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1 WSTĘP  

Niniejsza instrukcja dostarcza informacje na temat standardowych funkcji i procedur dla wszystkich jednostek serii i jest 

ważnym dokumentem pomocniczym dla wykwalifikowanych pracowników, lecz nie może ich zastąpić. 

Wszystkie jednostki są dostarczane ze schematami elektrycznymi, certyfikowanymi rysunkami, tabliczką 

znamionową i deklaracją zgodności (DOC); te dokumenty przedstawiają dane techniczne zakupionej jednostki. W 

przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią instrukcji a dokumentacją dostarczoną z urządzeniem, należy 

zawsze polegać na tej dokumentacji, ponieważ stanowi ona integralną część niniejszej instrukcji obsługi. 

Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia jednostki należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 

Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do porażenia prądem, krótkich spięć, wycieków, pożaru lub innych szkód na 

sprzęcie lub obrażeń na osobach.  

Jednostka musi zastać zamontowana przez profesjonalnych operatorów / techników zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w kraju montażu jednostki.  

Uruchomienie jednostki musi także zostać wykonane przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników, a wszystkie 

działania muszą być prowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami.  

 

MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA JEST KATEGORYCZNIE ZABRONIONE W PRZYPADKU, GDY 

KTÓREKOLWIEK WSKAZÓWKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE SĄ ZROZUMIAŁE. 

 

W przypadku braku pewności co do sposobu postępowania i konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy się 

skontaktować z autoryzowanym przedstawicielem producenta. 

 

 Ogólny opis 

Zakupiona jednostka to „agregat chłodniczy chłodzony powietrzem” zaprojektowana do chłodzenia wody (lub mieszaniny 

wody i glikolu) w zakresie ograniczeń podanych w niniejszej instrukcji. Działanie urządzenia opiera się na sprężaniu, 

skraplaniu pary, a następnie odparowywaniu zgodnie z odwrotnym cyklem Carnota. Główne elementy składowe: 

- sprężarka śrubowa służąca do zwiększenia ciśnienia pary czynnika chłodniczego z ciśnienia parowania do 

ciśnienia skraplania, 

- skraplacz, w którym para pod wysokim ciśnieniem skrapla się, odprowadzając do atmosfery ciepło usunięte z 

chłodzonej wody dzięki wymiennikowi ciepła chłodzonemu powietrzem, 

- zawór rozprężny, który umożliwia zmniejszanie ciśnienia sprężonej cieczy z ciśnienia skraplania do ciśnienia 

parowania, 

- parownik, w którym płynny czynnik chłodniczy pod niskim ciśnieniem odparowuje, ochładzając wodę. 

Wszystkie urządzenia są całkowicie zmontowane fabrycznie i przetestowane przed wysyłką. Seria EWAT_B składa się z 

modeli z pojedynczym obiegiem chłodniczym (o wydajności od 76 do 350 kW) i modeli z podwójnym obiegiem chłodniczym 

(o wydajności od 150 do 701 kW). 

W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32 odpowiedni do wszystkich dziedzin zastosowania urządzenia. 

Sterownik został wstępnie okablowany, skonfigurowany i przetestowany w zakładzie producenta. Wymagane jest 

wykonanie jedynie zwykłych podłączeń w miejscu instalacji, takich jak orurowanie, podłączenia elektryczne i blokady 

pomp. Upraszcza to instalację i zwiększa jej niezawodność. Wszystkie układy sterowania zabezpieczeniami i działaniem 

są zamontowane fabrycznie w panelu sterowania. 

Wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się do wszystkich modeli tej serii, chyba że podano inaczej. 

 

 Informacje dotyczące stosowanego czynnika chłodniczego 

W urządzeniu zastosowano czynnik chłodniczy R32, który minimalnie wpływa na środowisko dzięki niskiej wartości 
potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). 
Zgodnie z normą ISO 817 czynnik chłodniczy R32 jest sklasyfikowany jako A2L, który jest słabo palny, ponieważ prędkość 
rozprzestrzeniania się płomienia jest niska, i nietoksyczny. 
Czynnik chłodniczy R32 może się powoli palić w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: 

 stężenie pomiędzy dolną i górną granicą palności (LFL i UFL), 

 prędkość wiatru < prędkość rozprzestrzeniania się płomienia, 

 energia źródła zapłonu > minimalna energia zapłonu. 

Jednakże czynnik nie stwarza ryzyka w normalnych warunkach użytkowania w urządzeniach klimatyzacyjnych w 
otoczeniach roboczych. 
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Charakterystyki fizyczne czynnika chłodniczego R32 

Klasa bezpieczeństwa (wg normy ISO 817) A2L  

Grupa wg dyrektywy PED 1 

Praktyczna wartość graniczna (kg/m3) 0,061 

ATEL/ODL (kg/m3) 0,30 

LFL (kg/m3) przy 60°C 0,307 

Gęstość pary przy 25°C, 101,3 kPa (kg/m3) 2,13 

Masa cząsteczkowa 52,0 

Temperatura wrzenia (°C) -52 

GWP (przyjęty horyzont czasowy 100 lat) 675 

GWP (przyjęty horyzont czasowy ARS 100 lat) 677 

Temperatura samozapłonu (°C) 648 

 

 Zastosowanie 

Jednostki EWAT_B zostały zaprojektowane i wykonane do chłodzenia budynków lub procesów przemysłowych. Pierwsze 

przekazanie do użytkowania w instalacji docelowej musi zostać wykonane przez specjalnie przeszkolonych w tym celu 

techników firmy Daikin. Nieprzestrzeganie tej procedury uruchomienia ma wpływ na gwarancję urządzenia. 

Standardowa gwarancja na urządzenie obejmuje części z udowodnionymi wadami materiałowymi lub wykonawczymi. 

Materiały podlegające naturalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją. 

 

 Informacje dotyczące montażu 

Agregat chłodniczy należy montować w wolnej przestrzeni lub pomieszczeniu maszynowni (klasyfikacja lokalizacji III). 
Aby zapewnić klasyfikację III lokalizacji, należy zamontować wentylację mechaniczną w obiegach drugorzędnych. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych i norm dotyczących bezpieczeństwa. W razie braku lokalnych 
przepisów i standardów należy korzystać z normy EN 378-3:2016 jako wytycznych. 
W punkcie „Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania czynnika chłodniczego R32” podano dodatkowe 
informacje, które można dodać do wymagań określonych w normach bezpieczeństwa i przepisach budowlanych.  
Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania czynnika chłodniczego R32 w urządzeniach 
zlokalizowanych w otwartej przestrzeni 

Układy chłodnicze zlokalizowane w otwartej przestrzeni należy umieszczać w taki sposób, aby unikać spływania 
wyciekającego czynnika chłodniczego do budynku lub powodującego inny rodzaj zagrożenia dla osób i mienia.  
Czynnik chłodniczy w razie wycieku nie może spływać do żadnych wlotów świeżego powietrza, otworów drzwiowych, klap 
ani innych podobnych otworów. W przypadku zabudowania urządzeń chłodniczych zlokalizowanych na otwartej 
przestrzeni wiatą, wiata musi być wyposażona w wentylację naturalną lub wymuszoną.  
W przypadku układów chłodniczych zlokalizowanych na zewnątrz budynków w miejscach, w których wypływający czynnik 
chłodniczy może tworzyć zastoiny, np. pod ziemią, instalacja musi spełniać wymagania w zakresie wykrywania gazu i 
wentylacji w pomieszczeniach maszynowni. 
Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania czynnika chłodniczego R32 w urządzeniach 
zlokalizowanych w maszynowniach  

W przypadku ustawienia urządzeń chłodniczych w maszynowni, należy je ustawiać zgodnie z przepisami lokalnymi i 
krajowymi. Na potrzeby oceny można skorzystać z następujących wymagań (wg normy EN 378-3:2016). 
 

 Należy przeprowadzić analizę ryzyka opartą na zasadach bezpieczeństwa dla układu chłodniczego (określonych 
przez producenta z uwzględnieniem ilości i klasyfikacji bezpieczeństwa zastosowanego czynnika chłodniczego) 
w celu określenia, czy agregat chłodniczy należy umieścić w oddzielnej maszynowni chłodniczej.  

 Pomieszczenia maszynowni nie powinny być wykorzystywane jako pomieszczenia przeznaczone na pobyt 

osób. Właściciel lub użytkownik budynku musi ograniczyć dostęp do maszynowni lub instalacji ogólnej 

wyłącznie dla wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu wykonującego konieczną konserwację. 

 Pomieszczeń maszynowni nie należy wykorzystywać jako pomieszczenia magazynowe z wyjątkiem narzędzi, 
części zamiennych i oleju sprężarkowego dla zamontowanych urządzeń. Wszelkie czynniki chłodnicze, materiały 
łatwopalne lub toksyczne należy przechowywać w sposób określony przepisami krajowymi.  

 W pomieszczeniach maszynowni obowiązuje zakaz używania otwartego ognia poza spawaniem, lutowaniem lub 
podobnymi czynnościami, które są dozwolone wyłącznie pod warunkiem monitorowania stężenia czynnika 
chłodniczego i zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru. 



D-EIMAC01706-18PL - 5/34 
 

 Poza pomieszczeniem (w pobliżu drzwi) należy zapewnić zdalny wyłącznik (typu awaryjnego) umożliwiający 
wyłączenie układu chłodniczego. Podobnie działający wyłącznik należy zamontować w odpowiednim miejscu w 
pomieszczeniu. 

 Wszystkie rury i kanały przechodzące przez posadzkę, sufit i ściany maszynowni należy uszczelnić. 

 Temperatura gorących powierzchni nie może przekraczać 80% temperatury samozapłonu (w °C) lub musi być o 
100 K niższa niż temperatura samozapłonu czynnika chłodniczego — obowiązuje niższa z tych wartości.  

Czynnik chłodniczy Temperatura samozapłonu Maksymalna temperatura powierzchni 

R32 648°C 548°C 

 Drzwi maszynowni muszą się otwierać na zewnątrz, a ich liczba musi zapewniać swobodną ewakuację osób w 
sytuacjach awaryjnych. Drzwi muszą być szczelne, wyposażone w samozamykacze i zaprojektowane tak, aby 
ich otwarcie od wewnątrz było zawsze możliwe (system antypaniczny).  

 Maszynownie specjalne, w których ilość czynnika chłodniczego jest wyższa niż dopuszczalna z uwagi na kubaturę 
pomieszczenia, muszą posiadać drzwi otwierające się bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do wyznaczonego 
przedsionka wyposażonego w drzwi samozamykające się i szczelne. 

 Wentylacja maszynowni musi mieć wystarczającą wydajność zarówno podczas normalnego działania, jak i w 
sytuacjach awaryjnych. 

 Wentylacja dla normalnych warunków pracy musi być zgodna z przepisami krajowymi. 

 System mechanicznej wentylacji awaryjnej musi być włączany przez czujniki zlokalizowane w maszynowni.  
o Taki system wentylacji musi być: 

 niezależny od pozostałych systemów wentylacji zakładu, 
 wyposażony w dwa niezależne włączniki awaryjne, jeden umieszczony na zewnątrz 

maszynowni, a drugi wewnątrz. 
o Awaryjny wentylator wyciągowy powinien:  

 być zamontowany w strumieniu powietrza z silnikiem poza strumieniem powietrza lub posiadać 
atest dla stref niebezpiecznych (zgodnie z oceną),  

 być umieszczony w taki sposób, aby unikać podnoszenia ciśnienia w kanałach wyciągowych w 
maszynowni, 

 nie powodować iskier w razie kontaktu z materiałem kanału. 
o Przepływ powietrza w mechanicznej wentylacji awaryjnej powinien wynosić co najmniej: 

𝑉 = 0,014 × 𝑚
2

3⁄  

gdzie 

V to wydatek powietrza w m3/s;  

m to masa czynnika chłodniczego w kg w układzie chłodniczym z największą ilością, którego 
jakakolwiek część znajduje się w maszynowni; 

0,014  to współczynnik konwersji.  
 

o Wentylacja mechaniczna powinna działać ciągle lub być włączana przez czujnik. 
 

 Czujnik po aktywowaniu powinien automatycznie włączać alarm, uruchamiać wentylację mechaniczną i 
zatrzymywać system. 

 Lokalizacje czujników należy dobierać w zależności od czynnika chłodniczego. Czujniki należy umieszczać w 
miejscach gromadzenia się czynnika chłodniczego w razie wycieku.  

 Czujniki należy umieszczać z prawidłowym uwzględnieniem lokalnych dróg przepływu powietrza, biorąc pod 
uwagę lokalizacje wylotów i wlotów powietrza. Należy również uwzględnić możliwość uszkodzeń mechanicznych 
lub zanieczyszczenia.  

 W każdej maszynowni lub pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy montować co najmniej jeden 
czujnik, a także w najniżej położonym pomieszczeniu podziemnym w przypadku czynników chłodniczych 
cięższych od powietrza lub miejscu najwyższym w przypadku czynników chłodniczych lżejszych od powietrza. 

 Działanie czujników należy stale monitorować. W przypadku usterki czujnika powinna się włączać sekwencja 
awaryjna jak w przypadku wykrycia czynnika chłodniczego.  

 Wartość ustawiona wstępnie dla czujnika czynnika chłodniczego przy 30°C lub 0°C, w zależności od tego, która 
jest bardziej krytyczna, powinna wynosić 25% LFL. Czujnik powinien się włączać także przy wyższych stężeniach. 

Czynnik chłodniczy LFL Wartość progowa 

R32 0.307 kg/m3 0.7675 kg/m3 36000 ppm 

 

 Wszystkie urządzenia elektryczne (nie tylko system chłodniczy) należy dobierać w taki sposób, aby były 
odpowiednie do użytku w strefach określonych w analizie ryzyka. Urządzenia elektryczne są uznawane za zgodne 
z wymaganiami, jeżeli przy stężeniu osiągającym 25% dolnej granicy palności zasilanie elektryczne zostaje 
odcięte.  

 Maszynownie lub maszynownie specjalne powinny być wyraźnie oznakowane jako takie przy wejściach. Razem 

z oznakowaniem należy umieścić zakaz wstępu osobom nieupoważnionym oraz zakaz palenia tytoniu i używania 
otwartego ognia. Należy również umieścić informację, że w sytuacjach awaryjnych decyzję o wejściu do 
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maszynowni mogą podejmować wyłącznie osoby upoważnione dobrze znające procedury awaryjne. Ponadto 
należy umieścić zakaz obsługi systemu bez zezwolenia. 

 Właściciel/operator ma obowiązek posiadania aktualnego rejestru zdarzeń dla systemu chłodniczego. 

 

 

Opcjonalnego czujnika wycieków dostarczanego przez firmę DAE razem z agregatem chłodniczym 

należy używać wyłącznie do sprawdzania wycieków czynnika chłodniczego z samego agregatu. 
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2 MONTAŻ 

 Przechowywanie 

Jeśli przed montażem zachodzi konieczność przechowywania urządzenia, należy przestrzegać pewnych środków 

ostrożności: 

- Nie zdejmować folii ochronnych. 

- Chronić urządzenie przed pyłem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. 

- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

- Nie używać źródeł ciepła i/lub otwartego ognia w pobliżu urządzenia. 

Chociaż urządzenie jest zabezpieczone folią termokurczliwą, folia nie jest przeznaczona do długoterminowego 

przechowywania i w przypadku takiego przechowywania należy ją usunąć i zastąpić impregnowanym brezentem lub 

podobnym zabezpieczeniem. 

Warunki otoczenia muszą być zgodne z następującymi ograniczeniami: 

- Minimalna temperatura otoczenia : –20°C; 

- Maksymalna temperatura otoczenia : +40°C; 

- Maksymalna wilgotność względna: 95% bez kondensatu. 

Przechowywanie w temperaturach niższych niż temperatura minimalna może spowodować uszkodzenie elementów, 
natomiast temperatury wyższe niż maksymalna powodują otwarcie się zaworów bezpieczeństwa, a w konsekwencji straty 
czynnika chłodniczego. Przechowywanie w atmosferze wilgotnej może spowodować uszkodzenie podzespołów 
elektrycznych. 
 

 Bezpieczeństwo 

Wszystkie urządzenia EWAT_B są wykonane zgodnie z dyrektywami europejskimi (dyrektywą maszynową, dyrektywą w 

sprawie niskich napięć, dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą w sprawie urządzeń 

ciśnieniowych). Należy sprawdzić, czy razem z dokumentacją otrzymano deklarację zgodności urządzenia z dyrektywami. 

Przed montażem i przekazaniem urządzenia do użytkowania osoby uczestniczące w tych czynnościach muszą uzyskać 

informacje niezbędne do realizacji tych zadań, wykorzystując wszystkie informacje zebrane w niniejszej instrukcji. W 

szczególności: 

- Jeżeli jednostka nie będzie przestawiana, należy ją pewnie zakotwić do podłoża. 

- Jednostka może być podnoszona wyłącznie zaczepiona w punktach wskazanych na żółto i zamocowanych do 

jej podstawy. 

- Pracownicy obsługi powinni stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanych czynności. 

Zazwyczaj używanymi środkami ochrony indywidualnej są: kask, okulary, rękawice, słuchawki, obuwie ochronne. 

Dodatkowe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej należy stosować po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy 

ryzyk występujących w danej strefie związanych z wykonywanymi czynnościami. 

 

 Odbiór urządzenia 

Urządzenie należy sprawdzić natychmiast po dostarczeniu. W szczególności należy się upewnić, że żadne części maszyny 

nie są naruszone i nie są odkształcone z powodu uderzeń. Należy starannie sprawdzić i zaznaczyć wszystkie elementy 

podane w dokumencie dostawy. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru urządzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie 

wyładowywać uszkodzonych urządzeń i natychmiast złożyć pisemną skargę do firmy przewozowej z żądaniem 

sprawdzenia jednostki. Nie dokonywać napraw do momentu przeprowadzenia sprawdzenia przez przedstawiciela firmy 

przewozowej. Natychmiast powiadomić przedstawiciela producenta, wysyłając, jeżeli to możliwe, zdjęcia, które będą 

pomocne w określeniu odpowiedzialności. 

Zwrot urządzeń odbywa się loco fabryka Daikin Applied Europe S.p.A.  

Firma Daikin Applied Europe S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń podczas transportu do 

miejsca przeznaczenia. 

Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów, zachowywać najwyższą ostrożność podczas przenoszenia urządzenia. 

Przed zamontowaniem jednostki sprawdzić, czy model i napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej są 

prawidłowe. Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wykryte po zaakceptowaniu jednostki. 

 

 Przenoszenie i podnoszenie 

Unikać uderzeń i/lub potrząsania jednostką podczas załadunku/rozładunku samochodu ciężarowego i przemieszczania. 

Przesuwać lub ciągnąć jednostkę wyłącznie za ramę podstawy. Zamocować jednostkę na środku transportowym, tak aby 

zapobiec jej przemieszczeniom, które mogą spowodować uszkodzenia. Nie dopuszczać, aby jakakolwiek część jednostki 

upadła podczas transportu lub załadunku/rozładunku. 

Wszystkie jednostki tej serii są dostarczane z zaczepami do podnoszenia zaznaczonymi kolorem żółtym. Do podnoszenia 

jednostki można wykorzystywać jedynie te punkty — patrz rysunek 2. 
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Aby uniknąć uszkodzenia zestawu skraplaczy, używać belek dystansowych. Należy je umieścić nad kratkami wentylatorów 

w odległości co najmniej 2,5 metra. 

Podczas przenoszenia maszyny należy obowiązkowo zapewnić wszystkie urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo 

personelu. 

 

 
Jednostka z 4 punktami podnoszenia 

Na rysunku przedstawiono tylko wersję z 6 wentylatorami.  

Sposób podnoszenia jest taki sam niezależnie od liczby wentylatorów. 
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Jednostka z 6 punktami podnoszenia 

Na rysunku przedstawiono tylko wersję z 10 wentylatorami. 

Sposób podnoszenia jest taki sam niezależnie od liczby wentylatorów. 
 

Rys. 1 — Wskazówki dotyczące podnoszenia 

 

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne jednostek podano na rysunkach wymiarowych.  

Ogólne wymiary maszyny oraz jej masy podane w niniejszej instrukcji są wyłącznie orientacyjne. 

Rysunek wymiarowy i odpowiedni schemat elektryczny o charakterze umownym są dostarczane 

klientowi przy zamówieniu. 

 

Urządzenia, liny, akcesoria do podnoszenia i procedury postępowania muszą być zgodne z przepisami lokalnymi.  

Używać wyłącznie haków z blokadami. Haki należy pewnie zamocować przed przenoszeniem. 

Liny, haki i belki dystansowe muszą być odpowiednio wytrzymałe, aby bezpiecznie utrzymać jednostkę. Sprawdzić masę 

jednostki na jej tabliczce znamionowej. 

Za dobór i prawidłowe użycie urządzeń dźwigowych odpowiada instalator. Zaleca się jednak używanie lin o minimalnej 

nośności pionowej równej całkowitej masie maszyny. 

Maszynę należy podnosić z najwyższą ostrożnością i uwagą, stosując się do wskazówek dotyczących podnoszenia 

podanych na tabliczce. Podnosić jednostkę bardzo powoli, utrzymując ją poziomo. 

 

 Ustawienie i montaż 

Wszystkie jednostki są zaprojektowane do użycia zewnętrznego, na podestach lub na ziemi, pod warunkiem, że strefa 
montażu jest wolna od przeszkód, które mogłyby zmniejszyć przepływ powietrza do wężownic skraplacza. 
Jednostka musi być zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana. 
Jeżeli jednostka zostanie zamontowana na podeście lub dachu, może być konieczne użycie belek kompensujących ciężar. 
W przypadku montażu na ziemi, należy zastosować solidną podstawę wykonaną z cementu, o minimalnej grubości 250 
mm i szerokości większej niż szerokość jednostki, będącą w stanie utrzymać jej ciężar. 
Jednostkę należy zamontować na gumowych lub sprężynowych podkładkach antywibracyjnych (AVM). Ramę jednostki 
należy idealnie wypoziomować na podkładkach antywibracyjnych.  
Należy zawsze unikać montażu pokazanego na rysunku 3. Jeżeli podkładki antywibracyjne nie są regulowane (zazwyczaj 
podkładki sprężynowe nie są regulowane), wypoziomowanie ramy jednostki należy zapewnić poprzez zastosowanie 
metalowych podkładek dystansowych. 
Przed przekazaniem jednostki do użytkowania wypoziomowanie należy sprawdzić za pomocą niwelatora laserowego lub 
podobnych urządzeń. Odchyłka od poziomu nie może przekraczać 5 mm dla jednostek o długości poniżej 7 m i 10 mm dla 
jednostek o długości ponad 7 m. 
Jeżeli jednostka zostanie zamontowana w miejscu łatwo dostępnym dla osób i zwierząt, zaleca się zamontowanie siatek 
zabezpieczających sekcje skraplacza i sprężarki. 
Aby zagwarantować jak najlepsze osiągi w miejscu zamontowania, zastosować się do następujących instrukcji i środków 
ostrożności: 

 Unikać recyrkulacji przepływu powietrza; 

 Upewnić się, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające poprawny przepływ powietrza; 

 Upewnić się, że fundamenty są solidne i wytrzymałe, zmniejszając w ten sposób hałas i wibracje; 

 Nie montować jednostki w otoczeniach o dużej koncentracji kurzu aby zredukować zanieczyszczenie wężownicy; 

 Woda wprowadzana do systemu musi być szczególnie czysta, a wszystkie ślady oleju i rdzy muszą zostać usunięte. 
Mechaniczny filtr wody musi być zainstalowany na rurze dopływu jednostki; 

 Unikać odprowadzania czynnika chłodniczego z zaworów bezpieczeństwa w miejscu instalacji. W razie potrzeby 
można je podłączyć do rur wyciągowych, których przekrój i długość muszą być zgodne z przepisami krajowymi i 
dyrektywami europejskimi. 
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Rys. 2 — Poziomowanie jednostki 

 Wymagania dotyczące przestrzeni minimalnej 

Bardzo ważne jest przestrzeganie minimalnych odległości na wszystkich jednostkach w celu zagwarantowania idealnego 
napowietrzenia wężownicy skraplacza.  
Podczas określania pozycji do montażu jednostki oraz w celu zagwarantowania odpowiedniego przepływu powietrza, 
wziąć pod uwagę następujące warunki:  

 Unikać recyrkulacji gorącego powietrza; 

 Unikać niewystarczającego dostarczania powietrza do skraplacza chłodzonego powietrzem. 
 
Takie warunki mogą spowodować zwiększenie ciśnienia kondensatu, co powoduje redukcję skuteczności energetycznej i 
sprawność chłodniczą. 
Jednostka musi być dostępna na potrzeby konserwacji ze wszystkich stron, a pionowe wyloty powietrza nie mogą być 
zasłonięte. Na poniższym rysunku podano minimalną wymaganą wolną przestrzeń. 
Pionowy spust powietrza musi być wolny. 
W przypadku dwóch agregatów ustawianych w wolnej przestrzeni minimalna zalecana odległość pomiędzy nimi wynosi 
3600 mm. W przypadku dwóch agregatów w rzędzie minimalna odległość wynosi 1500 mm. Na poniższych ilustracjach 
przedstawiono przykłady zalecanego sposobu ustawienia. 
Jeżeli jednostka zostanie zamontowana bez zastosowania takich odległości od ścian i/lub pionowych przeszkód, może 
nastąpić recyrkulacja ciepłego powietrza i/lub niewystarczające zasilanie skraplacza chłodzonego powietrzem, co może 
spowodować zmniejszenie skuteczności i wydajności. 
W każdym wypadku, mikroprocesor pozwoli jednostce na przystosowanie się do nowych czynności funkcjonowania z 
maksymalną wydajnością dostępną w określonych warunkach, nawet jeżeli odległość boczna jest mniejsza niż zalecana, 
z wyjątkiem, gdy warunki robocze wpłyną na bezpieczeństwo personelu lub niezawodność jednostki.. 
 

 

 

 Pojedynczy 
V 

Wiele V 

A 1100 mm  2200 mm 

B 1100 mm  1500 mm 
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Jeżeli h < Hc → L ≥ 3,0 m (wiele V) / L ≥ 1,8 m (pojedynczy V). Jeżeli h > Hc lub L jest mniejsza niż zalecana, skontaktować 
się z dystrybutorem Daikin w celu oceny możliwości innych ustawień. 
 

 
 

 
 

Rys. 3 — Wymagania dotyczące przestrzeni minimalnej 
 
Podane powyżej minimalne odległości zapewniają możliwość działania agregatów w większości zastosowań. Występują 
jednak sytuacje specjalne, m.in. montaż kilku agregatów, w których należy przestrzegać poniższych zaleceń: 
 
Kilka agregatów ustawionych obok siebie w wolnej przestrzeni z wiatrem dominującym 

W miejscach występowania wiatrów dominujących z określonego kierunku (patrz poniższy rysunek): 

 Agregat nr 1 działa normalnie bez nadmiernego wzrostu temperatury otoczenia.  

 Agregat nr 2 działa w wyższej temperaturze otoczenia. Agregat działa z powietrzem recyrkulowanym z agregatu 
1 i z siebie samego.  

 Agregat nr 3 działa w zbyt wysokiej temperaturze otoczenia z powodu recyrkulacji powietrza z dwóch pozostałych 
agregatów. 
 

Aby uniknąć recyrkulacji gorącego powietrza wywoływanej przez wiatry dominujące, preferowana jest instalacja, w której 
wszystkie agregaty stoją w jednej linii prostopadłej do kierunku wiatru dominującego (patrz poniższy rysunek). 
 
Kilka agregatów ustawionych obok siebie w miejscu ogrodzonym 

W przypadku stref otoczonych ścianami o tej samej wysokości co agregaty lub wyższych ustawianie agregatów nie jest 
zalecane. Agregat 2 i agregat 3 działają w znacznie wyższej temperaturze z powodu zwiększonej recyrkulacji powietrza. 
W takim przypadku należy zastosować specjalne środki ostrożności zależne od danej instalacji (np. ściany żaluzjowe, 
montaż jednostek na ramach podstawy w celu zwiększenia wysokości, kanały na wylotach wentylatorów, wentylatory 
wysokiego podnoszenia itp.). 
 
Wszystkie powyższe przypadki są jeszcze bardziej wrażliwe w przypadku warunków projektowych zbliżonych do wartości 
granicznych obwiedni roboczej jednostki. 
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UWAGA: Firma Daikin nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu recyrkulacji gorącego powietrza 
lub niewystarczającego przepływu powietrza wynikającego z nieprawidłowego montażu z pominięciem powyższych 
zaleceń. 
 

 
 

 
Rys. 4 — Montaż kilku agregatów chłodniczych 

 

 Ochrona przed hałasem 

Jednostka emituje hałas z powodu obrotów sprężarki i wirników. 
Poziom hałasu dla każdego modelu jest przedstawiony w dokumentacji sprzedaży. 
Jeżeli jednostka jest zamontowana, używana i poddana konserwacji w prawidłowy sposób, poziom emisji dźwięku nie 
wymaga stosowania żadnych środków ochronnych podczas ciągłej pracy w jej pobliżu. 
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Jeżeli instalacja podlega specjalnym wymaganiom w zakresie ochrony przed hałasem, konieczne może być zastosowanie 
dodatkowych urządzeń tłumiących hałas. Ponadto należy wyjątkowo uważnie odizolować jednostkę od podstawy, stosując 
elementy antywibracyjne (dostarczane jako wyposażenie opcjonalne). Ponadto na przyłączach wody należy montować 
złącza elastyczne. 
 

 Obieg wody do podłączenia jednostki 

2.8.1 Rury wodne 

Rury muszą posiadać możliwie jak najmniejszą ilość zakrętów i pionowych zmian kierunków. W ten sposób koszty 

montażu znacznie się zredukują i osiągi systemu polepszą. 
Instalacja wodna musi posiadać: 
1. Elementy antywibracyjne redukujące transmisję wibracji do konstrukcji. 
2. Zawory odcinające jednostkę od sieci wodnej podczas prac konserwacyjnych. 
3. Aby chronić agregat chłodniczy, czujnik przepływu musi być zabezpieczony przed zamarzaniem poprzez ciągłe 

monitorowanie przepływu wody w parowniku. W większości przypadków w zakładach czujnik przepływu jest 
konfigurowany w taki sposób, aby generować alarm tylko w przypadku wyłączenia się pompy wody i spadku przepływu 
wody do zera. Zaleca się wyregulowanie czujnika przepływu w taki sposób, aby alarm wycieku wody był generowany, 
kiedy przepływ wody osiągnie 50% wartości nominalnej. W takim przypadku parownik jest chroniony przed 
zamarzaniem, a czujnik przepływu może wykrywać niedrożność filtra wody. 

4. Automatyczne lub ręczne urządzenie odpowietrzające w najwyższym punkcie systemu, natomiast urządzenie 
opróżniające w najniższym.  

5. Parownik i urządzenie regeneracji ciepła, które nie są umieszczone w najwyższym punkcie systemu. 
6. Odpowiednie urządzenie utrzymujące system hydrauliczny pod ciśnieniem (zbiornik wyrównawczy itd.). 
7. Wskaźniki ciśnienia i temperatury wody, pomagające operatorowi podczas czynności konserwacyjnych. 
8. Filtr lub urządzenie, które może usunąć cząsteczki płynu. Zastosowanie filtra przedłuża trwałość parownika i pompy 

ułatwiając utrzymanie jak najlepszego stanu systemu hydraulicznego. Filtr wody należy zamontować możliwie 
najbliżej agregatu chłodniczego, zgodnie z rysunkami 6 i 7. Jeżeli filtr wody zostanie zamontowany w innej części 

obiegu wody, instalator musi zagwarantować czyszczenie rur pomiędzy filtrem wody a parownikiem. 
Zalecane maksymalne oczko siatki filtra siatkowego wynosi: 

 0,87 mm (DX S&T), 

 1,0 mm (BPHE) 

 1,2 mm (zalany). 
9. Parownik wyposażony w elektryczny element grzejny z termostatem, który zapewnia zabezpieczenie przed 

zamarzaniem wody w temperaturach dochodzących do –20°C.  
Całe pozostałe orurowanie wodne / urządzenia znajdujące się na zewnątrz jednostki muszą być zabezpieczone przed 
zamarzaniem. 

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

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

12. Jeżeli glikol zostanie dodany do systemu hydraulicznego, jako ochrona przed zamarzaniem należy uważać, aby 
ciśnienie zasysania było niższe, ponieważ osiągi jednostki będą niższe i spadki ciśnienia większe. Wszystkie systemy 
zabezpieczające jednostkę, takie jak systemy zapobiegające zamarzaniu oraz systemy chroniące przed niskim 
ciśnieniem należy ponownie wyregulować. 

13. Przed odizolowaniem rur wodnych sprawdzić, czy nie istnieją wycieki. Cały obieg hydrauliczny musi być izolowany w 
celu zapobiegania kondensacji i spadkowi wydajności chłodniczej. Rury wodne należy chronić przed zamarzaniem w 
zimie (stosując przykładowo roztwór glikolu lub przewód grzejny). 

14. Sprawdzać, czy ciśnienie wody nie przekracza ciśnienia projektowego dla wodnych wymienników ciepła. Montować 
zawór bezpieczeństwa na rurze wodnej za parownikiem. 
 

2.8.2 Montaż przepływomierza 

Aby zapewnić odpowiedni przepływ wody przez parownik, w obiegu wody należy bezwzględnie montować czujnik 
przepływu. Czujnik przepływu można bez różnicy montować w orurowaniu wlotowym lub wylotowym wody. Celem 
przepływomierza jest zatrzymanie jednostki w przypadku przerwania przepływu powietrza, chroniąc w ten sposób parownik 
przed zamarznięciem. 
Producent oferuje jako opcję, odpowiednio dobrany przepływomierz. 
Taki przepływomierz łopatkowy nadaje się do ciągłego zastosowania zewnętrznego (IP67) przy średnicach rur od 1” do 
6”. 
Czujnik przepływu jest dostarczany ze stykiem beznapięciowym, który należy podłączyć elektrycznie do zacisków 
wskazanych na schemacie elektrycznym. 
Czujnik przepływu należy ustawić w taki sposób, aby aktywował się, kiedy przepływ wody w parowniku jest niższy niż 
przepływ minimalny określony dla danej jednostki. 
 

2.8.3 Regeneracja ciepła 

Na żądanie, jednostki mogą być wyposażone w system regeneracji ciepła. 
Taki system jest stosowany z wymiennikiem ciepła chłodzonym wodą umieszczonym na rurze spustowej sprężarki i 
odpowiednim urządzeniem zarządzającym ciśnieniem skraplania. 
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Aby zagwarantować funkcjonowanie sprężarki wewnątrz jej obudowy, jednostki regeneracji ciepła nie mogą funkcjonować 
przy temperaturze wody poniżej 20°C. 
Projektant instalacji i montażysta agregatu chłodniczego są odpowiedzialni za zastosowania takiej wartości (np. używając 
zaworu bypass recyrkulacji) 

 
Rys. 5 — Schemat hydrauliczny bez pomp wbudowanych (maks. ciśnienie robocze 20 bar) 

 

 
Rys. 6 Schemat hydrauliczny z pompami wbudowanymi (opcje 78 ÷ 81) (maks. ciśnienie robocze 6 bar) 

 
Rys. 7 — Schemat hydrauliczny z zestawem Hydronic (opcje 134 ÷ 137) (maks. ciśnienie robocze 6 bar) 

Legenda 

BPHE Płytowy wymiennik ciepła 5 Pompa (lub pompy) w obiegu 

FS Przepływomierz  6 Zespół napełniania 

TT Sonda temperatury 7 Zawór bezpieczeństwa (Pt = 6 bar) 
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2 Filtr 8 Połączenie antywibracyjne 

3 Manometr 9 Elektryczny element grzejny 

4 Zawór odcinający   

 

 Uzdatnianie wody 

Przed uruchomieniem jednostki wyczyścić układ hydrauliczny. 
Parownika nie wolno narażać na prędkości płukania ani na cząstki uwalniane podczas płukania. Aby umożliwić płukanie 
orurowania, zaleca się wykonanie obejścia o odpowiednich rozmiarach wraz z układem zaworów. Z obejścia można 
korzystać również podczas konserwacji w celu odcięcia wymiennika ciepła bez wstrzymywania przepływu do pozostałych 
jednostek. 
Wszelkie uszkodzenia spowodowane obecnością ciał obcych lub odpadów w parowniku nie są objęte gwarancją. 

Brud, kamień, odłamki korozji i inny materiał mogą gromadzić się wewnątrz wymiennika ciepła redukując jego zdolność 
wymiany termicznej. Może się również zwiększyć spadek ciśnienia, redukując natężenie przepływu wody. Odpowiednie 
uzdatnianie wody może zredukować ryzyko korozji, erozji, osadzanie się kamienia itd. Rodzaj uzdatniania jest określany 
na miejscu, na podstawie rodzaju systemu i właściwości wody. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu spowodowane 
brakiem lub nieprawidłowym uzdatnianiem wody. 
 

Tabela 1 - Dozwolone limity jakości wody 

pH (25°C) 6.88.0 Twardość [mg CaCO3 / l]  200 

Przewodność elektryczna [S/cm] (25°C) 800 Żelazo [mg Fe / l]  1.0 

Jony chlorkowe [mg Cl - / l] 200 Jon siarczkowy [mg S2 - / l] 0 

Jon siarczanowy [mg SO2
4

 - / l] 200 Jon amonowy [mg NH4
+ / l]  1.0 

Twardość [mg CaCO3 / l] 100 Twardość [mg SiO2 / l]  50 

 

 

 Ograniczenia robocze 

Funkcjonowanie poza wskazanymi ograniczeniami może uszkodzić jednostkę. W razie wątpliwości skontaktować się z 

przedstawicielem producenta. Aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki, wielkość przepływu wody przez parownik 

musi mieścić się w zakresie określonym dla danej jednostki. Natężenie przepływu wody znacznie niższe niż wartość 

nominalna wskazana w punkcie doboru jednostki może spowodować problemy związane z zamarzaniem, 

zanieczyszczeniami lub nieprawidłowym sterowaniem. Przepływ wody znacznie wyższy niż wartość nominalna wskazana 

w punkcie doboru jednostki może powodować niedopuszczalne straty obciążenia, a także nadmierną erozję i drgania 

rurek, które mogą doprowadzić do ich pękania. Prawidłowe zakresy dla poszczególnych jednostek — patrz 

oprogramowanie doboru agregatu chłodniczego (Chiller Selection Software — CSS). 
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Rys. 8 — Robocze wartości graniczne dla kilku jednostek V-Silver 

 
Rys. 9 — Robocze wartości graniczne dla kilku jednostek V-Gold 

Amb T Temperatura powietrza otoczenia.  

ELWT Temperatura wody wypływającej z parownika. 

Ref 1 Praca z ELWT < 4°C wymaga opcji 08 (solanka) i glikolu. 

Ref 2 Praca przy temperaturach otoczenia < 10°C wymaga opcji 99 (modulacja prędkość wentylatora) lub opcji 42 (Speedtroll). 

Ref 3 Jednostki w konfiguracji ograniczania hałasu mogą zwiększać poziom dźwięku w tym obszarze. 
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Ref 4 Praca z obciążeniem częściowym; praca z obciążeniem całkowitym może wymagać opcji 142 (zestaw do wysokich temperatur otoczenia). 

 
Rys. 10 — Robocze wartości graniczne dla pojedynczej jednostki V-Silver 

 
Rys. 11 — Robocze wartości graniczne dla pojedynczej jednostki V-Gold 

Amb T Temperatura powietrza otoczenia.  

ELWT Temperatura wody wypływającej z parownika. 

Ref 1 Praca z ELWT < 4°C wymaga opcji 08 (solanka) i glikolu. 

Ref 2 Praca przy temperaturach otoczenia < 10°C wymaga opcji 99 (modulacja prędkość wentylatora) lub opcji 42 (Speedtroll). 
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Ref 3 Praca z obciążeniem częściowym; praca z obciążeniem całkowitym może wymagać opcji 142 (zestaw do wysokich temperatur otoczenia). 

 

Powyższe wykresy stanowią wytyczne dotyczące roboczych wartości granicznych w serii.  
Rzeczywiste robocze wartości graniczne w warunkach roboczych dla poszczególnych modeli — patrz 
oprogramowanie doboru CSS. 

 

Tabela 2 — Parownik — współczynnik oporu cieplnego osadu 

 
 
Legenda: 

A = współczynnik oporu cieplnego osadu (m2 °C / kW)  
B = współczynnik korygujący wydajności chłodniczej  
C = współczynnik korygujący poboru mocy  
D = współczynnik korygujący EER  
 
 

Tabela 3 — Powietrzny wymiennik ciepła — współczynniki korygujące dla wysokość n.p.m 

 
 
Legenda:  

A = wysokość n.p.m (m)  
B = ciśnienie atmosferyczne (mbar) 
C = współczynnik korygujący wydajności chłodniczej 
D = współczynnik korygujący poboru mocy  
— Maksymalna wysokość robocza nad poziomem morza wynosi 2000 m. 
— Jeżeli jednostka ma zostać zamontowana na wysokości od 1000 do 2000 m n.p.m., należy się skontaktować z 
producentem. 

Tabela 4 — Minimalne procentowe zawartości glikolu dla niskich temperatur powietrza otoczenia 

 
 
Legenda:  
AAT = temperatura powietrza otoczenia (°C) (2)  
A = zawartość glikolu etylenowego (%) (1)  
A = zawartość glikolu propylenowego (%) (1)  
(1) Minimalna procentowa zawartość glikolu chroniąca obieg wody przed zamarzaniem dla podanej temperatury powietrza 

otoczenia. 
(2) Temperatura powietrza otoczenia, która przekracza robocze wartości graniczne dla jednostki. 

Ochrona obiegu wody w zimie jest konieczna, nawet jeżeli jednostka nie pracuje. 

 Stabilność robocza i minimalna ilość wody w układzie 

Aby zapewnić prawidłowe działanie maszyn, istotne jest zagwarantowanie minimalnej ilości wody w układzie. Zapobiega 

to nadmiernej liczbie uruchomień i zatrzymań sprężarki. Każde uruchomienie sprężarki powoduje wprowadzenie do obiegu 

czynnika chłodniczego znacznej ilości oleju ze sprężarki, a równocześnie wzrost temperatury stojana sprężarki 

powodowany przez początkowy prąd rozruchowy. Aby uniknąć uszkodzenia sprężarek, układ sterowania nie dopuszcza 

więcej niż 10 uruchomień na godzinę. Dlatego instalacja, w której jednostka jest zamontowana musi zapewniać całkowitą 

ilość wody umożliwiającą ciągłe działanie jednostki, a w związku z tym większy komfort dla otoczenia.  

Minimalną ilość wody na jednostkę można obliczyć z pewnym przybliżeniem według poniższego wzoru z uwzględnieniem 

poniższych specyfikacji: 
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𝑀 [𝑙] = 𝑚 [
𝑙

𝑘𝑊
] ∗ 𝐶𝐶 [𝑘𝑊] 

gdzie: 

M = minimalna ilość wody na jednostkę wyrażona w litrach [l]; 

CC = wydajność chłodnicza wyrażona w kilowatach [kW]; 

m = właściwa ilość wody [l/kW]. 

 

Model m 

EWATxxxB-XXA1 5 l/kW 

EWATxxxB-XXA2 2,5 l/kW 

 

Uwaga: Podany powyżej wzór uwzględnia kilka czynników, takich jak czas zatrzymania sprężarki i dopuszczalna różnica 

temperatur między zatrzymaniem a uruchomieniem ostatniej sprężarki. W związku z tym minimalna obliczona ilość wody 

odnosi się do działania maszyny w normalnym układzie klimatyzacji. Jeżeli wymagana jest większa stabilność pracy, 

zaleca się podwojenie obliczonej ilości wody. Aby dokładniej określić ilość wody, zaleca się kontakt z projektantem układu. 

W układach bardzo prostych konieczne może być umieszczenie w obiegu hydraulicznym zbiornika bezwładnościowego, 

który pozwoli na uzyskanie minimalnej wymaganej ilości wody. Zastosowanie tego elementu musi zapewnić możliwość 

prawidłowego mieszania wody. Dlatego zaleca się dobór zbiornika wyposażonego w przepony przeznaczone do tego celu. 

 

 Ochrona przed zamarzaniem parownika i wymienników odzysku ciepła 

Wszystkie parowniki są dostarczane z chroniącym przed zamarzaniem elementem grzejnym sterowanym termostatycznie, 
który zapewnia odpowiednią ochronę przed zamarzaniem w temperaturach do –20°C.  
O ile jednak wymienniki ciepła nie zostały całkowicie opróżnione i wyczyszczone roztworem zabezpieczającym przed 
zamarzaniem należy zastosować dodatkowe metody ochrony przed zamarzaniem. 
Podczas projektowania systemu należy uwzględnić dwa lub więcej sposobów zapobiegania zamarzaniu, opisanych 
poniżej: 

 Ciągły obieg wody wewnątrz rur i wymienników 

 Dodanie odpowiedniej ilości glikolu do obiegu wody. 

 Odizolowanie termiczne i ogrzewanie dodatków narażonych rur 

 Opróżnienie i wyczyszczenie wymiennika ciepła podczas sezonu zimowego 
Montażysta i/lub personel wykonujący konserwację są zobowiązani do użycia środków zapobiegających 

zamarzaniu. Upewnić się, że zawsze są wykonywane odpowiednie czynności konserwacyjne zabezpieczające 

przed zamarzaniem. Brak zastosowania się do instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia jednostki. 

 

 

Szkody spowodowane przez zamarzanie są wyłączone z gwarancji i firma Daikin Applied Europe 

S.p.A nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. 

 

 Podłączenia elektryczne 

Należy zapewnić obwód elektryczny służący do podłączenia jednostki. Musi on być wykonany z przewodów miedzianych 

o przekroju odpowiednim dla pobieranej mocy oraz zgodny z aktualnymi normami elektrycznymi. 

Firma Daikin Applied Europe S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podłączenie elektryczne. 

 

 

Podłączenia należy wykonywać za pomocą miedzianych zacisków i przewodów. W przeciwnym razie 

może dojść do przegrzania lub korozji w miejscach podłączenia, co zagraża uszkodzeniem jednostki. 

Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. 

Zasilanie jednostki należy wykonać w taki sposób, aby możliwe było włączanie lub wyłączanie go za pomocą włącznika 

głównego niezależnie od zasilania innych elementów systemu, a bardziej ogólnie — od innych urządzeń. 

Podłączenie elektryczne panelu należy wykonać z zachowaniem prawidłowej sekwencji faz. Patrz schemat elektryczny 

zakupionej jednostki. Jeżeli schemat elektryczny nie znajduje się na jednostce lub został zagubiony, należy się 

skontaktować z przedstawicielem producenta, który wyśle jego kopię. W przypadku niezgodności pomiędzy schematem 

elektrycznym a panelem/kablami elektrycznymi, skontaktować się z przedstawicielem producenta. 

 

Nie przykładać momentu dokręcania, siły ani ciężaru do zacisków włącznika głównego. Przewody 

elektryczne muszą być podtrzymywane za pomocą odpowiednich systemów. 

Aby uniknąć zakłóceń, wszystkie kable sterownicze muszą być podłączone oddzielnie od kabli elektrycznych. Należy w 

tym celu używać oddzielnych koryt kablowych. 
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Równoczesne podłączanie odbiorników jedno- i trójfazowych oraz brak zrównoważenia faz może powodować straty do 

uziemienia do 150 mA podczas normalnej pracy jednostki. Jeżeli jednostka zawiera urządzenia, które generują wyższe 

składowe harmoniczne, takie jak falownik lub urządzenie odcinające fazy straty do uziemienia mogą osiągać ok. 2 A. 

Zabezpieczenia systemów zasilania elektrycznego należy zaprojektować na podstawie wartości podanych powyżej. Każda 

faza musi być wyposażona w bezpiecznik, a jeżeli jest to wymagane przepisami krajowymi — w wykrywacz prądu 

upływowego. 

Urządzenie spełnia normy kompatybilności elektromagnetycznej dla otoczeń przemysłowych. Dlatego nie jest ono 

przeznaczone do użytku w strefach mieszkalnych, np. w instalacjach, w których jest ono podłączane do publicznej sieci 

dystrybucyjnej niskiego napięcia. Jeżeli urządzenie ma zostać podłączone do publicznej sieci dystrybucyjnej niskiego 

napięcia, należy zastosować dodatkowe środki w celu uniknięcia zakłóceń z innymi wrażliwymi urządzeniami. 

 

Przed rozpoczęciem podłączeń silnika sprężarki i/lub wentylatorów należy się upewnić, że system 

jest wyłączony, a wyłącznik główny urządzenia jest otwarty. Brak zastosowania się do takiej zasady 

może być przyczyną poważnych obrażeń. 

 
2.13.1 Wymagania dotyczące przewodów 

Przewody podłączone do wyłącznika obwodu muszą przestrzegać odległości izolacji w powietrzu oraz odległości izolacji 
powierzchniowej pomiędzy przewodami aktywnymi a uziemieniem, zgodnie z normą IEC 61439-1, tabela 1 i 2 oraz 
przepisami krajowymi. 
Przewody podłączone do włącznika głównego należy dokręcać za pomocą pary kluczy z przestrzeganiem ujednoliconych 
wartości dokręcania w zależności od stosowanych śrub, podkładek i nakrętek. 
Podłączyć przewód uziemienia (żółto-zielony) do zacisku uziemienia PE. 
Przewód wyrównania potencjałów (uziemienia) musi mieć przekrój zgodny z tabelą 1 normy EN 60204-1, punkt 5.2 
przedstawioną poniżej. 
W każdym przypadku przekrój przewodu wyrównania potencjałów (uziemienia) musi wynosić co najmniej 10 mm2 zgodnie 
z punktem 8.2.8 ww. normy. 
 
2.13.2 Przewody łączące 

Czujnik przepływu powinien uniemożliwiać działanie jednostki bez przepływu wody. Ponadto w celu zapewnienia 
podwójnego zabezpieczenia należy obowiązkowo zainstalować styk stanu pompy wody i podłączyć go szeregowo 
z czujnikami przepływu, aby zapobiegać działaniu jednostki nawet bez uruchamiania pompy. Praca jednostki bez 

przepływu wody spowoduje poważne uszkodzenia (zamarznięcie parownika). 
- Styki beznapięciowe: sterownik jest wyposażony w kilka beznapięciowych styków sygnałowych. Styki te można 

okablować zgodnie ze schematem elektrycznym. Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu wynosi 2 A. 

- Wejścia zdalne: oprócz styków beznapięciowych można także zamontować wejścia zdalne. Sposób montażu — 

patrz schemat elektryczny. 

Tabela 5 — Tabela 1 normy EN 60204-1, punkt 5.2 

Przekrój miedzianych 
przewodów fazowych 

zasilania  
urządzenia 

S [mm2] 

Minimalny przekrój 
zewnętrznego 

miedzianego przewodu 
ochronnego 

Sp [mm2] 

S ≤ 16 
16 < S ≤ 35 

S > 35 

S 
16 
S/2 

 

 Brak równowagi fazowej 

W układzie trójfazowym nadmierny brak równowagi pomiędzy fazami może być przyczyną przegrzania silnika. 

Maksymalny dopuszczalny brak równowagi napięcia wynosi 3% i jest obliczany w następujący sposób: 

 

𝑆𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =
(𝑉𝑥 − 𝑉𝑚) ∗ 100

𝑉𝑚
 

gdzie: 

Vx = faza z największym brakiem równowagi 

Vm = średnia wartość napięcia 

Przykład: napięcie trzech faz wynosi odpowiednio 383, 386 i 392 V. Wartość średnia wynosi: 
383 + 386 + 392

3
= 387 𝑉 

 

Procentowy brak równowagi wynosi: 

(392 − 387) ∗ 100

387
 =  𝟏. 𝟐𝟗 % 

jest mniejszy niż maksymalna dopuszczalna wartość (3%). 
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3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 

Operator musi zostać odpowiednio przeszkolony i zapoznać się z systemem przed przystąpieniem do jego obsługi. Poza 

przeczytaniem niniejszej instrukcji, operator musi się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi mikroprocesora i schematem 

elektrycznym w celu zrozumienia sekwencji uruchomienia, funkcjonowania, sekwencji zatrzymania i funkcjonowania 

wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. 

Podczas etapu początkowego uruchamiania jednostki, autoryzowany przez producenta technik jest do dyspozycji w razie 

jakichkolwiek pytań i gotowy do przekazania poprawnych procedur funkcjonowania. 

Operator musi rejestrować dane robocze każdej zamontowanej jednostki. Drugi rejestr musi być prowadzony dla 

wszystkich czynności konserwacji okresowych i serwisu. 

Jeżeli operator zauważy nieprawidłowe lub nieodpowiednie warunki robocze, musi się skonsultować z autoryzowanym 

technikiem producenta. 

 

Jeżeli jednostka jest wyłączona, nie można używać elementów grzejnych sprężarki. Po podłączeniu 

jednostki do sieci należy przed ponownym uruchomieniem jednostki pozostawić elementy grzejne 

sprężarki włączone przez co najmniej 12 godzin.  

Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie sprężarek z powodu nagromadzenia 

nadmiernej ilości ciekłego czynnika w ich wnętrzu. 

Niniejsza jednostka stanowi znaczną inwestycję i zasługuje na uwagę i dbałość o utrzymanie tego urządzenia w dobrym 

stanie.  

Podczas obsługi i konserwacji zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie poniższych wskazówek: 

- Dostęp do maszyny dla osób nieupoważnionych i/lub niewykwalifikowanych jest zabroniony. 

- Zabroniony jest dostęp do komponentów elektrycznych bez uprzedniego wyłączenia głównego wyłącznika 

jednostki i odcięcia zasilania elektrycznego; 

- Zabroniony jest dostęp do komponentów elektrycznych bez zastosowania panelu izolującego. Nie obsługiwać 

komponentów elektrycznych w przypadku obecności wody i/lub wilgotności. 

- Sprawdzać, czy wszystkie prace przy obiegu czynnika chłodniczego i elementach pod ciśnieniem są 

wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane. 

- Wymiana sprężarek musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

- Ostre krawędzie i powierzchnie części skraplacza mogą spowodować obrażenia. Unikać bezpośredniego 

kontaktu i używać środków ochrony indywidualnej; 

- Nie wkładać żadnych przedmiotów do rur wodnych, gdy jednostka jest podłączona do systemu; 

- Absolutnie zabrania się usuwania osłon zabezpieczających ruchome części. 

W przypadku nagłego zatrzymania jednostki, zastosować się do instrukcji opisanych w Instrukcji obsługi panelu 

sterowniczego stanowiącej część dokumentacji znajdującej się na maszynie dostarczonej użytkownikowi. 

Zaleca się wykonanie montażu i konserwacji przy obecności innych osób.  

 

W przypadku obrażeń lub problemów należy się zachowywać w następujący sposób: 

- zachować spokój; 

- wcisnąć przycisk alarmu jeśli jest dostępny w miejscu montażu; 

- natychmiast powiadomić odpowiedni personel znajdujący się w budynku lub zadzwonić na pogotowie; 

- poczekać na przybycie ratowników, nie pozostawiając osoby poszkodowanej bez opieki; 

- podać wszystkie niezbędne informacje ratownikom. 

 

 

Nie montować chiller w strefie, która może być niebezpieczna podczas wykonywania czynności 

konserwacyjnych takiej jak platforma bez parapetów lub prowadnic lub w strefie niezgodnej z 

wymaganiami dotyczącymi przestrzeni wokół chiller. 
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4 KONSERWACJA 

Osoby pracujące przy elementach układu elektrycznego lub chłodniczego muszą być upoważnione, przeszkolone i 
posiadać pełne kwalifikacje. 
Prace konserwacyjne i naprawcze wymagające pomocy osób posiadających inne umiejętności muszą być wykonywane 
pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami 
chłodniczymi. Każda osoba wykonująca prace serwisowe lub konserwacyjne układu lub powiązanych z nim urządzeń 
powinna posiadać kwalifikacje określone w normie EN 13313. 
Osoby pracujące przy układach chłodniczych zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze powinny posiadać 
kwalifikacje w zakresie bezpiecznego postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi potwierdzone 
świadectwami z odpowiednich szkoleń. 

Pracownicy obsługi zawsze powinni stosować środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanych czynności. 
Zazwyczaj używanymi środkami ochrony indywidualnej są: kask, okulary, rękawice, słuchawki, obuwie ochronne. 
Dodatkowe środki ochrony indywidualnej i zbiorowej należy stosować po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy ryzyk 
występujących w danej strefie, związanych z wykonywanymi czynnościami. 

Elementy 
elektryczne 

Nie rozpoczynać prac przy jakichkolwiek elementach elektrycznych bez uprzedniego odcięcia 
zasilania ogólnego za pomocą wyłączników w skrzynce sterowniczej. Zastosowane przemienniki 
częstotliwości są wyposażone w baterie kondensatorów, których czas rozładowania wynosi 
20 minut. Po wyłączeniu zasilania należy odczekać 20 minut przed otwarciem skrzynki 
sterowniczej. 
 

Układ chłodniczy Przed przystąpieniem do prac przy obiegu czynnika chłodniczego należy zastosować następujące 
środki ostrożności: 
— Uzyskać zezwolenie na wykonanie prac (jeżeli jest ono wymagane). 
— Upewnić się, że w strefie prac nie są przechowywane żadne substancje łatwopalne i że nie 
występują w niej żadne źródła zapłonu. 
— Upewnić się, że dostępny jest odpowiedni sprzęt gaśniczy. 
— Przed przystąpieniem do prac przy obiegu czynnika chłodniczego lub spawania albo lutowania 
upewnić się, że w strefie roboczej występuje odpowiednia wentylacja. 

— Upewnić się, że używane urządzenia do wykrywania wycieków są nieiskrzące, odpowiednio 
uszczelnione lub iskrobezpieczne. 
— Upewnić się, że wszyscy pracownicy wykonujący prace konserwacyjne otrzymali odpowiednie 
instrukcje. 
Przed przystąpieniem do prac przy obiegu czynnika chłodniczego należy przeprowadzić poniższą 
procedurę: 
Usunąć czynnik chłodniczy (podać ciśnienie resztkowe). 
Przedmuchać obieg gazem obojętnym (np. azotem). 

Obniżyć ciśnienie do 0,3 (bezwzgl.) bar (0,03 MPa). 
Ponownie przedmuchać obieg gazem obojętnym (np. azotem). 

Otworzyć obieg. 
 
Przed rozpoczęciem prac z użyciem ciepła i podczas prowadzenia takich prac strefę należy 
sprawdzać za pomocą odpowiedniego wykrywacza czujnika chłodniczego, aby ostrzegać 
techników o atmosferze potencjalnie łatwopalnej. 
W przypadku demontażu sprężarek lub usuwania oleju sprężarkowego należy zapewnić usunięcie 
oleju do odpowiedniego poziomu, tak aby w środku smarnym nie pozostał łatwopalny czynnik 
chłodniczy. 
Należy używać wyłącznie urządzeń do usuwania łatwopalnych czynników chłodniczych. 

Jeżeli przepisy krajowe zezwalają na spust czynnika chłodniczego, czynność tę należy wykonać 
bezpiecznie, wykorzystując np. przewód elastyczny, przez który czynnik chłodniczy jest 
odprowadzany do atmosfery zewnętrznej w bezpiecznym miejscu. Należy uniemożliwić 
nagromadzenie się łatwopalnego i wybuchowego czynnika chłodniczego w pobliżu źródła zapłonu 
lub dostanie się go w jakichkolwiek okolicznościach do wnętrza budynku. 
W przypadku pośrednich układów chłodniczych czynnik przenoszący ciepło należy sprawdzać pod 
kątem ewentualnej obecności czynnika chłodniczego. 
Po zakończeniu prac naprawczych urządzenia zabezpieczające, np. czujniki czynnika 
chłodniczego i systemy wentylacji mechanicznej, należy sprawdzić, a wyniki tych sprawdzeń 
zapisać. 
Należy pamiętać o wymianie wszelkich brakujących lub nieczytelnych etykiet na elementach 
składowych obiegu chłodniczego. 
Podczas wyszukiwania wycieków czynnika chłodniczego nie wolno używać źródeł zapłonu. 
 

 

 
 
 
 



D-EIMAC01706-18PL - 23/34 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Tabela wartości ciśnienia/temperatury 

 
Tabela 6 — Wartości ciśnienia/temperatury dla czynnika R32 

°C Bar °C Bar °C Bar °C Bar 

-28 2,97 -2 7,62 24 16,45 50 31,41 

-26 3,22 0 8,13 26 17,35 52 32,89 

-24 3,48 2 8,67 28 18,30 54 34,42 

-22 3,76 4 9,23 30 19,28 56 36,00 

-20 4,06 6 9,81 32 20,29 58 37,64 

-18 4,37 8 10,43 34 21,35 60 39,33 

-16 4,71 10 11,07 36 22,45 62 41,09 

-14 5,06 12 11,74 38 23,60 64 42,91 

-12 5,43 14 12,45 40 24,78 66 44,79 

-10 5,83 16 13,18 42 26,01 68 46,75 

-8 6,24 18 13,95 44 27,29 70 48,77 

-6 6,68 20 14,75 46 28,61 72 50,87 

-4 7,14 22 15,58 48 29,99 74 53,05 

 

 Konserwacja okresowa 

Konserwacja agregatu chłodniczego musi być wykonywana przez wykwalifikowanych techników. Przed przystąpieniem do 
jakichkolwiek prac przy układzie pracownicy muszą się upewnić, że zostały zastosowane wszystkie środki ostrożności. 
Zaniedbanie konserwacji jednostki może spowodować pogorszenie stanu wszystkich elementów (wężownic, sprężarek, 
ram, orurowania itp.) i doprowadzić do negatywnych skutków dla wydajności i sprawności. 
Występują dwa różne poziomy konserwacji, które należy wybierać w zależności od rodzaju zastosowania 
(krytyczne/niekrytyczne) lub otoczenia instalacji (wysoce agresywne).  
Przykładami zastosowań krytycznych są: chłodzenie procesów technologicznych, centra danych itp. 
Otoczenia wysoce agresywne można określić w następujący sposób: 

 otoczenia przemysłowe (z możliwym stężeniem dymów lub oparów powstających w wyniku spalania i procesów 
chemicznych), 

 strefy przybrzeżne, 

 silnie zanieczyszczone strefy miejskie, 

 strefy wiejskie w pobliżu odchodów zwierzęcych i nawozów oraz miejsca występowania wysokich stężeń spalin 
z agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami wysokoprężnymi, 

 obszary pustynne zagrożone burzami piaskowymi, 

 dowolne połączenia powyższych warunków. 
W tabeli 7 podano wykaz prac konserwacyjnych dla zastosowań standardowych w otoczeniach standardowych.  
W tabeli 8 podano wykaz prac konserwacyjnych dla zastosowań krytycznych w otoczeniach wysoce agresywnych. 
Jednostka narażona na otoczenie wysoce agresywne może ulegać korozji w czasie krótszym niż jednostki zainstalowane 
w otoczeniu standardowym. Korozja szybko atakuje rdzeń ramy i w związku z tym zmniejsza trwałość jednostki. Aby tego 
uniknąć, należy okresowo myć powierzchnie ramy wodą z odpowiednimi detergentami. 
W przypadku częściowych ubytków powłoki malarskiej ramy istotne jest wstrzymanie stopniowego uszkadzania poprzez 
uzupełnianie ubytków za pomocą odpowiednich produktów. Aby uzyskać specyfikacje wymaganych produktów, należy się 
skontaktować z producentem. 
Jeżeli występują jedynie osady z soli, wystarczy spłukać elementy czystą wodą. 
 

4.2.1 Konserwacja mikrokanałowego skraplacza powietrznego 

Aby zapewnić prawidłowe działanie jednostki i uniknąć korozji, zasadnicze znaczenie ma czyszczenie powierzchni 
skraplacza powietrznego. Usuwanie zanieczyszczeń i szkodliwych resztek znacznie zwiększa trwałość wężownicy i 
wydłuża okres eksploatacji jednostki. 
W porównaniu do żeberkowo-płytkowych wymienników ciepła wężownice mikrokanałowe mają tendencję do gromadzenia 
większej ilości zanieczyszczeń na powierzchni, a mniej wewnątrz, dzięki czemu są łatwiejsze do czyszczenia. 
W ramach rutynowej konserwacji zalecane jest wykonywanie poniższych procedur konserwacji i czyszczenia: 
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1. Zanieczyszczenia powierzchniowe, liście, włókna itp, usuwać za pomocą odkurzacza (najlepiej ze szczotką lub inną 
miękką końcówką, a nie metalową rurą), przedmuchując sprężonym powietrzem od wewnątrz na zewnątrz i/lub za 
pomocą szczotki z miękkim włosiem (nie drucianej!). Nie uderzać ani nie skrobać wężownicy rurą odkurzacza, dyszą 
powietrza itp. 
 

Uwaga: Spłukiwanie powierzchni wężownicy strumieniem wody za pomocą np. węża ogrodowego powoduje 

wprowadzanie zanieczyszczeń do wnętrza wężownicy. Powoduje to utrudnienie czyszczenia. Przed płukaniem słabym 

strumieniem czystej wody zanieczyszczenia powierzchniowe należy całkowicie usunąć. 

 

2. Wypłukać. Do mycia mikrokanałowych wymienników ciepła nie stosować żadnych środków chemicznych (również 
reklamowanych jako środki czyszczące do wężownic). Mogą one powodować korozję. Należy płukać samą wodą. 
Spłukiwać mikrokanałowy wymiennik ciepła delikatnie za pomocą węża, najlepiej od wewnątrz na zewnątrz i od góry 
do dołu, tak aby woda przepływała przez każdą przestrzeń między żeberkami do momentu, aż stanie się całkowicie 
czysta. Żeberka mikrokanałów są mocniejsze niż żeberka tradycyjnych wężownic rurkowo-żeberkowych, ale mimo to 
należy z nimi postępować ostrożnie.  
Wężownicę można czyścić myjką wysokociśnieniową (ciśnienie maks. 62 barg) tylko w przypadku stosowania 

płaskiego strumienia wody i utrzymywania kierunku strumienia prostopadle do krawędzi żeberek. 

Nieprzestrzeganie tego kierunku może spowodować zniszczenie wężownicy, dlatego nie zalecamy używania 

myjek wysokociśnieniowych. 

Uwaga: W przypadku wężownic wykorzystywanych w zastosowaniach przybrzeżnych lub przemysłowych zalecamy 

comiesięczne płukanie czystą wodą w celu usuwania chlorków, zanieczyszczeń i osadów. Bardzo ważne jest, aby podczas 

płukania temperatura wody była niższa niż 55°C. Zwiększona temperatura wody (bez przekraczania 55°C) zmniejsza 

napięcie powierzchniowe i zwiększa zdolność usuwania chlorków i zanieczyszczeń. 

3. Aby zwiększyć trwałość wężownic powlekanych elektrolitycznie, zasadnicze znaczenie ma czyszczenie raz na 
kwartał. Jest ono również wymagane w celu zachowania gwarancji. Brak czyszczenia wężownic powlekanych 
elektrolitycznie spowoduje anulowanie gwarancji i może spowodować obniżenie wydajności i trwałości w danym 
otoczeniu. Podczas rutynowego cokwartalnego czyszczenia wężownic należy stosować zatwierdzony środek do 
czyszczenia wężownic. Po czyszczeniu wężownic za pomocą zatwierdzonego środka czyszczącego należy użyć 
zatwierdzonego środka do usuwania chlorków w celu usunięcia rozpuszczalnych soli i regeneracji jednostki. 

Uwaga: Do czyszczenia wężownic powlekanych elektrolitycznie nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych, 

wybielaczy domowych lub środków czyszczących na bazie kwasów. Środki takie mogą być bardzo trudne do spłukania z 
wężownicy, mogą przyspieszać korozję i atakować powłokę elektrolityczną. W przypadku zanieczyszczeń pod 
powierzchnią wężownicy należy zastosować opisane powyżej środki do czyszczenia wężownic. 

W atmosferach sprzyjających korozji pod zabezpieczeniami z tworzywa sztucznego może dochodzić do korozji 
galwanicznej w miejscu połączeń miedzi z aluminium. Podczas prac konserwacyjnych lub okresowego czyszczenia należy 
sprawdzać wygląd zabezpieczeń z tworzywa sztucznego połączeń miedzi z aluminium. Jeżeli są one napęczniałe, 
uszkodzone lub oddzielone, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta w celu uzyskania porady i informacji. 
 
 
 
 
4.2.2 Instalacja elektryczna 

 

Wszystkie prace konserwacyjne urządzeń elektrycznych muszą być wykonane przez osoby 

wykwalifikowane. Należy się upewnić, że system jest wyłączony, a wyłącznik główny jednostki jest 

otwarty. Brak zastosowania się do takiej zasady może być przyczyną poważnych obrażeń. Gdy 

jednostka jest wyłączona, a wyłącznik odłączający jest włączony, nieużywane obwody są nadal pod 

napięciem. 

 

Podczas konserwacji układu elektrycznego należy stosować pewne zasady ogólne podane poniżej: 

1. Pobór prądu przez sprężarkę należy porównać z wartością podaną na tabliczce znamionowej. Zazwyczaj wartość 

poboru prądu jest niższa niż wartość znamionowa, która odpowiada poborowi całkowicie obciążonej sprężarki w 

maksymalnych warunkach roboczych. 

2. Co najmniej raz na trzy miesiące należy przeprowadzić kontrole wszystkich zabezpieczeń w celu sprawdzenia ich 

sprawności. Każde urządzenie, wraz ze starzeniem się, może zmieniać swoje wartości robocze i powinno być 

monitorowane w celu regulacji lub wymiany. Blokady pompy i czujniki przepływu należy sprawdzać, aby upewnić się, 

że po aktywacji przerywają obwód sterowania. 
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4.2.3 Serwis i ograniczona gwarancja 

Wszystkie jednostki są testowane fabrycznie i objęte 12 lub 18 miesięczną gwarancją ważną od daty dostawy. 
Te jednostki zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co gwarantuje ich 
funkcjonowanie bez usterek przez lata. Jednakże jednostka wymaga konserwacji nawet w okresie gwarancyjnym, 
od momentu montażu, a nie od daty przekazania do użytkowania. Zaleca się podpisanie umowy dotyczącej 

konserwacji z serwisem autoryzowanym przez producenta w celu zagwarantowania skutecznego i bezproblemowego 
serwisu, dzięki doświadczeniu i kompetencjom naszego personelu. 
Wziąć pod uwagę, że używanie jednostki w nieodpowiedni sposób, na przykład przekroczenie limitów pracy lub brak 
odpowiedniej konserwacji na podstawie wskazówek niniejszej instrukcji, spowoduje utratę gwarancji. 
Ważność gwarancji zależy od zastosowania się do następujących punktów: 
1. Jednostka nie może funkcjonować poza wskazanymi limitami;  
2. Zasilanie elektryczne musi się mieścić w zakresie napięcia i być wolne od harmonicznych lub nagłych zmian napięcia; 
3. Zasilanie trójfazowe nie może być pozbawione równowagi pomiędzy fazami, wyższej niż 3%. Jednostka musi 

pozostać wyłączona dopóki nie zostanie usunięta nieprawidłowość elektryczna; 
4. Nie dezaktywować lub wykluczać żadnego urządzenia bezpieczeństwa, zarówno mechanicznego jak i elektrycznego 

lub elektronicznego; 
5. Woda użyta do napełnienia układu hydraulicznego musi być czysta i odpowiednio uzdatniona. Filtr mechaniczny musi 

być zainstalowany w punkcie najbliższym względem wejścia parownika; 
6. Wartość przepływu wody w parowniku musi mieścić się w zakresie zadeklarowanym dla danej jednostki — patrz 

oprogramowanie doboru CSS. 
 
 
 

Tabela 7 — Standardowy plan konserwacji rutynowych 

 
Spis czynności 

 

 
Raz w 

tygodniu 

 
Raz w 

miesiącu 

(Adnotacja 
1) 

 
Raz w roku / 

raz w sezonie 

(Adnotacja 2) 

Ogólne: 

Odczyt danych roboczych (Adnotacja 3) X   

Wzrokowa kontrola jednostki, uszkodzenia i/lub obluzowania  X  

Kontrola integralności izolacji termicznej   X 

Czyszczenie i pomalowanie, gdzie jest to konieczne   X 

Analiza wody (4)   X 

Kontrola funkcjonowania przepływomierza  X  

 

Instalacja elektryczna: 

Sprawdzenie sekwencji kontrolnych   X 

Kontrola zużycia licznika – jeżeli konieczne, wymienić   X 

Kontrola poprawnego zamocowania wszystkich końcówek elektrycznych – 
jeżeli konieczne, dokręcić 

  X 

Czyszczenie wewnątrz elektrycznego panelu sterowniczego   X 

Wzrokowa kontrola ewentualnych znaków przegrzania komponentów  X  

Kontrola funkcjonowania sprężarki i opornika elektrycznego  X  

Pomiar izolacji silnika sprężarki za pomocą Megger    X 

Czyszczenie filtrów wlotów powietrza do panelu elektrycznego  X  

Sprawdzenie działania systemu wentylacji panelu elektrycznego   X 

 

Układ chłodniczy: 

Sprawdzenie, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego (próba 
szczelności). 

 X  

Kontrola przepływu czynnika chłodniczego na szkiełku kontrolnym płynu – 
szkiełko musi być pełne 

X 
  

Kontrola utraty ciśnienia filtra odwadniacza   X  

Analiza wibracji sprężarki   X 

Analiza kwasowości oleju sprężarki (Adnotacja 7)   X 

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa (Adnotacja 5)  X  

 

Sekcja skraplacza: 

Sprawdzenie czyszczenia wężownic skraplających i wodnych wymienników 
ciepła (Adnotacja 6) 

  X 

Sprawdzenie odpowiedniego dokręcenia wirników   X 

Sprawdzenie żeberek wężownicy skraplacza — demontaż w razie potrzeby   X 

 
Uwagi: 
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1. Czynności wykonywane raz w miesiącu obejmują czynności tygodniowe. 
2. Czynności wykonywane raz w roku (lub przed rozpoczęciem sezonu) zawierają wszystkie czynności tygodniowe i miesięczne. 
3. Codzienne odczytywanie wartości roboczych jednostki umożliwia utrzymanie wysokich standardów działania. 
4. Sprawdzić obecność ewentualnych metalów rozpuszczonych. 
5. Sprawdzić, czy nie dokonano przeróbek zaślepki i plomby. Sprawdzić, czy podłączenie odprowadzenia z zaworów bezpieczeństwa nie uległo 

przypadkowemu zatkaniu przez ciała obce, rdzę lub lód. Sprawdzić datę produkcji zaworu bezpieczeństwa i w razie potrzeby wymienić go zgodnie z 
obowiązującymi przepisami krajowymi. 

6. Baterie skraplaczy czyścić czystą wodą, a wodne wymienniki ciepła za pomocą odpowiednich środków chemicznych. Cząstki stałe i włókna mogą 
zatykać wymienniki. Szczególną uwagę należy zwracać na wodne wymienniki ciepła w przypadku stosowania wody bogatej w węglan wapnia. 
Zwiększone spadki ciśnienia lub spadek sprawności cieplnej oznaczają niedrożność wymienników ciepła. W otoczeniu z wysoką koncentracją 
cząsteczek przenoszonych w powietrzu, może się okazać konieczne częste czyszczenie blatu skraplacza. 

7. TAN (Całkowita liczba kwasowa):   0.10: brak aktywności 
Pomiędzy 0.10 a 0.19: wymienić filtry kwasoodporne i sprawdzić po 1000 godzinach roboczych. Wymieniać filtry dopóki 
wartość TAN nie będzie niższa niż 0,10. 

0,19: wymienić olej, filtr oleju i osuszacz filtra oleju. Sprawdzać w regularnych odstępach czasu. 

 
8. Niepracujące jednostki ustawione lub przechowywane przez dłuższy czas w otoczeniu wysoce agresywnym również należy poddawać tym rutynowym 

zabiegom konserwacyjnym. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 8 — Plan konserwacji rutynowych dla zastosowań krytycznych i/lub otoczeń wysoce agresywnych 

 
Spis czynności (Adnotacja 8) 

 

 
Raz w 

tygodniu 

 
Raz w 

miesiącu 

(Adnotacja 
1) 

 
Raz w 

roku/raz w 
sezonie 

(Adnotacja 
2) 

Ogólne: 

Odczyt danych roboczych (Adnotacja 3) X   

Wzrokowa kontrola jednostki, uszkodzenia i/lub obluzowania  X  

Kontrola integralności izolacji termicznej   X 

Czyszczenie  X  

Malowanie stosownie do potrzeb   X 

Analiza wody (4)   X 

Kontrola funkcjonowania przepływomierza  X  

 

Instalacja elektryczna: 

Sprawdzenie sekwencji kontrolnych   X 

Kontrola zużycia licznika – jeżeli konieczne, wymienić   X 

Kontrola poprawnego zamocowania wszystkich końcówek elektrycznych – 
jeżeli konieczne, dokręcić 

  X 

Czyszczenie wewnątrz elektrycznego panelu sterowniczego  X  

Wzrokowa kontrola ewentualnych znaków przegrzania komponentów  X  

Kontrola funkcjonowania sprężarki i opornika elektrycznego  X  

Pomiar izolacji silnika sprężarki za pomocą Megger    X 

Czyszczenie filtrów wlotów powietrza do panelu elektrycznego  X  

Sprawdzenie działania wszystkich wentylatorów w panelu elektrycznym   X 

 

Układ chłodniczy: 

Sprawdzenie, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego (próba 
szczelności). 

 X  

Kontrola przepływu czynnika chłodniczego na szkiełku kontrolnym płynu – 
szkiełko musi być pełne 

X   

Kontrola utraty ciśnienia filtra odwadniacza   X  

Analiza wibracji sprężarki   X 

Analiza kwasowości oleju sprężarki (Adnotacja 7)   X 

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa (Adnotacja 5)  X  

 

Sekcja skraplacza: 

Sprawdzenie czyszczenia chłodnicy powietrza (Adnotacja 6)  X  
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Sprawdzenie czyszczenia wodnych wymienników ciepła (Adnotacja 6)   X 

Cokwartalne czyszczenie wężownic skraplacza (tylko z powłoką 
elektrolityczną) 

  X 

Sprawdzenie odpowiedniego dokręcenia wirników   X 

Kontrola żeberek wężownicy skraplacza — w razie potrzeby przeczesać  X  

Sprawdzenie wyglądu plastikowych zabezpieczeń połączeń miedzi z 
aluminium 

 X  
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Rys. 12 — Schemat obiegu chłodniczego (PID) — jednostka z pojedynczym obiegiem 

Położenia wlotu i wylotu wody są podane orientacyjnie. Dokładne lokalizacje przyłączy wody podano na schematach 
wymiarowych maszyny. 
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Rys. 13 — Schemat obiegu chłodniczego (PID) — jednostka z podwójnym obiegiem 

Położenia wlotu i wylotu wody są podane orientacyjnie. Dokładne lokalizacje przyłączy wody podano na schematach 
wymiarowych maszyny. 
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Legenda 

Element Opis 

1 Sprężarki śrubowe w konfiguracji podwójnej 

2 Mikrokanałowy skraplacz powietrzny 

3 Zawór kątowy 

4 Filtr 

5 Wziernik dla ciekłego czynnika chłodniczego (jeżeli nie występuje w pozycji 6) 

6 Elektroniczny zawór rozprężny 

7 Parownik BPHE 

8 Niskociśnieniowy zawór bezpieczeństwa, Pt = 24,5 barg 

9 Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa, Pt = 45 barg 

10 Złącze napełniania 

11 Płytowy wymiennik ciepła — odzysk ciepła (opcja) 

12 Płytowy wymiennik ciepła — dochładzacz (opcja) 

13 Zawór elektromagnetyczny (opcja) 

14 Termostatyczny zawór rozprężny (opcja) 

15 Zawór ssania (opcja) 

16 Zawór tłoczenia (opcja) 

17 Pompy bliźniacze (opcja) 

18 Zbiornik (opcja) 

19 Zawór bezpieczeństwa po stronie wody (opcja) 

20 Zawór odcinający (opcja) 

PT Przetwornik ciśnienia 

TT Czujnik temperatury 

PSAH Czujnik wysokiego ciśnienia (42 barg) 

PSAL Czujnik niskiego ciśnienia (funkcja sprawdzania) 

TZAH Termistor silnika elektrycznego 

 

 

 
Rys. 14 — Opis tabliczek umieszczonych na panelu elektrycznym 

 

Oznaczenie tabliczek 

1 – Logo producenta 5 – Ostrzeżenie o zamocowaniu kabli 

2 – Rodzaj gazu 6 – Tabliczka UN 3358  

3 – Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu 7 – Dane tabliczki identyfikacyjnej jednostki 

4 – Symbol zagrożenia elektrycznego 8 – Instrukcje dotyczące podnoszenia 
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5 KONTROLE PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 

 

Pierwsze uruchomienie jednostki może wykonywać WYŁĄCZNIE autoryzowany personel firmy 

DAIKIN. 

 
Jednostki nie wolno w żadnym wypadku przekazywać do użytkowania, nawet na bardzo krótko, bez uprzedniego 
skrupulatnego sprawdzenia wszystkich pozycji poniższej listy. 
 

Tabela 9 — Kontrole wymagane przed uruchomieniem jednostki  
Informacje ogólne Tak Nie Nie 

dotyczy Sprawdzić pod kątem uszkodzeń zewnętrznych.    
Otworzyć wszystkie zawory odcinające i/lub wyłączające.    
Przed podłączeniem do obiegu hydraulicznego sprawdzić, czy wszystkie części jednostki są 

napełnione czynnikiem chłodniczym pod ciśnieniem. 
   

Sprawdzić poziom oleju w sprężarkach.    
Sprawdzić, czy są zamontowane gniazda, termometry, manometry, elementy sterujące itp.    
Dostępność przynajmniej 25% obciążenia maszyny do wykonania testów i ustawień układów 

sterowania. 
   

Chłodzona woda  

 

Tak Nie Nie 

dotyczy 
Wykonanie orurowania.    
Montaż filtra wody (nawet jeżeli nie jest dostarczony) na wlocie wymienników.    

Montaż czujnika przepływu.    
Napełnienie obiegu wody, odpowietrzenie.    
Montaż pomp (sprawdzenie kierunku obrotów), czyszczenie filtra.    
Działanie elementów sterujących (zawór trójdrożny, zawór obejściowy, tłumik itp.).     
Działanie obiegu wody i równowaga przepływu.    
Sprawdzić, czy wszystkie czujniki wody są prawidłowo zamocowane w wymienniku ciepła.    

Obwody elektryczne Tak Nie Nie 

dotyczy 
Podłączenie przewodów zasilania do panelu elektrycznego.    
Rozrusznik i okablowanie blokady pompy.    
Zgodność podłączeń elektrycznych z lokalnymi przepisami elektrycznymi.    
Montaż wyłącznika głównego przed jednostką, bezpieczników głównych oraz, jeżeli jest to 

wymagane przez przepisy krajowe, czujnika zwarcia doziemnego.  

 

   

Połączenie styków pompy szeregowo ze stykami czujników przepływu, tak aby jednostka mogła 

działać jedynie przy pracujących pompach wody i wystarczającym przepływie wody. 
   

Zapewnienie napięcia głównego i sprawdzenie, czy jego wartość mieści się w zakresie ± 10% 

wartości podanej na tabliczce znamionowej. 
   

 

 

 

 

  

 

 

Uwaga 

Lista ta musi zostać wypełniona i wysłana do lokalnego oddziału serwisowego firmy Daikin co 
najmniej dwa tygodnie przed datą uruchomienia. 
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6 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYWANEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nie rozprzestrzeniać gazów w atmosferze. 

Rodzaj czynnika chłodniczego: R32 

Wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego 

(GWP): 

675 

 

 Wskazówki dotyczące urządzeń ładowanych fabrycznie i w terenie 

Układ chłodniczy jest napełniony fluorowanymi gazami cieplarnianymi, a ilość czynnika chłodniczego jest podana na 
pokazanej poniżej tabliczce umieszczonej wewnątrz panelu elektrycznego. 
 

1. Wypełnić niezmywalnym atramentem etykietę czynnika chłodniczego, dołączoną do produktu w następujący 

sposób: 

- ilość czynnika chłodniczego w każdym obiegu (1; 2; 3) dodana podczas przekazywania do użytkowania 
(napełnianie na miejscu) 

- całkowity ładunek czynnika chłodniczego (1 + 2 + 3)  
- wielkość emisji gazów cieplarnianych należy obliczyć za pomocą następującego wzoru: 

-  

 𝐺𝑊𝑃 ∗ czynnika chłodniczego [𝑘𝑔]/1000 

 
(Należy wykorzystać wartość GWP podaną na etykiecie dotyczącej gazów cieplarnianych. Wartość GWP 
jest oparta na Czwartym Raporcie IPCC). 

  
 

a Zawiera fluorowe gazy cieplarniane  
b Numer obiegu 
c Ładunek fabryczny 
d Ładunek terenowy 
e Ładunek czynnika chłodniczego, przeznaczony dla każdego obiegu (zgodnie z liczbą obiegów) 
f Całkowity ładunek czynnika chłodniczego 
g Całkowity ładunek czynnika chłodniczego (fabryczny + terenowy) 
h  Emisja gazów cieplarnianych w przypadku całkowitego ładunku czynnika chłodniczego, wyrażona 

m Rodzaj czynnika chłodniczego 
n GWP = potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
p Numer seryjny urządzenia 

 

 

 

W Europie emisja gazów cieplarnianych z całkowitej ilości czynnika chłodniczego w systemie 

(wyrażona w tonach równoważnika CO2) służy do określania częstotliwości konserwacji. Należy 

postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
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7 OKRESOWE KONTROLE I ODBIORY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH 

Jednostki są zaliczane do kategorii III i IV klasyfikacji ustalonej przez dyrektywę europejską 2014/68/UE w sprawie 

urządzeń ciśnieniowych (PED). W przypadku agregatów chłodniczych zaliczanych do tych kategorii niektóre przepisy 

lokalne nakazują okresowe przeglądy wykonywane przez osobę uprawnioną. Sprawdzić rozporządzenia obowiązujące w 

miejscu instalacji. 

 

8 WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA I UTYLIZACJA  

Jednostka jest wykonana z metalowych, plastikowych i elektronicznych elementów. Wszystkie te elementy należy 

poddawać utylizacji zgodnie z przepisami lokalnymi oraz przepisami krajowymi wprowadzającymi dyrektywę 2012/19/UE 

(WEEE).  

Akumulatory ołowiowe należy zbierać i przekazywać do odpowiednich centrów zbiórki odpadów. 

Unikać uwalniania czynników chłodniczych do środowiska poprzez stosowanie odpowiednich pojemników ciśnieniowych i 

narzędzi do transferu czynników pod ciśnieniem. Czynność ta musi być wykonywana przez personel posiadający 

odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji chłodniczych i zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.  

 
 

 

 

 

 

 

 

9 CZAS TRWANIA 

Czas użytkowania urządzenia wynosi 10 (dziesięć) lat.  

Po tym okresie producent zaleca przeprowadzenie pełnej kontroli całego systemu, a przede wszystkim integralności 

ciśnieniowych obiegów chłodniczych zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach Wspólnoty Europejskiej. 
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Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie jako pomoc techniczna i nie stanowi wiążącej oferty firmy 

Daikin Applied Europe S.p.A. Jej treść opiera się na najlepszej wiedzy firmy Daikin Applied Europe S.p.A. Nie 

udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani domniemanej, co do kompletności, dokładności i pewności treści. 

Wszystkie dane i specyfikacje w niej zawarte mogą być zmienione bez uprzedzenia. Prosimy o sprawdzenie 

danych przekazywanych w chwili zamówienia. Daikin Applied Europe S.p.A. wyraźnie zrzeka się wszelkiej 

odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, rozumianej w najszerszym znaczeniu tego terminu, 

wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej publikacji. Wszystkie treści są 

chronione prawem autorskim firmy Daikin Applied Europe S.p.A. 
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