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A – Typical refrigerant single circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
A – Typischer Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue Wasseranschlüsse. 
A – Circuit de refroidissement individuel typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux 
schémas dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau.
A - Koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
A –!Circuito típico de refrigeración único – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua.
A – Circuito refrigerante singolo tipico – L’ingresso e l’uscita dell’acqua del condensatore e dell’evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine 
per i collegamenti idraulici esatti.
� - ������ ���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
A – Circuito típico refrigerante simples – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as 
ligações certas da água.
A – .�/01�2 0340�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
A – Typisk kylkrets – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
A – Typisk kjølemediekrets - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger.
A – Tyypillinen jäähdytyspiiri – Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
A – Typowy pojedynczy obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
A – Typický jednoduchý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
A – TipiCni jednostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer . Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
A – Tipikus egykörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
A – Circuit separat tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
A – TipiCen enojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
A – .�/�>4� 06��3�57�4� 73�4�>4� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����.
A - Typický jednoduchý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch 
stroja.
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B – Typical refrigerant double circuit – Condenser and evaporator water inlet and outlet are indicative. Please refer to the machine dimensional diagrams for exact water 
connections. 
B – Typischer doppelter Kühlkreislauf – Wasser-Ein- und Ausgang sind unverbindlich. Bitte beziehen Sie sich auf die Geräteabmessungs-Diagramme für genaue 
Wasseranschlüsse. 
B – Double circuit de refroidissement typique – L'arrivée et la sortie d'eau du condensateur et de l’évaporateur sont reportées à titre indicatif. Veuillez vous reporter aux schémas 
dimensionnels de la machine pour identifier les raccordements exacts de l’eau. 
B – Typisch koelmiddelcircuit – Waterintlaat en –uitlaat zijn indicatief. Zie de dimensionele diagrams van de machine voor de juiste wateraansluitingen.
B – Circuito típico de refrigeración doble – La entrada y la salida de agua del condensador y evaporador son indicativas. Por favor, consulte los diagramas de las dimensiones de 
la máquina para ver las conexiones exactas del agua. 
B – Circuito refrigerante doppio tipico  – L’ingresso e l’uscita dell'acqua del condensatore ed evaporatore sono indicativi. Consultare i diagrammi dimensionali delle macchine per i 
collegamenti idraulici esatti.
� - ������ $���� ������� ������� –  � !"#�$�� ��� %&�$�� ��� �!'�� ��� ��� #��������( ��� ��� !&����#�( !"��� !�$!�����%). *���'%&�! #�� $��+'������ $��#��#!�� ���
��,��(����) +�� ��'�-!") #��$%#!�) ��� �!'��.
B – Circuito típico refrigerante duplo – Entrada e saída de água do condensador e evaporador são indicativas. Consultar os diagramas dimensionais da máquina para as ligações 
certas da água.
B – .�/01�2 31	6�045	�4�2 
678� 6��3��745� – 90301/	
�4:7 � 10301:/	
�4:7 
073�474�2 �04374
�50�� � �
/���57�2 /0��;�4: 1 <7�26 ���=
5��<��. .0>4:7
3�44:7 1 0540?74�� 1030/�010340 ��8�5	�: 
8. 1 ��@���54:6 
678�6 0@0�	301�4�2.
B – Typisk kylkrets med värmeåtervinning – Vattenledningens inlopp och utlopp är ungefärliga. Se maskinens dimensionsdiagram för exakta vattenanslutningar.
B – Typisk kjølemediekrets med varmegjenvinning - vanninntak og -uttak er kun antydninger. Se maskinens måltegninger for nøyaktige vanntilkoblinger
B – Tyypillinen jäähdytyspiiri lämmön talteenotolla - Vedentulo- ja poistoaukot ovat viitteelliset. Katso tarkat vesiliitännät koneen mittakaavioista.
B – Typowy podwójny obieg czynnika chłodniczego – Wlot i wylot wody do skraplacza i parowacza sA oznaczone. Dokładne wymiary złAcz wodnych znajdujA siB na rysunkach 
wymiarwych maszyny.
B – Typický dvojitý obvod chladiva – Vstupy a výstupy vody kondenzátoru a výparníku jsou pouze naznaCeny. PDesný obraz pDipojení vody je ve výkresech s rozmEry.
B – TipiCni dvostruki rashladni krug – Ulaz i izlaz vode kondenzatora i isparivaCa su dani kao primjer. Za toCne prikljuCke vode pogledajte dimenzione nacrte stroja.
B – Tipikus kétkörös hFtGközegkör – A kondenzátor és párologtató vízbemenete és -kimenete csak jelzésértékF. A vízcsatlakozások pontos helye a gép méretezési rajzairól 
olvasható le.
B – Circuit dublu tipic pentru agent frigorific – Condensator Hi vaporizator prizele de admisie Hi evacuare a apei sunt doar indicative. VI rugIm consultaJi desenele cotate ale 
maHinii pentru racordul exact al apei.
B – TipiCen dvojni tokokrog hladilnega sredstva – vodni dovod in odvod kondenzatorja in izparilnika sta indikativna. Za natanCne vodne povezave glejte diagrame dimenzij 
naprave.
B – .�/�>4� 06��3�57�4� 3104� 17���� – K04374;�50� � �;/���57� 1603� � �;603� 4� 103� 
� �43���5�14�. L0�2, �04
	�5���57 3�����8�57 ;� ��;87��57 4�
8�?�4�5� ;� /��1��4050 
1��;1�47 4� 1034�5� 17����. 
B - Typický dvojitý okruh chladiva – Prívod a odvod vody z kondenzátora a výparníka je iba orientaCný. Presné pripojenia vody si pozrite prosím v rozmerových výkresoch stroja.
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� English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

1 Compressor Verdichter Compresseur Compressor compresor Compressore 
2 Oil Separator Ölabscheider Séparateur d’huile Olieafscheider Separador de aceite Separatore olio
3 Discharge shut off valve Vorlaufabsperrventil Robinet de refoulement Persafsluiter Descarga de la válvula de cierre Rubinetto di mandata 
4 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo
5 Condenser Kondensator Condensateur Condensor condensador Condensatore

6 Liquid line isolating valve Absperrventil Flüssigkeitsleitung  Vanne d’isolement de la ligne du liquide  Afsluiter vloeistoflijn  
La línea de líquido válvula de 
aislamiento 

Valvola isolante linea del liquido  

7 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

8 Electronic expansion valve Elektronisches Expansionsventil Détendeur électronique Elektronisch expansieventiel Válvula de expansión electrónica Valvola di espansione elettronica 
9 Evaporator Verdampfer Evaporateur Verdamper evaporador Evaporatore 

10 Suction shut off valve (optional) Ansaug-Absperrventil (optional) Robinet d’aspiration (en option) Inlaat afsluitklep (optioneel) 
De succión válvula de cierre 
(opcional) 

Rubinetto di aspirazione (opzionale) 

11 Strainer Sieb Crépine Filter colador Strainer 
12 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
13 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
14 Jet pump Strahlpumpe Pompe à jet Straalpomp bombas de chorro Pompa a getto
15 Shut off valve Absperrventil Vanne d’arrêt Afsluitklep Válvula de cierre Valvola di chiusura
16 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  

17 Liquid and humidity indicator 
Flüssigkeits- und 
Feuchtigkeitsanzeige 

Indicateur de liquide et humidité Vloeistof- en vochtigheidsindicator 
Líquidos y la humedad indicador 

Indicatore di liquido e umidità 

18 Solenoid valve Solenoidventil  Vanne solénoïde  Magneetklep  solenoide de la válvula Valvola solenoide  
19 Check valve Rückschlagventil Clapet de non-retour Regelklep La válvula de retención Valvola di controllo 
20 Changeover device Umschaltvorrichtung Dispositif de basculement Omschakelapparaat cambio de dispositivo Dispositivo di commutazione 

21 Low-pressure safety valve Niederdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité à basse pression Veiligheidsklep lage druk 
De baja presión la válvula de 
seguridad 

Valvola di sicurezza a bassa 
pressione 

       22 High-pressure safety valve Hochdruck-Sicherheitsventil Soupape de sécurité haute pression Veiligheidsklep hoge druk Alta presión, válvula de seguridad Valvola di sicurezza alta pressione 

       23 Condenser water connections Kondensator-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau au condensateur Condensatorwateraansluitingen 
Conexiones de agua del condensador Collegamenti idraulici del 

condensatore
24 Evaporator water connections Verdampfer-Wasseranschlüsse Raccordements de l’eau à l’évaporateur Verdamperwateraansluitingen Conexiones de agua del evaporador Collegamenti idraulici dell’evaporatore

PSL Limiter low pressure Niederdruckbegrenzer Limiteur basse pression Lage druk begrenzer Bajo limitador de presión Limitatore bassa pressione

PZHH High-pressure switch Maximum-Druckwächter Pressostat haute pression Drukregelaar hoge druk 
De alta presión del interruptor de 
presión 

Pressostato alta pressione 
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� �������	 Português 
����� Swedish Norsk Finnish Połyskk �esky

1 M����!#�() Compressor K08/�7

0� Kompressor Kompressor Kompressori SprBNarka kompresor 
2 �����$��,�'�#�() Separador de óleo L�
�00537��57�O Oljeavskiljare Oljeutskiller Öljynsuodatin Separator oleju odluCovaC oleje 

3 
*��P'�����( -��-"$�
!�'�()

Válvula de corte de descarga 9:/	
�40 05
7>40 ���/�4 Tryckavstängningsventil Avstengningsventil på utløp  Poiston tyhjennysventtiili 
Zawór odcinajAcy na 
wypływie

Vybití uzavírací ventil 

4 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
5 M��������() Condensador K04374
�50� Kondensor Kondensator Jäähdytin Skraplacz kondenzátor 

6 
Q��-"$� �������#�)
+'���() �+'��

Válvula de isolamento da linha 
de líquido 

S�/0�4: ���/�4�
T�3�0
540�0 5�	@0/�0103�

Isoleringsventil 
vätskeledning 

Avstengningsventil på flytende 
linje 

Nestelinjan eristysventtiili  
Zawór izolujAcy linii 
cieczowej

Tekuté linky uzavírací ventil 

7 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�)  Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

8 
Y�!��'����( -��-"$�
!�����#�)  

Válvula de expansão eletrónica 
Z�7�5�044:
��
?���57�O4: ���/�4

Vätske- och fuktvisare Væske- og fuktighets-seglass Neste- ja kosteusmittari 
Elektroniczny zawór 
rozprBNny

Elektronický expanzní ventil 

9 �&����#�() Evaporador [
/���57�O Förångare Evaporator Höyrystin Parownik výparníku 

10 
*��P'�����( -��-"$�
���''�P�#�)
(�'���'!���() 

Válvula de corte da sucção 
(opcional) 

9
�
:1�=\� 05
7>40
���/�4 (0/<�2)

Avstängningsventil på 
sugsidan (tillval) 

Avstengningsventil på 
sugesiden (tilvalg) 

Imuhana (lisävaruste) 
Zawór odcinajacy na ssaniu 
(opcja)

Sací uzavírací ventil (na 
pDání) 

11 ]"��'� Filtro R750>4: ^��O5� Filter Filter Siivilä Filtr siatkowy filtr 
12 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
13 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 

14 *���"� �!��� (�`�P�'�) Bomba injetra R5�	4: 4�
0
 Strålpump Jet-pumpe Suihkupumppu Pompa wtryskowa vývEvy 

15 Q��-"$� $�����() Válvula de corte _5
7>40 ���/�4 Avstängningsventil Avstengningsventil Sulkuventtiili Zawór odcinajacy Uzavírací ventil 
16 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 

17 U!"���) �+'�� ��� �+'�#"�) Indicador de líquido e humidade 
V��;�57�O T�3�0
5� �
1��T40
5�

Avfuktningsfilter Avfuktningsfilter Kuivaussuodatin
WskaWnik cieczy I 
wilgotnoXci

Tekuté a indikátorem 
vlhkosti 

18 Y�!��'���+�����( -��-"$�  Válvula solenóide  Z�7�5�08��4�54: ���/�4 Magnetventil  Magnetventil  Solenoidiventtiili Elektrozawór elektromagnetický ventil 
19 Q��-"$� ���!��#�'�P() Válvula de retenção R50/0�4: ���/�4 Backventil Tilbakeslagsventil Tarkistusventtiili Zawór kontrolny ZpEtný ventil 
20 U����&� �!��+�+() Dispositivo de comutação a7�7��=>�=\77 	
5�0
510 Changeover-enhet Changeover-enhet Vaihtokytkentälaite UrzAdzenia przełAczajAce pDepínací zaDízení 

21 
Q��-"$� �#P��!"�)
,����() �"!#�)

Válvula de segurança de baixa 
pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
4�;�0�0 3�1�74�2

Lågtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for lavtrykk Matalapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
niskiego cisnienia

Low-pojistný ventil 

22 
Q��-"$� �#P��!"�) ����()
�"!#�)

Válvula de segurança de 
alta pressão 

a�7306��4�57�O4: ���/�4
1:
0�0�0 3�1�74�2

Högtrycks säkerhetsventil Sikkerhetsventil for høytrykk  Korkeapaine turvaventtiili 
Zawór bezpieczebstwa 
wysokiego cisnienia

High-pojistný ventil 

23 
M��$%#!�) �!'��
#��������(

Ligações de água do 
condensador 

90324:7 /�5�	@��
�04374
�50��

Vattenanslutningar 
konsendor 

Vanntilkoblinger på 
kondensator 

Jäähdyttimen vesiliitännät ZłAcza wodne skraplacza
PDipojení kondenzátorové 
vody 

24 M��$%#!�) �!'�� !&����#�( Ligações de água do 
evaporador 

90324:7 /�5�	@��
�
/���57�2

Vattenanslutningar 
förångare 

Vanntikoblinger på evaporator Höyrystimen vesiliitännät ZłAcza wodne parowacza
Výparníku pDípojek vody 

PSL 
c!'��'�#�() ,����()
�"!#�)

Limitador de pressão baixa _���4�>�57�O /0 4�;�08	
3�1�74�=

Lågtryck begränsare Limiter for lavt trykk Alipaineen rajoitin 
Ogranicznik niskiego 
ciXnienia

Limiter nízký tlak 

PZHH 
c'!##�#����) ����()
�"!#�)

Pressóstato de alta pressão 
�7�7 1:
0�0�0 3�1�74�2 Högtrycksmätare Høytrykkspressostat Korkeapaine kytkin 

Przełacznik wysokiego 
ciXnienia

Vysokotlaké tlakový spínaC
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� Hrvatski Magyar Român Slovenski �������� Slovenský 

1 Kompresor kompresszor compresor Kompresor K08/�7
0� Kompresor 
2 OdvajaC ulja olajleválasztó Separator de ulei Oljni separator L�
�74 
7/���50� OdluCovaC oleja 

3 Ispusni zaporni ventil
Mentesítés elzáró szelep DescIrcarea de gestiune pentru ventilul 

de închidere 
Izpustni zaporni ventil  

K��4 ;� /03�1�47
VýtlaCný uzatvárací ventil 

4 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
5 Kondenzator kondenzátor condensator Kondenzator K04374;�50� Kondezátor 

6 Izolacijski ventil tekude faze
Folyékony vonal leválasztó 
szelep 

Linia de lichid de izolare vana 
Izolacijski ventil tekoCinske linije  

[;0����\ ���/�4 ��4�2 4�
57>40
55�  

Uzatvárací ventil vedenia 
kvapaliny 

7 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage 

[43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5
Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

8 ElektroniCki ekspanzioni ventil Elektronikus expanziós szelep Electronic de expansiune supapI Elektronski ekspanzijski ventil K��/�4 ;� 7�7�5�0440 ��;?��74�7 Expanzný elektronický ventil 
9 IsparivaC párologtató evaporator Izparilnik [;/���57� Evaporátor (výparník) 

10 Usisni zaporni ventil (opcija)
Szívó elzáró szelep 
(opcionális) 

AspiraJie ventilul de închidere (opJional) 
Sesalni zaporni ventil (opcija) 

R8	��57�74 �;��=>1�\ ���/�4
Sací uzatvárací ventil (voliteený) 

11 Sito szFrG filtru Cedilo f73�� Filter 
12 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
13 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
14 Mlazna pumpa Jet szivattyú Jet pompI �rpalka na curek hT75 /08/� Vstrekovacie Cerpadlo 
15 Zaporni ventil Elzáró szelep Ventilul de închidere Zaporni ventil [;��=>1�\ ���/�4 Uzatvárací ventil 
16 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  

17 PokazivaC vlage i tekudine
Folyadék-és páratartalom-
jelzGvel 

Lichide Hi umiditatea indicator 
Indikator tekoCine in vlage [43���50� ;� 57>40
5 � 1��T40
5 Ukazovatee kvapaliny a vlhkosti 

18 Elektromagnetski ventil mágnesszelep Electrovalva Elektromagnetni ventil g�7�5�08��4�574 1745�� Elektromagnetický ventil  
19 Odbojni ventil visszacsapó szelep upapI de reJinere Kontrolni ventil K045�0�74 ���/�4 Spätná klapka 
20 Ureiaj za prebacivanje váltó eszköz de trecere la aparat Preklopna naprava a�71��=>1�\0 	
5�0
510 Prepínacie zariadenie 

21 NiskotlaCni sigurnosni ventil
Alacsony nyomású biztonsági 
szelep 

De joasI presiune supapI de siguranJI
NizkotlaCni varnostni ventil a�73/�;74 ���/�4 ;� 4�
�0 4��2��47 BezpeCnostný ventil nízkeho tlaku 

22 VisokotlaCni sigurnosni ventil
Nagynyomású biztonsági 
szelep 

De înaltI presiune supapI de siguranJI
VisokotlaCni varnostni ventil 

a�73/�;74 ���/�4 1�
0�0 4��2��47
BezpeCnostný ventil vysokého 
tlaku 

23 PrikljuCci vode kondenzatora
Kondenzátor 
vízcsatlakozások 

ApI condensator conexiuni 
Vodni prikljuCki kondenzatorja 

K04374;�50� 4� 1034� 1��;��
Prípojky vody z kondenzátora 

24 PrikljuCci vode isparivaCa Párologtató vízcsatlakozások Conexiuni vaporizator de apI Vodni prikljuCki izparilnika [;/���57� 4� 1034� 1��;�� Prípojky vody z výparníka 
PSL GraniCnik niskog tlaka Limiter alacsony nyomású Limitator de joasI presiune Omejevalnik nizkega tlaka _���4�>�57� 4� 4�
�0 4��2��47 ObmedzovaC nízkeho tlaku 

PZHH VisokotlaCni presostat
Nagynyomású 
nyomáskapcsoló 

De înaltI presiune Comutator presiune 
VisokotlaCni presostat 

K045��50� 0���4�>�57� 1�
0�0
4��2��47

Presostat vysokého tlaku 
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OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES IN HET ENGELS 

Deze handleiding vormt een belangrijk document ter ondersteuning van het gekwalificeerde personeel, niettemin mag het 
nooit dienen als vervanging van dit personeel.

Bedankt voor uw aankoop van deze chiller 

LEES AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING 
VOORALEER VERDER TE GAAN MET DE 
INSTALLATIE EN DE OPSTART VAN DE GROEP.  
EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN, KORTSLUITING, LEKKEN, BRAND OF 
ANDERE SCHADE AAN APPARATUUR OF LETSELS 
AAN PERSONEN VEROORZAKEN. 
DE GROEP MOET DOOR EEN GESPECIALISEERDE 
OPERATOR/TECHNICUS WORDEN 
GEÏNSTALLEERD.  
DE OPSTART VAN DE GROEP MOET WORDEN 
UITGEVOERD DOOR ERKENDE SPECIALISTEN DIE 
GOED VOORBEREID ZIJN.  
ALLE ACTIVITEITEN MOETEN WORDEN 
UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE 
PLAATSELIJKE WETTEN EN NORMEN. 
DE INSTALLATIE EN DE OPSTART VAN DE GROEP 
IS ABSOLUUT VERBODEN WANNEER ALLE 
INSTRUCTIES DIE IN DEZE HANDLEIDING WORDEN 
GEGEVEN NIET DUIDELIJK ZIJN. 
CONTACTEER DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE 
FABRIKANT VOOR INLICHTINGEN EN TIPS IN GEVAL 
VAN TWIJFEL. 

Beschrijving

De aangekochte groep is een “watercondensaat chiller”, een 
machine ontwikkeld om water (of een mengsel van water en 
glycol) te koelen binnen de hierna beschreven beperkingen. 
De werking van de groep is gebaseerd op compressie, 
condensatie en verdamping van de stoom, volgens de 
omgekeerde Carnotcyclus. De belangrijkste componenten zijn: 
- Schroefcompressor om de druk van de koelstoom te verhogen 

van de verdampingsdruk naar de condensatiedruk.  
- Verdamper, waar de koelvloeistof onder lage druk verdampt en 

zo het water afkoelt. 
- Condensator, waar de stoom van de hoge druk condenseert 

en zo uit de omgeving de warmte elimineert die uit het 
afgekoelde water werd gehaald dankzij een luchtgekoelde 
warmtewisselaar.  

- Expansieventiel dat toelaat de druk van de gecondenseerde 
vloeistof te verminderden van de condensatiedruk naar de 
verdampingsdruk.  

Algemene inlichtingen

All Alle groepen worden verzonden met elektrische 
schema's, gecertificeerde tekeningen, identificatielabel;
en DOC (Conformiteitverklaring); deze documenten 
vermelden alle technische gegevens van de groep die werd 
aangekocht en MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS 
INTEGRAAL EN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN 
DEZE HANDLEIDING.

Bij discrepantie tussen onderhavige handleiding en de documenten 
van het toestel, raadpleeg de documenten aan boord van de 
machine. Contacteer de vertegenwoordiger van de fabrikant in geval 
van twijfel. 

Het doel van deze handleiding is ervoor te zorgen dat de installateur 
en de gekwalificeerde operator de werking, indienststelling en een 
correct onderhoud van de groep verzekeren, zonder personen, 
dieren en/of voorwerpen in gevaar te brengen. 

Ontvangst va de groep

Zodra de groep aankomt op de eindbestemming voor 
installatie, moet ze geïnspecteerd worden om eventuele 
schade vast te stellen. Alle componenten beschreven in de 
verzendingsbon moeten geïnspecteerd en gecontroleerd 
worden.  
Als de groep beschadigd is, mag het beschadigde materiaal 
niet weggenomen worden: meld de schade onmiddellijk aan 
de vervoermaatschappij en vraag om de groep te inspecteren.  
Meld de schade onmiddellijk aan de vertegenwoordiger van de 
fabrikant en stuur indien mogelijk foto's op die nuttig kunnen 
zijn om de verantwoordelijkheid te bepalen.  
De schade mag niet worden gerepareerd tot er een inspectie is 
gebeurd door de vertegenwoordiger van de 
vervoermaatschappij. 
Vooraleer de groep te installeren, controleer of het model en 
de elektrische spanning vermeld op het label correct zijn. De 
verantwoordelijkheid voor eventuele schade na acceptatie van 
de groep kan niet op de fabrikant worden verhaald. 

Werkingslimieten

Opslag 
Als de chillers moeten worden opgeslagen voordat ze worden 
geïnstalleerd, moeten de volgende waarschuwingen in acht 
worden genomen. 
Sla de chillers binnen op, bij omgevingstemperaturen lager 
dan 50 °C. 
Verwijder het beschermende plastic niet. 
Stel de groep niet bloot aan weersomstandigheden. 
Stel de chillers niet bloot aan direct zonlicht. 
Houd de chillers ver van warmtebronnen. 
De opslag bij een temperatuur onder het minimum kan de 
componenten beschadigen, terwijl de opslag bij een temperatuur 
boven het maximum de veiligheidskleppen kan doen opengaan. De 
opslag in een vochtige omgeving kan de elektronische 
componenten beschadigen. 

Werking 
Deze groepen zijn ontworpen om te werken met een 
temperatuur van de wateruitlaat van de verdamper tussen de -
8°C en 20°C en een temperatuur van de waterinlaat v an de 
condensor tussen de 20°C en 50°C of 20°C en 60°C al s de 
geïnstalleerde groep een “Hoge Temperatuur”-kit heeft. Maar 
het minimale temperatuurverschil tussen waterinlaat en 
wateruitlaat van de verdamper naar de condensor mag niet 
minder dan 17 °C zijn. Bij lagere temperatuurversch illen (tot 10 
°C) zullen de compressors op gedeeltelijke laadcond ities 
werken.  
Een werking buiten de aangeduide limieten kan de groep 
beschadigen. 
Contacteer de vertegenwoordiger van de fabrikant in geval van 
twijfel..
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Figuur 1 - Beschrijving van de etiketten op het elektrische paneel  

Enkele circuitgroep 

Identificatie van het etiket 

Eenheid met twee circuits  

Identificatie van het etiket 
1 – Gegevens identificatielabel van de groep 6 – Koelmiddeltype

2 – Instructies voor het optillen 7 – Waarschuwing spanning van de kabels
3 – Symbool van niet-ontvlambaar gas 8 – Symbool voor elektrisch gevaar

4 – Open de klep op de olieafscheider  9 – Waarschuwing gevaarlijke spanning
5 – Logo van de fabrikant 10 - Noodstop

1 –  Gegevens identificatielabel van de groep 6 – Symbool van niet-ontvlambaar gas
2 –  Instructies voor het optillen 7 – Koelmiddel type Refrigerant type

3 – Open de klep op de olieafscheider 8 – Waarschuwing gevaarlijke spanning
4 –  Logo van de fabrikant 9 – Waarschuwing spanning van de kabels

5 –  Symbool voor elektrisch gevaar 10 – Noodstop
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Figuur 2 - WERKBEREIK 

         Verdamper het verlaten van het water [°C] 
Veiligheid 
De groep moet stevig aan de grond verankerd zijn.  
Het is van fundamenteel belang de volgende instructies in acht 
te nemen:  
- De machine mag alleen worden opgetild op de hefpunten. 
Deze punten kunnen het hele gewicht van de groep dragen. 
- Niet bevoegd en/of ongekwalificeerd personeel moet de 
toegang tot de machine verboden worden.  
- Het is verboden interventies op de elektrische componenten uit 
te voeren zonder eerst de hoofdschakelaar van de groep te 
openen en de elektrische voeding uit te schakelen. 
- Het is verboden interventies op de elektrische componenten uit 
te voeren zonder een isolerend platform te gebruiken. Geen 
interventies uitvoeren op elektrische componenten bij 
aanwezigheid van water en/of vochtigheid.  
- Alle handelingen op het koelingscircuit en op componenten 
die onder druk staan mogen uitsluitend worden verricht door 
gekwalificeerd personeel. 
- Vervanging van een compressor of het toevoegen van 
smeerolie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden 
uitgevoerd. 
- De snijdende randen kunnen letsels veroorzaken. Vermijd 
rechtstreeks contact. 
- Breng geen vaste voorwerpen in de waterleidingen terwijl de 
groep op het systeem is aangesloten. 
- Een mechanische filter moet worden geïnstalleerd op de 
waterleiding die op de ingang van de warmtewisselaar is 
aangesloten. 
- De groep wordt voorzien van een enkelpolige 
hogedrukveiligheidsschakelaar die opengaat wanneer de druk 
boven de limiet uitkomt. Wanneer de schakelaar opengaat, 
wordt het controlerelais uitgeschakeld door de compressor uit 
te zetten. De drukschakelaar wordt op de ontladingspoort van 
de compressor gemonteerd. 
Bij uitschakeling de schakelaar resetten door op de blauwe 
knop te drukken en dan het alarm op de microprocessor te 
resetten.  

- De groep is uitgerust met veiligheidskleppen, geïnstalleerd 
op de zijden voor hoge en lage druk van het koelcircuit 
- Installeer op de lijn die de ontlading van de sensor voor 
lekkagekoelvloeistofveiligheidskleppen. 

Het is absoluut verboden alle beschermingen van de mobiele 
delen te verwijderen.

Wanneer de groep onverwacht stilvalt, volg de instructies vermeld 
op het Controlepaneel van de instructiehandleiding die deel 
uitmaakt van de documentatie aanwezig aan boord, verzonden 
naar de eindgebruiker. 

Het is sterk aangeraden om de werkzaamheden voor installatie en 
onderhoud samen met anderen uit te voeren. In geval van 
toevallig letsel of problemen dient men zich als volgt te gedragen: 
- Blijf kalm 
- Druk op de alarmknop indien aanwezig op de installatiesite  
- Breng de gewonde persoon naar een warme plaats ver van 

de groep en breng die in rustpositie  
- Contacteer onmiddellijk het noodinterventiepersoneel 

aanwezig in het gebouw of een spoeddienst voor eerst hulp.  
- Wacht op de komst van het spoedpersoneel zonder de 

gewonde alleen te laten. 

Verplaatsen en optillen 
Vermijd om de groep te stoten en/of te schudden tijdens het 
laden/lossen van het transportvoertuig en de verplaatsing. 
Duw of trek de groep uitsluitend aan het chassis van de basis. 
Zet de groep op het transportvoertuig goed vast om te 
vermijden dat ze verschuift en zo schade veroorzaakt. Zorg 
ervoor dat geen enkel deel van de groep valt tijdens het 
vervoer en het laden/lossen. 
Bij het hanteren van de groep moet uiterste zorgvuldigheid 
worden betracht om schade aan de controlepijpleidingen of de 
koelingspijpleidingen te voorkomen. 
De groep moet opgetild worden door een haak in elke hoek te 
plaatsen, waar er hefgaten zijn (zie afb. 3). Tussenstaven 
moeten worden gebruikt langs de lijn tussen de hefgaten om 
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schade aan het elektrisch paneel en de aansluitkast te 
voorkomen. 
Tijdens de optilfase moet gecontroleerd worden of de touwen 
en/of de kettingen het elektrische paneel en/of de pijpleidingen 
niet aanraken. 
Als u bij het verplaatsen van de machine sleeën of sloffen 
gebruikt, duw dan alleen op de basis van de machine, zonder 
de koperen of stalen pijpleidingen, compresors en/of het 
elektrisch paneel aan te raken. 

De hijskabels en de tussenstaven moeten voldoende 
resistent zijn om de groep in alle veiligheid te 
ondersteunen. Controleer het gewicht van de groep op 
het identificatielabel.  

De groep moet met uiterste zorg en voorzichtigheid worden 
opgetild, volgens de instructies voor optillen vermeld op het 

etiket. Til de groep zeer langzaam omhoog, en zorg dat ze perfect 
vlak blijft. 

Plaatsing en assemblage  
De groep moet op een genivelleerde fundering van beton of 
staal worden gemonteerd en moet zo worden geplaatst dat er 
ruimte is voor onderhoud en om verwijdering van de buizen 
van de verdamper en de condensor mogelijk te maken.
De vereiste ruimte met 3,2 m. zijn. De buizen van de 
condensor en de verdamper expanderen binnen de buisplaat 
om vervanging mogelijk te maken, indien nodig. De ruimte van 
de andere zijdes, incl. de verticale as is 1,5 m. 
De groep moet op robuuste, perfect genivelleerde funderingen 
worden geïnstalleerd; het kan zijn nodig om balken te 
gebruiken om het gewicht te verdelen.  

Figuur 3 – Het liften van de groep van 2 compressors 

(Liftmethode is dezelfde voor 1 compressorgroep) 
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Als de groep wordt geïnstalleerd op plaatsen die voor mens en 
dier gemakkelijk toegankelijk zijn, is het aangeraden om 
beschermingsroosters te installeren voor de secties van de 
condensator en de compressor. 
Volg de voorzorgsmaatregelen en instructies hierna om de 
beste prestaties op de installatiesite te verzekeren: 
− Verzeker u ervan te zorgen voor resistente en stevige 

funderingen om lawaai en trillingen te vermijden. 
− Het water in het systeem moet bijzonder rein zijn en alle 

sporen van olie en roest moeten worden weggenomen. 
Een mechanische waterfilter moet op de inlaatleiding van 
de groep worden geïnstalleerd. 

Geluidsbescherming 

Wanneer het niveau van geluidsemissie een speciale controle 
vereisen, moet men bijzonder aandacht schenken om de 
groep van zijn basis te isoleren door antitrilelementen correct 
aan te brengen (geleverd als optional). De flexibele 
koppelingen moeten ook op de hydraulische aansluitingen 
worden geïnstalleerd. 

Waterleidingen 
De leidingen moeten ontworpen zijn met zo min mogelijk 
bochten en verticale veranderingen van richting. Op deze 
manier worden de installatiekosten gevoelig gedrukt, en 
verbeteren de prestaties van het systeem. 
Het hydraulische systeem moet over het volgende 
beschikken: 
1. Antitrilmontages om de overdracht van trillingen naar de 

structuren te verminderen. 
2. Afsluiters om de eenheid te isoleren van het hydraulische 

systeem tijdens dienstwerkzaamheden. 
3. Debietregelaar 
4. Voorziening voor manuele of automatische ontluchting op 

het hoogste punt van het systeem, en een 
drainagevoorziening op het laagste punt.  

5. Een geschikte voorziening die het hydraulische systeem 
onder druk kan houden (expansievat enz.). 

6. Indicatoren voor druk en temperatuur van het water, die de 
operator helpen tijden dienst- en 
onderhoudswerkzaamheden. 

7. Wanneer de groep wordt vervangen, moet het volledige 
hydraulische systeem worden leeggemaakt en 
schoongemaakt vooraleer de nieuwe groep te installeren. 
Vooraleer de nieuwe groep op te starten, is het 
aangeraden om het water te testen en met geschikte 
chemische middelen te behandelen. 

8. Wanneer er glycol aan het hydraulische systeem wordt 
toegevoegd als antivriesbescherming, moet men erop 
letten dat de aanzuigdruk lager zal zijn, de prestaties van 
de groep zullen immers minder zijn en de 
drukschommelingen groter. Alle beschermingssystemen 
van de groep zoals de antivries en de bescherming lage 
druk moeten opnieuw worden afgesteld. 

9. Controleer of er geen lekken zijn vooraleer de  
waterleidingen te isoleren. 

10. Controleer of de waterdruk niet hoger is dan de druk van 
het ontwerp voor warmtewisselaars. Wij adviseren een 
veiligheidsklep op de waterleidingen te installeren. 

LET OP ATTENTION 
Om schade aan buizen van warmtewisselaars te 

voorkomen, moet een inspecteerbaar filter worden 
geïnstalleerd op de inlaat van de waterleidingen. 

Behandeling van het water 
Vooraleer de groep te bedienen moet men het watercircuit 
schoonmaken. Vuil, kalk, corrosieaanslag en ander materiaal 
kunnen zich in de warmtewisselaar ophopen en op die manier 
de capaciteit voor warmte-uitwisseling verminderen. De 
drukschommeling kan ook vergroten, waardoor het debiet van 
het water vermindert. Een geschikte behandeling van het 
water kan daarom het risico op corrosie, aftakeling, 
kalkvorming enz. verminderen. De meest geschikte 
behandeling van het water moet ter plaatse worden bepaald 

op basis van het type systeem en de eigenschappen van het 
water.  
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of 
slechte werking van het toestel veroorzaakt door geen of 
ongeschikte behandeling van het water. 

Antivriesbescherming verdamper  
1. Als de unit niet in werking is tijdens de winter, wordt 

geadviseerd de verdamper en de waterpijpleidingen te 
draineren en te wassen met glycole. De verdamper heeft 
afvoer- en luchtstroomaansluitingen.  

2. Geadviseerd wordt een geschikte hoeveelheid glycole in 
het watercircuit te brengen. De bevriezingstemperatuur 
voor de water-glycole-oplossing zou tenminste 6°C l ager 
moeten liggen dan de verwachte minimum 
omgevingstemperatuur.  

3. Isoleer de pijpleidingen, in het bijzonder pijpleidingen voor 
koelwater, om vochtverschijnselen tegen te gaan.  

Schade veroorzaakt door vorst valt niet onder de garantie. 

Installatie van de debietregelaar 

Om een voldoende waterdebiet in de hele verdamper te 
verzekeren, is het fundamenteel om een debietregelaar te 
installeren in het watercircuit, die op de waterleidingen bij 
ingang of bij uitgang kan worden geplaatst. Het doel van de 
debietregelaar is de groep stil te leggen in geval het water 
stopt met stromen, om zo de verdamper tegen bevriezen te 
beschermen. 
De fabrikant biedt als optional een debietregelaar aan, die 
speciaal werd uitgekozen.  
Deze debietregelaar van het type met schoepen is geschikt 
voor continutoepassingen buiten (IP67) met buisdiameters van 
1” tot 8”. 
De debietregelaar is uitgerust met een potentiaalvrij contact, 
dat elektrisch moet worden aangesloten op de eindklemmen 
aangeduid in het elektrische schema.  
De debietregelaar moet zo worden afgesteld dat hij optreedt 
wanneer het debiet van het water van de verdamper  onder 
50% van het nominale debiet daalt. 

Elektrische installatie

Algemene specificaties 
Alle elektrische aansluitingen op de groep moeten worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de wetten en normen die 
van kracht zijn. 
Alle werkzaamheden voor installatie, bediening en onderhoud 
moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 
Raadpleeg het specifieke elektrische schema van de 
aangekochte groep. Als het elektrische schema zich niet op 
de groep bevindt of als men die kwijt is, contacteer uw 
vertegenwoordiger van de fabrikant, die u een kopie zal 
toesturen.  
Contacteer de vertegenwoordiger van de fabrikant bij 
afwijkingen tussen het elektrische schema en het paneel/ 
elektrische kabels. 

Gebruik enkel koperen geleiders, anders kan er zich een 
oververhitting voordoen of corrosie op de aansluitingspunten 
met gevaar dat de groep schade oploopt. 
Om interferenties te vermijden, moeten alle commandokabels 
gescheiden van de elektrische kabels worden aangesloten. 
Hiertoe moeten verschillende elektrische kabelgoten worden 
gebruikt. 
Vooraleer dienstinterventies op de groep uit te voeren, moet 
de hoofdschakelaar worden geopend om de groep van de 
hoofdvoeding los te koppelen. 
Wanneer de groep uit staat maar de schakelaar voor 
loskoppelen staat in de stand gesloten, zijn de niet gebruikte 
circuits toch nog actief.  
Nooit het klemmenbord van de compressoren openen 
vooraleer de hoofdschakelaar voor loskoppelen van de groep 
is geopend. 
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Gelijktijdige belastingen op mono- en driefase en onevenwicht 
tussen fasen kunnen lekken naar de aarding veroorzaken 
tijdens de normale werking van standaardgroepen. 
Als de groepen voorzieningen bevatten die hogere uitwijkingen 
genereren (zoals VFD en faseonderbreking), kunnen de 
aardingslekken tot veel hogere waarden toenemen (circa 
2 Ampère). 
De beschermingen voor het elektrische voedingssysteem moeten 
ontworpen zijn op basis van de hierboven vermelde waarden. 

Werking

Verantwoordelijkheid van de operator 
Het is fundamenteel dat de operator een passende 
professionele vorming krijgt en vertrouwd raakt met het 
systeem vooraleer de groep te gebruiken. Naast het lezen van 
deze handleiding; moet de operator de bedieningshandleiding 
van de microprocessor en het elektrische schema bestuderen 
om de volgorde te begrijpen voor de opstart, de werking, de 
volgorde voor het stilleggen en de werking van alle 
veiligheidsvoorzieningen. 
Tijdens de initiële opstartfase van de groep is een technicus 
erkend door de fabrikant ter beschikking om te antwoorden op 
iedere vraag en om instructies te geven over de correcte 
werkingsprocedures.  
De operator moet een register bijhouden van 
werkingsgegevens voor iedere geïnstalleerde groep. Er moet 
ook een ander register worden bijgehouden voor alle 
periodieke werkzaamheden voor onderhoud en service.
Als de operator abnormale of ongewone werkomstandigheden 
vaststelt, moet hij de erkende technische dienst van de 
fabrikant raadplegen. 

Open de isolatiekleppen en/of interceptie  
Voor het opstarten van de compressor, moet u ervoor zorgen 
dat alle isolatiekleppen volledig open staan en backseated zijn, 
en dat de klepspil goed is afgedicht.

LET OP ATTENTION 
Voor het starten van de compressors moet de afsluitklep 
voor ontlading achter de olieafscheiders volledig open en 
backseated zijn en moet de klepspil goed afgedicht zijn. 

De aftapkranen doppen zijn open: 
1.  Isolatiekleppen geïnstalleerd boven de olieafscheiders. 
     Deze kleppen moeten tot aan de stop geopend worden en 
    de veiligheidsafschermingen moeten op hun plaats worden 
     gezet 
2.  Afsluitkleppen van de olieretourleiding (straalpomp). Deze 
     kleppen zitten onder de verdamperbehuizing naast de 
    straalpomp. 
3.  Afsluitkleppen voor het balanceren van de olielijnen. Deze 
     kleppen zijn geïnstalleerd op het vat van de olieafscheiders. 
4.  Sluit de vloeistoflijn af, die geïnstalleerd is op de 
     condensor. 
5.  Aftapkranen geïnstalleerd op de olielijn die het 
     smeersysteem van de compressor voedt. Deze lijn komt 
     van de onderkant van de olieafscheider.  
6.  Inlaatkleppen geïnstalleerd, optioneel, in de nabijheid van 
     de compressorinlaat boven de verdamper. 

LET OP ATTENTION 
Voordat u het watercircuit vult, de waterkleppen op de de 
warmtewisselaars sluiten. 

Routineonderhoud 
De minimale onderhoudswerkzaamheden worden in Table 1 
opgesmod. 

Service en beperkte garantie

GARANTIE VERVALT INDIEN DE ONDERHOUDSROUTINE 
ONTBREEKT. 
Deze groepen werden ontwikkeld en gebouwd in naleving van 
de meest hoogstaande kwalitatieve standaards, en 
garanderen jarenlange werking zonder defecten. Toch is het 
belangrijk om een geschikt en regelmatig onderhoud te 
verzekeren, conform met alle hoogstaande procedures in deze 
handleiding en met de goede praktijken van onderhoud van 
machines.  
Het is sterk aanbevolen om een onderhoudscontract af te 
sluiten met een dienst die door de fabrikant is erkend, om een 
efficiënte service zonder problemen te verzekeren dankzij de 
ervaring en de bekwaamheid van ons personeel. 
Bovendien moet men eraan denken dat de groep ook 
onderhoud vergt tijdens de garantieperiode,  zoals hieronder in 
tabel 1.  
Wij wijzen u erop dat een onjuist gebruik van de groep, 
bijvoorbeeld buiten de werkingslimieten of zonder een geschikt 
onderhoud volgens de aanwijzingen vermeld in deze 
handleiding, ervoor zorgen dat de garantie niet geldig is. 
leef de volgende punten na, meer bepaald om de limieten van 
de garantie te respecteren: 
1. De groep mag niet werken buiten de vastgelegde limieten  
2. De elektrische voeding moet binnen de spanningslimieten 

vallen en vrij zijn van uitwijkingen of onvoorziene 
spanningswijzigingen. 

3. De driefasevoeding mag geen uitwijking tussen de fasen 
vertonen van meer dan 3%. De groep moet uit blijven 
totdat het elektrische probleem opgelost is. 

4. Geen enkele veiligheidsvoorziening, zowel mechanisch, 
elektrisch als elektronisch, uitschakelen of forceren. 

5. Het water dat gebruikt wordt om het watercircuit te vullen, 
moet rein zijn en op geschikte wijze behandeld. Een 
mechanische filter moet worden geïnstalleerd op het punt 
dat het dichtst bij de ingang van de verdamper is. 

6. Behalve indien specifiek overeengekomen op het moment 
van de bestelling, mag het debiet van het water van de 
verdamper nooit hoger zijn dan 120% en lager dan 80% 
van de nominale capaciteit. 

Verplichte periodieke controles en opstart van 
applicaties onder druk

De groepen vallen onder categorie IV van de classificatie 
vastgelegd door de Europese Richtlijn PED 97/23/EG.  

Voor de chillers die tot deze categorie behoren, vereisen 
sommige plaatselijke normen een periodieke inspectie door 
een erkende instantie. Controleer de vereisten die van kracht 
zijn op de plaats van installatie. 

Tabel 3 - Programma voor routineonderhoud 

Lijst met activiteiten Maandelijks Driemaandelijks Halfjaarlijks  Jaarlijks 
Afhankelijk 

van 
prestaties 

I. Compressor      
     A. Prestatie evaluatie (Log & Analyse) * O

     B. Motor 
          • Meg. Wikkelingen           X   

          • Ampere Balans (binnen de 10%)         X    

          • Controle aansluitpunten (strakke 
aansluitingen, porselein schoon  

          X  

     C. Smeersysteem  
          • Temperatuur olielijnen  O     

          • Olie analyse            X  
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          • Olie uiterlijk (heldere kleur, hoeveelheid)  O     

          • Oliefilterverversing             X 

         • Olieverversing indien nodig blijkens olie-
anaylse  

           X 

     D. Uitlaatwerkzaamheden  
          • Compressorladingen:      

             Record Motor Amps        X

          • Compressoruitladingen:      

             Record Motor Amps        X

     E. Controle interne compressor         X

II. Knoppen 

     A. Bedieningsknoppen  
          • Controle Instellingen en Bediening          X   

          • Controle uitlading Instelling en bediening          X   

          • controle laadbalans Bediening          X   

     B. Beschermende knoppen  
          • Testbediening van:      

             Alarmrelais         X

             Pompblokkeringen         X

             Hoge en Lage druk beveiliging         X

              Beveiliging Hoge ontladingstemperatuur         X

             Beveiliging Oliepompdruk differentieel         X

III. Condensor

     A. Prestatie evaluatie  O

     B. Test waterkwaliteit        X

     C. Reiniging buizen condensor         X

     E. Seizoensbescherming         X

IV. Verdamper

     A. Prestatie evaluatie (Log Conditions en 
Analyse) 

O     

     B. Test waterkwaliteit         X

     C. Reiniging buizen verdamper (op verzoek)        X

     E. Seizoensbescherming         X

          V. Expansiekleppen

     A. Prestatie evaluatie  
         VI. Compressor - Groep

     A. Prestatie evaluatie (Log & Analyse) * O

     B. Lekkagetest : 
          • Compressor fittigen en aansluitingen          X    

          • Pijpfittingen   X    

          • Olieverbindingen en fittingen          X    

          • Vat drukkeerkleppen          X    

     C. Trillingsisolatietest         X

     D. Algemene aanblik : 
          • Verf    X  

          • Isolatie            X  

VII. Opstarten 

     A. Contactoren onderzoeken (hardware en 
bediening) 

        X    

     B. Controleer overlading instelling en 
uitschakeling  

        X    

     C. Test elektrische aansluitingen         X

VIII. Optionele knoppen 

     B. vloeistofinjectieknoppen (controleer de 
werking)  

        X    

Code:   O = uitgevoerd door vast personeel   X = uitgevoerd door onderhoudspersoneel  

Sommige compressoren gebruiken power factor correction (PFC) condensators. Condensators moeten van het circuit worden 
afgesloten om een goede aflezing van de Megger te krijgen. Als dit niet gebeurt, kan er niet goed afgelezen worden. Bij het 
gebruik van elektrische onderdelen, mogen alleen volledig gekwalificeerde technici deze werkzaamheden verrichten.  

Belangrijke inlichtingen met betrekking tot het 
gebruikte koelmiddel 

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen, die onder het 
Kyotoprotocol vallen. Het gas niet laten vrijkomen in de 
atmosfeer. 
Type koelmiddel:  R134a 
Waarde GWP(1):  1300 
(1)GWP =  verwarmingspotentieel globaal 

De hoeveelheid koelmiddel nodig voor de standaardwerking 
staat aangeduid op het identificatielabel van de groep. 

De effectief geladen hoeveelheid koelmiddel in de groep wordt 
getoond op een zilveren sticker vanbinnen in het elektrische 
paneel. 
Naargelang de voorschriften van de Europese of de 
plaatselijke wetgeving, kan het nodig zijn om periodieke 
inspecties uit te voeren om te bepalen of er geen lekken van 
het koelmiddel zijn.  
Contacteer de plaatselijke verkoper voor meer inlichtingen. 

Vernietiging 
De groep werd gemaakt met metalen, plastieken en 
elektronische componenten. Al deze onderdelen moeten 
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vernietigd worden, conform met de plaatselijke normen 
betreffende deze materie.  
De loodaccu's moeten ingezameld worden en verstuurd naar 
specifieke erkende centra voor inzameling van afvalmaterialen.  
De olie moet worden opgevangen en verstuurd naar specifieke 
erkende centra voor inzameling van afvalmaterialen.  

Deze handleiding vormt een technische ondersteuning en betekent geen bindend contract. De inhoud kan niet expliciet of impliciet als 
volledig, precies of betrouwbaar worden gegarandeerd. Alle gegevens en specificaties erin kunnen worden gewijzigd zonder vooraf te 
verwittigen. De gegevens die op het moment van de bestelling werden meegedeeld, worden als definitief beschouwd. 

De fabrikant neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in bredere zin 
van de termijn voortvloeiend uit of verbonden met het gebruik en/of de interpretatie van deze handleiding. 
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We reserve the right to make changes in design and construction at any time without notice, thus the cover picture is not binding.

Water-cooled screw chillers  

EWWD370H-XS ~ EWWDC12H-XS 
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B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com

Daikin units comply with the 
European regulations that 
guarantee the safety of the 
product. 


