzędne
(Slave) 2

Podrzędne
(Slave) 1

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Nadrzędne
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Uwaga
Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by
uruchamiało się automatycznie, gdy
■

w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;

■

wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie
uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy
wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S1S
(S3) nie działa.
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Przykład 2: System z pojedynczym pierścieniem
i osobnymi pompami
Rysunek 2 przedstawia przykładową
okablowanie i złącza okablowania.

konfigurację

Przykład 3: System z podwójnym pierścieniem i kilkoma
pompami
systemu,

Rysunek 3 przedstawia przykładową
okablowanie i złącza okablowania.

konfigurację

systemu,

Przeznaczenie

Przeznaczenie

System ma zapewnić stały przepływ wody o stałej temperaturze pod
określonym obciążeniem. Jedno urządzenie – urządzenie podrzędne
3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i działa w trybie
gotowości.

System ten ma za zadanie utrzymywanie bufora o stałej temperaturze i kompensowanie obciążenia z tego bufora. Jedno urządzenie –
urządzenie podrzędne 3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i
działa w trybie gotowości.

Konfiguracja

Konfiguracja

■

System jest sterowany temperaturą wody na wlocie.

■

System jest sterowany temperaturą wody na wlocie.

■

Pompy 1, 2 i 3 pracują, gdy włączone jest urządzenie
nadrzędne, podrzędne 1 lub podrzędne 2. Pompa 4 zaczyna
działać tylko jeśli urządzenie podrzędne 3 jest włączone. Po
wyłączeniu (OFF) urządzeń pompy działają przez czas
określony parametrem PUMPLAG.

■

Pompy urządzeń podrzędnych pracują tylko wtedy, gdy działa
odpowiednia sprężarka (oszczędność energii). Po wyłączeniu
sprężarki pompa działa przez czas określony parametrem
PUMPLAG.

■

■

Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki
sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (S3).

Pompa urządzenia nadrzędnego musi pracować stale, aby
możliwe było określenie prawidłowej temperatury.

■

Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie
nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (M), podłączonego do urządzenia
nadrzędnego.

Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki
sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (S3).

■

Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S2S, podłączonego
do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę
INLETSETP1 na INLETSETP2.

Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie
nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego
włącznika/wyłącznika S1S (M), podłączonego do urządzenia
nadrzędnego.

■

Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S2S, podłączonego
do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę
INLETSETP1 na INLETSETP2.

■

■

UWAGA

W charakterze K*P można też zastosować stycznik
24 V DC lub 230 V AC.

UWAGA

W charakterze K*P można też zastosować stycznik
24 V DC lub 230 V AC.

Ustawianie parametrów urządzeń
Ustawianie parametrów urządzeń

Menu ustawień użytkownika, podmenu DICN
Podrzędne (Slave) 3

MODE:
PUMP ON IF:

DISCONNECT
ON/OFF
UNIT ON

Podrzędne Podrzędne Nadrzędne
(Slave) 2
(Slave) 1
(Master)

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Menu ustawień serwisowych, podmenu INPUT OUTPUT:
Podrzędne
(Slave) 3

Podrzędne
(Slave) 2

Podrzędne
(Slave) 1

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Nadrzędne
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Uwaga
Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by
uruchamiało się automatycznie, gdy
■

w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;

■

wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie
uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy
wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S1S
(S3) nie działa.
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MODE:

UNIT ON UNIT ON UNIT ON

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący
sposób:

Zacisk 46-47
S2S DI1
Zacisk 48-49
S1S DI2
Zacisk 50-51 DI3
Zacisk 52-53 DI4

Menu ustawień użytkownika, podmenu DICN:

PUMP ON IF:

Podrzędne (Slave) 3

Podrzędne Podrzędne Nadrzędne
(Slave) 2
(Slave) 1
(Master)

DISCONNECT
ON/OFF
COMPR ON

COMPR ON COMPR ON COMPR ON

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący
sposób:
Menu ustawień serwisowych, podmenu INPUT OUTPUT:

Zacisk 46-47
S2S DI1
Zacisk 48-49
S1S DI2
Zacisk 50-51 DI3
Zacisk 52-53 DI4

Podrzędne
(Slave) 3

Podrzędne
(Slave) 2

Podrzędne
(Slave) 1

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Nadrzędne
(Master)

DUAL
SETPOINT
REMOTE
ON/OFF
NONE
NONE

Uwaga
Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by
uruchamiało się automatycznie, gdy
■

w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;

■

wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie
uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy
wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S1S
(S3) nie działa.

EWAQ080~260DAYN
Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem
4PW35557-1G – 2014.06

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone powietrzem EWAQ-DAYN
Dostawca urządzenia:

Dział serwisu:

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

.....................................................................................................

.................................................................................................................

Telefon:...................................................................................

Telefon: ...............................................................................................

Dane techniczne urządzenia
Producent

: DAIKIN EUROPE N.V. .........

Zasilanie (V/F/Hz/A)

: ..........................................

Model

: .............................................

Maksymalne wysokie ciśnienie : ................................45 bar

Numer seryjny

: .............................................

Masa czynnika chłodniczego (kg) R410A : ..........................................

Rok budowy

: .............................................

Uruchamianie i wyłączanie
➤ Urządzenie uruchamia się głównym wyłącznikiem obwodu zasilania. Po włączeniu działaniem wytwornicy wody lodowej steruje się za pośrednictwem cyfrowego panelu sterowania z wyświetlaczem.
➤ Urządzenie wyłącza się z panelu sterowania, a następnie głównym wyłącznikiem obwodu zasilania.

OSTRZEŻENIA
Awaryjne wyłączanie

:

Wyłączyć główny wyłącznik zasilania umieszczony na .......
................................................................................................
................................................................................................

Wlot i wylot powietrza :

Wlot i wylot powietrza powinien być zawsze odsłonięty, co
pozwoli uzyskać maksymalną wydajność chłodniczą i
zapobiegnie uszkodzeniom instalacji.

Napełnianie czynnikiem chłodniczym :

Stosować tylko czynnik chłodniczy R410A.

Pierwsza pomoc

:

W razie wypadków i/lub obrażeń ciała, należy natychmiast
poinformować:

➤ Kierownictwo zakładu

: Telefon ......................................

➤ Pogotowie ratunkowe

: Telefon ......................................

➤ Straż pożarną

: Telefon ......................................
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