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 TÄRKEÄÄ 

 
Tämä käyttöohje on tekninen apu, eikä sitä voi pitää sitovana Daikin tarjouksena. 
Daikin on laatinut tämän oppaan sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan. Sisältöä ei näin ollen voi pitää 
eksplisiittisesti tai implisiittisesti täydellisenä, tarkkana tai luotettavana. 
Kaikkia siinä olevia teknisiä tietoja ja ohjeita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tilaushetkellä annetuista 
tiedoista pidetään kiinni. 
Daikin ei ota vastuuta mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, sanan laajimmassa merkityksessä, joka seuraa 
tai liittyy tämän oppaan käyttöön ja/tai tulkintaan. 
Sisältöä suojaa Daikin tekijänoikeus. 

 

 

 VAROITUS 

 
Ennen yksikön asennuksen alkamista, lue tämä käyttöopas huolellisesti. Yksikön käynnistäminen on ehdottomasti 
kiellettyä jos kaikki tässä käyttöoppaassa olevat ohjeet eivät ole selviä. 

 

 
Symbolien kuvaus 
 

 Tärkeä huomautus: ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa yksikköä tai vaarantaa sen 
toimintaa. 
 

 Yleistä turvallisuutta tai lakien ja määräysten noudattamista koskeva huomautus. 
 

 Sähköturvallisuuteen liittyviä huomautuksia. 
 

Sähkötauluun kiinnitettyjen tarrojen kuvaus 
 

 
Yksikompressorinen yksikkö 

Tarran sisällön kuvaus 

1 – Nosto-ohjeet  6 – Vaarallinen jännite  

2 – Yksikön tyyppikilven tiedot  7 – Kaapelien kiristykseen liittyvä varoitus  

3 – Hätäpysäytys 8 – Sähköiskuvaaran symboli 

4 – Kaasutyyppi  9 – Vesipiirin täyttöön liittyvä varoitus 

5 – Valmistajan merkki  10 - Palamattoman kaasun symboli 
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Kaksikompressorinen yksikkö 

 
Tarran sisällön kuvaus 

1 – Nosto-ohjeet  6 – Palamattoman kaasun symboli 

2 – Yksikön tyyppikilven tiedot  7 – Valmistajan merkki  

3 – Vaarallinen jännite 8 – Hätäpysäytys 

4 – Kaapelien kiristykseen liittyvä varoitus  9 – Vesipiirin täyttöön liittyvä varoitus 

5 – Kaasutyyppi 10 - Sähköiskunvaaran symboli 
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Yleistä 
 

 HUOMIO  
 
Tässä käyttöoppaassa kuvatuilla tuotteilla on korkea sijoitusarvo. On erittäin tärkeää, että tuotteet asennetaan ja että 
niitä käytetään oikein. 
Yksikön oikea huolto on välttämätön sen turvallisuudelle ja luotettavuudelle. Huoltoa varten tarvittava tekninen 
koulutus löytyy vain valmistajan huoltokeskuksista. 

 
 

 HUOMIO 

 
Tämä käyttöohje antaa tietoa koko sarjan ominaisuuksista ja menetelmistä. 
 
Kaikki yksiköt toimitetaan tehtaalta kokonaisina sarjoina, joihin kuuluvat kytkentäkaaviot ja mitoituspiirustukset jotka 
sisältävät jokaista mallia koskevan koon, painon ja ominaisuudet. 
 
KYTKENTÄKAAVIOITA JA MITOITUSPIIRROKSIA TULEE PITÄÄ OLEELLISENA OSANA TÄTÄ OPASTA.  

 
Jos tämän oppaan ja mainittujen kahden asiakirjan välillä esiintyy eroavuuksia, viittaa kytkentäkaavioon ja 
mitoituspiirroksiin. 

 
 

 TÄRKEÄÄ 

 

Tämä asennus- ja huolto-opas on laadittu tiedotustarkoituksessa, eikä se ole sitova Daikinin tarjous. 

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Viittaa tilaushetkellä annettuihin tietoihin “Vahvistettujen 
dokumenttien” mukaan, kuten “Mitoituspiirustukset”, “Kytkentäkaaviot” ja “Tyyppikilpi”. Daikin ei ota vastuuta mistään 
suorasta tai epäsuorasta vahingosta, sanan laajimmassa merkityksessä, joka seuraa tai liittyy tämän asennus- ja 
huolto-oppaan käyttöön ja/tai tulkintaan. 
 

 
Yksikön turvallinen käyttö ja huolto, kuten tässä huolto- ja käyttöoppaassa on selitetty, on olennaista käyttäjälle 
tapahtuvien onnettomuuksien välttämiseksi sekä käytön että huollon ja korjaustöiden aikana. 
 
Siksi on erittäin suositeltavaa, että tämä asiakirja luetaan huolellisesti, sitä noudatetaan ja säilytetään luotettavasti. 
 

Varoituksia käyttäjälle 

 LUE TÄMÄ HUOLTO- JA KÄYTTÖOPAS ENNEN YKSIKÖN KÄYTTÖÄ. 

 KÄYTTÄJÄ ON KOULUTETTAVA JA OHJEISTETTAVA YKSIKÖN KÄYTTÖÖN. 

 KÄYTTÄJÄN ON NOUDATETTAVA EHDOTTOMASTI KAIKKIA YKSIKÖN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA, 
TURVAMÄÄRÄYKSIÄ JA RAJOITTEITA. 

 

Tuki 
Jos lisähuoltoa tarvitaan, on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun henkilökuntaan ennen minkäänlaisten 
korjaustöiden suorittamista.  
 

Varaosat 
Yksikön huoltoon käytettävien varaosien on oltava alkuperäisiä. Sen vuoksi ota aina yhteyttä valmistajaan. 
 

Yksikön vastaanottaminen 
Tarkista yksikkö välittömästi mahdollisten vahinkojen varalta kun se vastaanotetaan. Tarkista huolellisesti, että kaikki 
lähetyslistalla olevat osat ovat paikalla ja ehjät. Mahdollisista vioista tulee ilmoittaa kuljettajalle. Tarkista yksikön 
arvokilvestä, ennen kuin se kytketään maadoitukseen, että malli ja virransyöttöjännite on tilauksen mukainen. Mahdollisia 
yksikön hyväksynnän jälkeen havaittuja vahinkoja ei voi pitää valmistajan vastuulla. 
 

Tarkastukset 
Välttääksesi epätäydellisen toimituksen (puuttuvia osia) tai kuljetusvaurioiden mahdollisuuden, suorita seuraavat 
tarkastukset koneen vastaanoton yhteydessä: 
 

a) Ennen yksikön hyväksymistä, tarkista kaikki lähetykseen kuuluvat osat. Tarkista ne vahinkojen varalta. 
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b) Jos yksikkö on vahingoittunut, älä irrota vahingoittunutta osaa. Ota sarja valokuvia, sillä ne auttavat vastuun 
selvittämisessä. 

c) Ilmoita välittömästi vahingon laajuudesta kuljettajalle ja pyydä heitä tarkastamaan yksikkö välittömästi. 
d) Ilmoita välittömästi vahingon laajuudesta valmistajan edustajalle niin, että tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä 

vaadittavien korjausten suorittamiseksi. Vahinkoa ei voi missään tapauksessa korjata ennen kuin yksikkö on 
tarkistettu kuljetusliikkeen edustajan toimesta. 

 

Tämän oppaan tarkoitus 
Tämän oppaan tarkoituksena on sallia asentajan ja valtuutetun käyttäjän suorittaa kaikki vaadittavat toimenpiteet, jotta 
yksikön kunnollinen asennus ja huolto voidaan taata vaarantamatta henkilöitä, eläimiä ja/tai esineitä. 
Tämä käyttöohje on tärkeä ammattitaitoista henkilöstöä tukeva dokumentaatio, joka ei kuitenkaan koskaan voi korvata 
itse henkilökuntaa. Kaikki toimenpiteet tulee suorittaa paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti. 
 

Tärkeää käytettyyn kylmäaineeseen liittyvää tietoa 
Tämä tuote sisältää Kioton protokollaan kuuluvia fluorikaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään. 
Kylmäainetyyppi: R134A 
GWP-arvo 

(1)
 = 1300 

Kylmäaineen määrä on osoitettu yksikön arvokilvessä sen nimen kera. 
Säännölliset tarkastukset kylmäaineen vuotoja voidaan vaatia Eurooppalaisen tai paikallisen lain mukaan. Ota yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 
 
(1)

 GWP=Global warming potential (lämmitysvaikutuskerroin) 
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NIMIKKEISTÖ 

 

E W W D 1 7 0 G - S S 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Machine type

EWA = Air-cooled chiller, cooling only

EWY = Air-cooled chiller, heat pump

EWL = Remote condenser chiller

ERA = Air cooled condensing unit

EWW = Water-cooled chiller, cooling only

EWC = Air-cooled chiller, cooling only with centrifugal fan

EWT = Air-cooled  chiller, cooling only with heat recovery

Refrigerant

D = R-134a

P = R-407c

Q = R-410a

Capacity class in kW (Cooling)

Always 3-digit code

Idem as previous

Model series

Letter A, B,…  : major modification

Inverter

    - = Non-inverter

    Z = Inverter

Efficiency level

S = Standard efficiency

X = High efficiency

P = Premium efficiency (N.A for this range)

Sound level

S = Standard noise

L = Low noise (N.A for this range)

R = Reduced noise (N.A for this range)

X = Extra low noise (N.A for this range)

C = Cabinet (N.A for this range)

Warranty

0 = 1 year of warranty

B = 2 years of warranty

C = 3 years of warranty

… = ... years of warranty

Sequential number

000 = Base model

001 = First order for this model (1 or more units)

002 = Second order for this model (1 or more units)

… = ... order for this model

B01 = First order for this model + 1year warranty

B02 = Second order for this model (1 or more units)

… = ... order for this model

Koneen tyyppi 
EWA = Ilmajäähdytteinen jäähdytin, ainoastaan jäähdytys 
EWY = Ilmajäähdytteinen jäähdytin, lämpöpumppu 
EWL = Etälauhdutinjäähdytin 
ERA = Ilmajäähdytteinen lauhdutusyksikkö 
EWW = Vesijäähdytteinen jäähdytin, ainoastaan jäähdytys 
EWC = Ilmajäähdytteinen jäähdytin, ainoastaan jäähdytys 
keskipakopuhaltimella 
EWT = Ilmajäähdytteinen jäähdytin. Ainoastaan jäähdytys lämmön talteenotolla 

Jäähdytysaine 

Kapasiteettiluokka kW (jäähdytys) 
Aina 3-numeroinen koodi 
Sama kuin edellinen 

 

Mallisarjat 
Kirjain A, B, ... : merkittävä muutos 

 

Vaihtosuuntaaja 
- = vaihtosuuntaajaton 
Z = vaihtosuuntaaja 

 

Tehokkuus 
S = Standardi tehokkuus 
X = Suuri tehokkuus 
P = Korkea tehokkuus                                (ei tiedossa tälle alueelle) 

Äänitaso 
S = Standardi ääni 
L = Matala ääni                                           (ei tiedossa tälle alueelle) 
R =Alentunut ääni                                       (ei tiedossa tälle alueelle) 
X = Erittäin hiljainen ääni                            (ei tiedossa tälle alueelle) 
C =Kaappi                                                   (ei tiedossa tälle alueelle) 

Juokseva numero 
000 = Perusmalli 
001 = Ensimmäinen luku tälle mallille (1 tai useampi yksikkö) 
002 = Toinen luku tälle mallille (1 tai useampi yksikkö) 
... = ... luku tälle mallille 
B01 = Ensimmäinen luku tälle mallille + 1 vuoden takuu 
B02 = Toinen luku tälle mallille (1 tai useampi yksikkö) 
... = ... luku tälle mallille 

Takuu 
0 = 1 vuoden takuu 
B = 2 vuoden takuu 
C = 3 vuoden takuu 
... = ... vuoden takuu 

 



D-EIMWC00204-14FI - 9/56 

Tekniset tiedot 
 

Tekniset tiedot EWWD170~600G-SS 
TEKNISET TIEDOT EWWD G-SS 170 210 260 300 320 

Kapasiteetti(1
)
 Jäähdytys kW 165,5 201,2 252,8 280,4 333,9 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 25 25 25 25 12,5 
Yksikön virransyöttö (1)

 Jäähdytys kW 42,1 50,7 64,9 75,4 84,3 

EER (1
)
 3,93 3,97 3,90 3,72 3,96 

ESEER 5,00 5,04 4,95 4,72 5,28 

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1860 1860 1860 1860 1880 

Leveys mm 920 920 920 920 860 

Syvyys mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 1393 1410 1503 1503 2687 

Toimintapaino  kg 1470 1480 1650 1650 2840 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Veden tilavuus l 60 56 123 123 118 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 7,9 9,6 12,1 13,4 16,0 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 47,0 66,7 43,8 52,7 63,9 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Lauhdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Lauhdutinten lukumäärä  Nro 1 1 1 1 2 

Veden tilavuus l 13 15 15 15 26 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 9,9 12,0 15,2 17,0 20,0 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 39,0 41,1 62,9 77,0 39,7 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö l 16 16 16 16 16+16 

Määrä 1 1 1 1 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 87,7 87,7 87,7 87,7 90,2 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 69,7 69,7 69,7 69,7 71,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö kg 50 50 50 50 100 

Piirien lukumäärä 1 1 1 1 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 

Putkien liitäntä Lauhduttimen veden tulo/poisto inch 5 5 5 5 5 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Seuraavissa nimellisolosuhteissa: höyrystin 12°/ 7 °C; lauhdutin 30°/ 35 °C. 

(2) Yksikön painoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 
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TEKNISET TIEDOT EWWD G-SS 380 420 460 500 600 

Kapasiteetti(1
)
 Jäähdytys kW 372,2 402,5 448,3 493,7 555,7 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Yksikön virransyöttö (1)
 Jäähdytys kW 93,1 101,4 115,1 129,0 150,2 

EER (1
)
 4,00 3,97 3,89 3,83 3,70 

ESEER 5,33 5,29 5,19 5,10 4,93 

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1880 1880 1880 1880 1880 

Leveys mm 860 860 860 860 860 

Syvyys mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 2697 2702 2757 2762 2762 

Toimintapaino  kg 2850 2860 2970 2970 2970 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 

Tyyppi  

Veden tilavuus l 113 113 173 168 168 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 17,8 19,2 21,4 23,6 26,6 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 61,9 71,0 54,2 54,2 67,3 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Lauhdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Lauhdutinten lukumäärä  Nro 2 2 2 2 2 

Veden tilavuus l 28 30 30 30 30 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 22,2 24,1 26,9 29,8 33,7 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 41,2 41,4 58,4 60,7 75,8 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö l 16+16 16+16 16+16 16+16 16+16 

Määrä 2 2 2 2 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö kg 100 100 100 100 100 

Piirien lukumäärä 2 2 2 2 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 114,3 114,3 139,7 139,7 139,7 

Putkien liitäntä Lauhduttimen veden tulo/poisto inch 5 5 5 5 5 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Seuraavissa nimellisolosuhteissa: höyrystin 12°/ 7 °C; lauhdutin 30°/ 35 °C. 

(2) Yksikön painoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 
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Tekniset tiedot EWWD190~650G-XS 
TEKNISET TIEDOT EWWD G-XS 190 230 280 320 380 

Kapasiteetti(1
)
 Jäähdytys kW 186,4 223,3 276,5 306,7 366,3 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 25 25 25 25 12,5 
Yksikön virransyöttö (1)

 Jäähdytys kW 39,7 48,1 59,3 71,4 79,3 

EER (1
)
 4,70 4,64 4,66 4,30 4,62 

ESEER 5,97 5,90 5,92 5,46 6,15 

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1860 1860 1860 1860 1880 

Leveys mm 920 920 920 920 860 

Syvyys mm 3435 3435 3435 3435 4305 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 1650 1665 1680 1680 2800 

Toimintapaino  kg 1800 1810 1820 1820 3020 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Veden tilavuus l 125 120 110 110 170 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 8,9 10,7 13,2 14,7 17,5 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 25,2 34,9 35,2 42,4 31,6 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Lauhdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Lauhdutinten lukumäärä  Nro 1 1 1 1 2 

Veden tilavuus l 22 25 25 25 44 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 10,8 13,0 16,0 18,1 21,3 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 16,9 19,7 24,7 30,6 16,5 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö l 16 16 16 16 16+16 

Määrä 1 1 1 1 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 87,7 87,7 87,7 87,7 90,2 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 69,7 69,7 69,7 69,7 71,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö kg 50 50 50 50 100 

Piirien lukumäärä 1 1 1 1 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 114,3 114,3 114,3 114,3 139,7 

Putkien liitäntä Lauhduttimen veden tulo/poisto inch 5 5 5 5 5 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Seuraavissa nimellisolosuhteissa: höyrystin 12°/ 7 °C; lauhdutin 30°/ 35 °C. 

(2) Yksikön painoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 
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TEKNISET TIEDOT EWWD G--XS 400 460 500 550 650 

Kapasiteetti(1
)
 Jäähdytys kW 408,2 443,6 496,0 540,5 603,9 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Yksikön virransyöttö (1)
 Jäähdytys kW 87,2 95,0 104,8 114,4 137,7 

EER (1
)
 4,68 4,67 4,73 4,72 4,39 

ESEER 6,24 6,23 6,31 6,30 5,85 

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1880 1880 1880 1880 1880 

Leveys mm 860 860 860 860 860 

Syvyys mm 4305 4305 4305 4305 4305 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 2945 2955 2975 2990 2990 

Toimintapaino  kg 3280 3290 3315 3340 3340 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Veden tilavuus l 285 285 280 280 280 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 19,5 21,2 23,7 25,8 28,9 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 23,9 27,8 38,6 45,1 55,0 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Lauhdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Lauhdutinten lukumäärä  Nro 2 2 2 2 2 

Veden tilavuus l 47 50 59 68 68 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 23,7 25,7 28,7 31,3 35,4 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 17,0 16,6 17,1 15,4 19,3 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö  16+16  16+16 16+16 16+16 16+16 

Määrä 2 2 2 2 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 90,2 90,2 90,2 90,2 90,2 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö kg 100 100 100 100 100 

Piirien lukumäärä 2 2 2 2 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 168,3 168,3 168,3 168,3 168,3 

Putkien liitäntä Lauhduttimen veden tulo/poisto inch 5 5 5 5 5 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Seuraavissa nimellisolosuhteissa: höyrystin 12°/ 7 °C; lauhdutin 30°/ 35 °C. 

(2) Yksikön painoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 
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Tekniset tiedot EWLD160~550G-SS 
TEKNISET TIEDOT EWLD G-SS 160 190 240 280 320 

Kapasiteetti(1
)
 Jäähdytys kW 160,6 189,0 244,0 270,4 315,5 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 25 25 25 25 12,5 
Yksikön virransyöttö (1)

 Jäähdytys kW 45,4 54,3 65,9 74,6 90,6 

EER (1
)
 3,54 3,48 3,70 3,62 3,48   

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1860 1860 1860 1860 1942 

Leveys mm 1000 1000 1000 1000 1100 

Syvyys mm 3700 3700 3700 3700 4400 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 1280 1280 1398 1398 2442 

Toimintapaino  kg 1337 1337 1516 1516 2560 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 

Tyyppi Kuori ja putket 

Veden tilavuus l 60 56 123 123 118 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 7,7 9,0 11,7 12,9 15,1 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 44,6 59,7 41,0 49,3 57,4 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Nesteen keräysastia 
(valinnainen) 

Volyymi 170 l 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö  l 16 16 16 16 16+16 

Määrä 1 1 1 1 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö (4) kg -- -- -- -- -- 

Piirien lukumäärä 1 1 1 1 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Nimellinen jäähdytysteho ja virransyöttö perustuvat: 12°/ 7 °C höyrystimen tulevaan/lähtevään veden 
lämpötilaan; 45 °C kylläinen päästölämpötila kompressorissa. 

(2) Kuljetus- ja yksikön painoluvut koskevat yksikköä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 

(4) EWLD –G-SS -versiot on esiladattu typellä 2 barin paineella. Laitoksen suunnittelijan on määriteltävä 
kylmäaineen lataus. 
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TEKNISET TIEDOT EWLD G-SS 360 380 420 480 550 

Capacity (1) Jäähdytys kW 352,2 381,1 428,3 475,7 525,9 

Kapasiteetin valvonta 
Tyyppi Portaaton 

Minimikapasiteetti % 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Unit power input (1) Jäähdytys kW 99,7 108,6 120,0 131,5 148,0 

EER (1) 3,53 3,51 3,57 3,62 3,55 

Kotelo 
Väri Luonnonvalkoinen (Munsell-koodi 5Y7.5/1) 

Materiaali Sinkitty ja maalattu teräslevy 

Mitat Yksikkö 

Korkeus mm 1942 1942 1942 1942 1942 

Leveys mm 1100 1100 1100 1100 1100 

Syvyys mm 4400 4400 4400 4400 4400 

Paino (2) 
Yksikkö  kg 2446 2446 2501 2506 2506 

Toimintapaino kg 2560 2560 2670 2670 2670 

Veden ja 
lämmönvaihdin 

Haihdutin 
 

Tyyppi Kuori ja putket 

Veden tilavuus l 113 113 173 168 168 

Veden 
nimellisvirtaus 

Jäähdytys l/s 
16,8 18,2 20,5 22,7 25,1 

Nimellinen 
vedenpaineen 
putoaminen 

Jäähdytys kPa 18,3 21,1 29,6 35,9 42,8 

Eristysmateriaali Suljettu kenno vaahtoelastomeeri 

Nesteen keräysastia 
(valinnainen) 

Volyymi 170 l 

Kompressori 

Tyyppi Puolitiivis yksiruuvi kompressori 

Öljyn täyttö  l 16+16 16+16 16+16 16+16  16+16 

Määrä 2 2 2 2 2 

Äänitaso 
Ääniteho (3) Jäähdytys dBA 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 

Äänenpaine (3) Jäähdytys dBA 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

Kylmäainepiiri 

Kylmäainetyyppi R134a R134a R134a R134a R134a 

Kylmäaineen täyttö (4) kg -- -- -- -- -- 

Piirien lukumäärä 2 2 2 2 2 

Putkien liitäntä Haihduttimen veden tulo/poisto mm 114,3 114,3 139,7 139,7 139,7 

Turvalaitteet Korkeapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Matalapaine (painekytkin) 

Turvalaitteet Hätäpysäytys 

Turvalaitteet Korkea poistolämpötila kompressorissa 

Turvalaitteet Vaiheen monitori 

Turvalaitteet Alhainen painearvo 

Turvalaitteet Korkea öljyn painehäviö 

Turvalaitteet Alhainen öljynpaine 

Huomautuksia 

(1) Nimellinen jäähdytysteho ja virransyöttö perustuvat: 12°/ 7 °C höyrystimen tulevaan/lähtevään veden 
lämpötilaan; 45 °C kylläinen päästölämpötila kompressorissa. 

(2) Kuljetus- ja yksikön painoluvut koskevat yksikköä ilman äänieristyskaappia. 

(3) Äänenpaineen ja tehon tasoon viitataan yksikkönä ilman äänieristyskaappia. Katso äänenpaineen 
tason arvot äänieristyskaapin kera taulukosta. 

(4) EWLD –G-SS -versiot on esiladattu typellä 2 barin paineella. Laitoksen suunnittelijan on määriteltävä 
kylmäaineen lataus. 

 



D-EIMWC00204-14FI - 15/56 

Äänenpainetasot EWWD G-SS / EWWD G-XS 

G-SS G-XS 
Äänenpainetaso 1 m päässä yksiköstä vapaalla alueella ( viit. 2 x 10

5
 ) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dBA 

170 190 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

210 230 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

260 280 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

300 320 58 58 63,5 68,5 63 64 53 49,5 69,7 

320 380 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

380 400 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

420 460 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

460 500 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

500 550 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

600 650 60 60 65,5 70,5 65 66 55 51,5 71,7 

Huomautuksia: Keskimääräinen äänenpainetaso määritetty ISO 3744:n mukaan, vapaassa kentässä puolipallon muotoisissa 

olosuhteissa. 

 
Äänenpainetasot EWWD G-SS / EWWD G-XS äänieristykaapin kera 

G-SS G-XS 
Äänenpainetaso 1 m päässä yksiköstä vapaalla alueella ( viit. 2 x 10

5
 ) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz dBA 

170 190 55,9 55,2 59,6 63,9 57,7 58,5 47,7 44,2 64,7 

210 230 55,9 55,2 59,6 63,9 57,7 58,5 47,7 44,2 64,7 

260 280 55,9 55,2 59,6 63,9 57,7 58,5 47,7 44,2 64,7 

300 320 55,9 55,2 59,6 63,9 57,7 58,5 47,7 44,2 64,7 

320 380 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

380 400 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

420 460 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

460 500 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

500 550 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

600 650 57,9 57,2 61,6 65,9 59,7 60,5 49,7 46,2 66,7 

Huomautuksia: Keskimääräinen äänenpainetaso määritetty ISO 3744:n mukaan, vapaassa kentässä puolipallon muotoisissa 

olosuhteissa. 

 
Äänenpainetason korjauskerroin EWWD G-SS / EWWD G-XS eri etäisyyksille 

G-SS G-XS 
Etäisyys (m) 

1 5 10 15 20 25 

170 190 0 8,7 13,7 16,9 19,2 21,1 

210 230 0 8,7 13,7 16,9 19,2 21,1 

260 280 0 8,7 13,7 16,9 19,2 21,1 

300 320 0 8,7 13,7 16,9 19,2 21,1 

320 380 0 8,7 13,7 16,9 19,2 21,1 

380 400 0 8,4 13,4 16,5 18,8 20,6 

420 460 0 8,3 13,3 16,4 18,7 20,5 

460 500 0 8,3 13,3 16,4 18,7 20,5 

500 550 0 8,3 13,3 16,4 18,7 20,5 

600 650 0 8,3 13,3 16,4 18,7 20,5 

Huomautuksia: Arvot on ilmoitettu dB:ssä(A) (painetaso), avoimissa kenttäolosuhteissa heijastavalla pinnalla (suuntaavuustekijä Q=2) 
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Käyttörajat 
                                                                EWWD G-SS / EWWD G-XS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EWLD G-SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Huomautus: glykolin käyttö on tarpeen höyrystimen lähtevälle vedelle alle +3 °C:n lämpötilassa.  
Kuva 1 – Käyttörajat 
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Mekaaninen asennus 
 
 

Kuljetus 
Yksikön vakaus tulee taata kuljetuksen aikana. Jos yksikköä kuljetetaan puulavalla, kyseinen puulava tulee ottaa pois 
vasta sitten kun lopullinen määränpää on saavutettu. 
 

Vastuu 
Valmistaja ei vastaa välittömästi tai tulevaisuudessa henkilöille, eläimille ja esineille koituvista vahingoista, jotka johtuvat 
tässä käyttöoppaassa annettujen asennus- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. 
Tarkista kaikki turvalaitteet säännöllisesti tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden sekä paikallisten turvallisuutta ja 
ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. 
 

Turvallisuus 
Kiinnitä yksikkö tukevasti lattiaan. 
Noudata aina seuraavia ohjeita: 
- Yksikköä voidaan nostaa yksinomaan nostopisteistä, jotka ovat itse koneen jalustassa. Nämä ovat ainoat pisteet, jotka 
voivat kannattaa yksikön koko painoa. 
- Älä päästä valtuuttamattomia ja/tai epäpäteviä henkilöitä yksikköön. 
- Yksikön pääerotuskytkin tulee avata ja virransyöttö kytkeä pois päältä, ennen kuin sähköisiin osiin kosketaan. 
- Käytä aina eristävää alustaa kun suoritat toimenpiteitä sähköisissä osissa. Älä mene sähköisiin osiin jos paikalla on 
vettä ja/tai kosteutta. 
- Kaikki jäähdytyspiirissä ja paineistetuissa osissa suoritettavat toimenpiteet saa suorittaa yksinomaan ammattitaitoinen 
henkilöstö. 
- Kompressorin saa vaihtaa ja voiteluöljyä lisätä vain ammattitaitoinen henkilöstö. 
- Terävät reunat voivat aiheuttaa haavoja. Vältä suoraa kosketusta. 
- Vältä kiinteiden esineiden työntämistä vesiputkiin kun kone on liitetty järjestelmään. 
- Mekaaninen suodatin tulee liittää lämmönvaihtimen sisäänmenoon. 
- Yksikkö on varustettu turvaventtiileillä, jotka on asennettu sekä jäähdytyskaasupiirin korkeapaine- että 
matalapainepuolelle. 
Jos yksikkö pysäytetään äkillisesti, noudata Ohjauspaneelin käyttöohjeessa annettuja ohjeita, joka kuuluu osana 

koneessa oleviin lopulliselle käyttäjälle luovutettaviin asiakirjoihin. 
On suositeltavaa suorittaa asennus ja huolto muiden henkilöiden läsnä ollessa. Mikäli tapaturma tai ongelma syntyy, 
toimi seuraavaan tapaan: 
- pysy rauhallisena; 
- paina hälytyspainiketta, jos sellainen on asennuspaikalla; 
- siirrä loukkaantunut henkilö lämpimään paikkaan, kauas yksiköstä ja aseta hänet lepoasentoon; 
- ota välittömästi yhteyttä rakennuksessa olevaan ensiapuhenkilökuntaan tai pelastuspalveluun; 
- odota pelastuspalvelun saapumista jättämättä loukkaantunutta henkilöä yksin; 
- anna kaikki tarvittavat tiedot pelastuspalvelulle. 
 

 VAROITUS  
 
Ennen yksikköön liittyvien toimenpiteiden suorittamista, lue ohjeet ja käyttöopas huolellisesti läpi. 
Asennus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa yksinomaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka tuntee paikalliset 
määräykset ja lait ja joka on saanut tarkoituksenmukaisen koulutuksen tai jolla on tämän tyyppiseen laitteistoon 
liittyvä kokemus. 
 

 

 VAROITUS 

 
Vältä koneen asentamista alueille, joilla voi esiintyä vaaroja huoltotoimenpiteiden aikana, kuten esimerkiksi (mutta ei 
ainoastaan) tasanteet, joissa ei ole kaiteita tai alueet, joilla ei ole tarvittavaa tilaa. 

 

 

Liikuttaminen ja nostaminen 
Vältä yksikköön iskemistä ja/tai täräyttämistä kun se otetaan pois kuorma-autosta ja sitä liikutetaan. Älä työnnä tai vedä 
yksikkö mistään muusta osasta kuin perustasta Välttääksesi paneelien ja alarungon vahingoittamista, kiinnitä yksikkö 
estääksesi sen liukumista kuorma-auton sisällä. Vältä yksikön osien putoamista purkamisen ja/tai siirron aikana, sillä se 
voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. 
Kaikki sarjaan kuuluvat yksiköt on varustettu neljällä nostopisteellä. Käytä näitä pisteitä yksikön nostamista varten 
kuvassa 2 osoitettuun tapaan. 
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Kuva 2 - Yksikön nostaminen 
 

 VAROITUS  
 
Sekä nostoköysien että välipalkkien ja/tai punnituslaitteiden on oltava riittävän vahvoja tukemaan konetta 
turvallisesti. Tarkista yksikön paine yksikön arvokilvestä. 
Yleistiedot -kappaleessa olevassa taulukossa nimeltä "Tekniset tiedot" osoitetut painot viittaavat vakioyksikköihin.  
Erityisissä yksiköissä voi olla lisävarusteita, jotka lisäävät niiden kokonaispainoa (lämmön talteenotto, jne.). 

 

 

 VAROITUS  
 
Yksikköä tulee nostaa äärimmäisen varovaisesti ja huolellisesti. Vältä yksikön täryttämistä ja nosta yksikköä 
äärimmäisen hitaasti pitämällä sitä täydellisesti vakaana. 

 

 

Asemointi ja kokoonpano 
Kaikki yksiköt on valmistettu asennettaviksi sisäkäyttöön. Asenna yksikkö vankalle ja täysin vaaitetulle perustalle. Mikäli 
yksikkö asennetaan parvekkeille ja/tai ullakoille, painoa jakavien palkkien käyttö voi olla tarpeen. 
Yksikön asentamista varten maahan käytä vankkaa sementtialustaa, joka on vähintään 250 mm leveä ja pidempi kuin 
yksikkö. Sen pitää lisäksi kannattaa yksikön painoa teknisissä ominaisuuksissa kuvattuun tapaan. 
Mikäli ihmiset ja eläimet pääsevät helposti yksikön asennuspaikkaan, on suositeltavaa asentaa kompressoria suojaavat 
ritilät. 
Parhaan mahdollisen suorituskyvyn saamiseksi, noudata seuraavia varotoimenpiteitä ja ohjeita: 

 Asenna yksikkö vankalle ja kiinteälle lattialle, jotta melu ja tärinä saadaan vähennettyä minimiin. 

 Tarkista, että järjestelmän sisällä kiertävä vesi on erittäin puhdasta ja poista kaikki öljy- ja ruostetahrat. Mekaanisen 
vesisuodattimen asentamista vaaditaan yksikön sisäänmenossa olevaa putkistoon. 
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Yksikön huoltoon vaadittava minimitila 
Tarkista, että yksikön jokaiselle puolelle päästään asennuksen jälkeen suoritettavia huoltotoimenpiteitä varten. Kuvassa 
3 esitetään vaadittu minimitila. 

Kuva 3 - Yksikön huoltoon vaadittava minimitila 

 
Ilmanvaihto 
Huonelämpötila huoneessa, johon yksikkö on sijoitettu, tulisi aina ylläpitää 0 - 40 °C:ssa. 
 

Melulta suojaaminen 
Kun melutasoa joudutaan pitämään silmällä, eristä yksikkö huolellisesti sen jalustasta käsin asentamalla 
tarkoituksenmukaiset tärinää estävät laitteet (toimitetaan lisävarusteena). Asenna vesiputkiin myös joustavat liitokset. 
 

Vesiputkistot 
Putkissa on oltava mahdollisimman pieni määrä mutkia ja pystysuoria suunnanvaihtoja. Tällä tavoin 
asennuskustannukset vähenevät huomattavasti ja järjestelmän suorituskyky paranee.  
Vesijärjestelmässä tulee olla: 

1. Tärinää estävillä tuilla, jotta tärinän siirtymistä alla olevaan rakenteeseen saadaan vähennettyä. 
2. Sulkuventtiileillä, jotka eristävät yksikön hydraulisesta järjestelmästä huollon aikana. 
3. Manuaalisella tai automaattisella ilmanpoistolaitteella järjestelmän korkeimmalla kohdalla; tyhjennyslaitteella 

järjestelmän matalimmassa kohdassa. Höyrystin ja lämmöntalteenottolaite, joita ei ole asetettu järjestelmän 
korkeimpaan kohtaan. 

4. Laitteella, joka pitää hydraulista järjestelmää paineistettuna (paisuntasäiliö yms.). 
5. Veden lämpö- ja painemittarit, jotka avustavat käyttäjää kunnostus- ja huoltotoimenpiteiden aikana. 
6. Suodattimella tai laitteella, joka kykenee poistamaan vieraat hiukkaset vedestä ennen kuin se virtaa pumppuun 

(Tutustu pumpun valmistajan antamiin suosituksiin sopivan suodattimen valitsemiseksi kavitaation ennalta 
ehkäisemiseksi). Suodattimen käyttö pidentää pumpun käyttöikää ja auttaa säilyttämään hydraulisen 
järjestelmän parhaassa kunnossa. 

7. Toinen suodatin tulee asentaa yksikköön johtavaan vedensyöttöputkeen, lähelle haihdutinta ja lämmön 
talteenottoa (jos se on asennettu). Suodatin estää kiinteiden hiukkasten pääsyä lämmönvaihtimeen, sillä ne 
voivat vahingoittaa tai vähentää sen lämmönvaihtokapasiteettia. 

8. Tyhjennä vesi lämmön talteenottolaitteesta talveksi, ellei vesipiiriin lisätä etyleeniglykoliseosta 
tarkoituksenmukaisessa prosenttiarvossa. 

9. Jos yksikkö asennetaan toisen tilalle, koko hydraulinen järjestelmä tulee tyhjentää ja puhdistaa ennen kuin uusi 
yksikkö asennetaan. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa säännölliset testit ja kunnollinen veden kemiallinen 
käsittely ennen uuden yksikön käynnistämistä. 

10. Jos glykolia lisätään hydraulijärjestelmään jäätymiseltä suojaamiseksi, ota huomioon, että sisäänmenon paine 
tulee olemaan alhaisempi, yksikön suorituskyky alhaisempi ja vedenpaineen lasku suurempi. Kaikki yksikön 
suojamenetelmät, kuten esimerkiksi jäätymisenesto ja alhaiselta paineelta suojaaminen tulee nollata. 
 

Ennen vesiputkiston eristämistä tarkista, ettei vuotoja esiinny. 
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Kuva 4 - Vesiputkistojen liitäntä haihduttimelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 - Mittari 
2 - Joustava liitos 
3 - Virtauskytkin 
4 - Lämpötila-anturi 

5 - Eristysventtiili 
6 - Pumppu 
7 - Suodatin 

Kuva 5 - Vesiputkistojen liitäntä lämmönvaihtimille 
 

 
Asenna kunkin lämmönvaihtimen sisääntuloon mekaaninen suodatin. Mekaanisen suodattimen asentamatta 
jättäminen aiheuttaa kiinteiden hiukkasten ja/tai hitsauskuonan pääsyn vaihtimeen. On suositeltavaa asentaa 
suodatin, jonka silmäkoko on korkeintaan 0,5 mm halkaisijaltaan. 
Valmistaja ei ole vastuussa lämmönvaihtimen vaurioista, jotka johtuvat mekaanisen suodattimen puuttumisesta. 

 

 

Veden käsittely 
Ennen kuin yksikkö otetaan käyttöön, puhdista hydraulinen piiri. Lika, kertymät, hapettumisen jäämät ja muut vieraat 
materiaalit voivat kerääntyä lämmönvaihtimen sisään ja vähentää sen lämmönvaihtokapasiteettia. Painehäviöt voivat 
myös lisääntyä vähentäen näin veden virtausta. Kunnollinen veden käsittely vähentää näin ollen hapettumisesta, 
eroosiosta ja kattilakivestä aiheutuvia riskejä. Paras veden käsittelymenetelmä tulee määritellä käytössä olevan 
paikallisen järjestelmän ja veden ominaisuuksien perusteella. 
Valmistaja ei vastaa vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat veden käsittelyn suorittamatta jättämisestä tai väärin 
käsitellystä vedestä. 

Taulukko 1 - Hyväksytyt veden laaturajat 
PH (25°C) 6.88.0  Kokonaiskovuus (mg CaCO3 / l)  200 

Sähkönjohtavuus S/cm (25°C) 800  Rauta (mg Fe / l)  1.0 

Kloridi-ioni (mg Cl  / l) 200  Sulfidi-ioni (mg S2  / l) Ei mitään 

Sulfaatti-ioni (mg SO24  / l) 200  Ammoniumioni (mg NH4+ / l)  1.0 

Emäksisyys (mg CaCO3 / l) 100  Pii (mg SiO2 / l)  50 

1 -  Mittari 
2 - Joustava liitos 
3 - Lämpötila-anturi 

5 - Eristysventtiili 
6 - Pumppu 
7 - Suodatin 
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Haihduttimen ja lämmönvaihtimien jäätymisensuoja 
Järjestelmän kokonaissuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava kaksi tai useampi seuraavista suojausmenetelmistä: 

1. Veden jatkuva kierto putkistojen ja lämmönvaihtimien sisällä. 
2. Lisätä sopiva määrä glykolia vesipiirin sisälle. 
3. Ylimääräinen lämmöneristys ja altistuneiden putkistojen lämmittäminen. 
4. Lämmönvaihtimen tyhjennys ja puhdistus talviajaksi. 

Asentajan ja/tai paikallisen huoltohenkilöstön vastuulla on varmistaa, että yhtä tai useampaa kuvattua jäätymiseltä 
suojaavaa menetelmää käytetään. Varmista, että yksikkö on jatkuvasti suojattu jäätymistä vastaan. Edellä mainittujen 
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa joidenkin yksikön osien vahingoittumisen. Takuu ei kata jäätymisestä 
aiheutuvia vahinkoja. 

 

Virtauskytkimen asennus 
Riittävän veden virtauksen takaamiseksi haihduttimen läpi virtauskytkin tulee asentaa vesipiiriin. Virtauskytkin voidaan 
asentaa joko sisään- tai ulosmenevään vesiputkistoon. Virtauskytkimen tarkoituksena on pysäyttää yksikkö, jos veden 
virtaus keskeytetään haihduttimen suojaamiseksi jäätymistä vastaan. 
Virtauskytkin, joka on nimenomaan mitoitettu tätä tarkoitusta varten, on saatavana lisävarusteena. Sen tunnuskoodi on 
131035072. 
Tämä lapityyppinen virtauskytkin sopii raskaisiin ulkokäyttöihin (IP67) ja läpimitoiltaan 1-6 tuuman putkistoihin. 
Virtauskytkin toimitetaan koskettimella, jossa ei ole virtaa ja joka tulee kytkeä liitinalustan päätteisiin (tarkista yksikön 
johdotuskaavio lisätietoja varten). 
Tämän laitteen asemointiin ja asetuksiin liittyvää lisätietoa varten lue laitteen laatikossa oleva ohjelehtinen. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 6 - Virtauksen turvakytkimen säätäminen 

 

Jäähdytyspiirin turvaventtiilit 

Jokaiseen järjestelmään kuuluu turvaventtiilit, jotka on asennettu jokaiseen piiriin eli haihduttimeen ja lauhduttimeen. 
Venttiilien tarkoituksena on poistaa kylmäaine jäähdytyspiirin mikäli toimintahäiriö syntyy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3” 83 mm 
4”         107 mm 
5”         134 mm 
6”         162 mm 

 
5 mm 

3 -  6 tuuman putkistolle 
Käytä lapaa b = 29 mm 

 

Virtauskytkimen 
laukeamisherkkyyden 

säätäminen 
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Haihduttimen painehäviöt 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 
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EWWD400~460G-XS 

EWWD500~650G-XS 

EWWD500~600G-SS / EWWD380G-XS 

EWWD460G-SS 

EWWD380~420G-SS, EWWD280~320G-XS 

EWWD260~300G-SS, EWWD190~230G-XS 
EWWD170~210G-SS 

EWWD320G-SS 
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Veden virtausarvo (l/s) 
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Lauhduttimen painehäviö 
 

EWWD G-SS / EWWD G-XS 

Veden virtausarvo (l/s) 
 

P
a
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h

ä
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iö

t 
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a

) 
 

050.1 SE 

060.1 – 073.1 – 080.1 SE 

050.1 XE 

060.1 XE 

100.2 SE 

073.1 – 080.1 XE 

110.2 SE 

120.2 – 133.2 – 146.2 – 165.2 SE 

100.2 XE 

110.2 XE 

120.2 XE 

EWWD500DJY
NN/A 

 

EWWD550~650G-XS 

EWWD500G-XS 

EWWD460G-XS 

EWWD400G-XS 

EWWD380G-XS 

EWWD380G-SS 

EWWD420~600DJYNN 

EWWD280G-XS 

EWWD320G-SS 

EWWD230G-XS 

EWWD190G-XS 

EWWD210~260G-SS 

EWWD170G-SS 

    EWWD420~600G-SS 
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Osittainen lämmön talteenoton painehäviö 

 
EWWD G-SS / EWWD G-XS / EWLD G-SS 
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EWWD420G-SS / EWWD460G-XS – EWLD380G-SS 

  EWWD460G-SS / EWWD500G-XS / EWLD420G-SS 

          EWWD500~600G-SS / EWWD550~650G-XS / EWLD480~500G-SS 

EWWD380G-SS / EWWD400G-XS / EWLD360G-SS 

EWWD320G-SS / EWWD380G-XS / EWLD320G-SS 

EWWD260~300G-SS / EWWD280 / 320G-XS / EWLD240 ~280G-SS 

EWWD210G-SS / EWWD230G-XS / EWLD190G-SS 

EWWD170G-SS / EWWD190G-XS / EWLD160G-SS 
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Etälauhduttimen ohjeet 
 
Laitoksen suunnittelijan vastuulla on etälauhdutusyksikön suunnittelu ja erityisesti putkistojen mitoitus ja kokoonpano. 
Tämän kappaleen tarkoituksena on antaa yksinkertaisesti neuvoja laitteiston suunnittelijalle. Näitä neuvoja tulee soveltaa 
asennusominaisuuksien mukaan. 
 
Etälauhduttimessa, kuten ilmajäähdytteinen tai haihdutusjäähdytys, jäähdyttimet on ladattu R134a:lla. On tärkeää pitää 
yksikkö tiukasti suljettuna, kunnes etälauhdutin on asennettu ja liitetty yksikköön. 
Jäähdyttimiin on tehtaalla asennettu vakiona suodatinkuivain, kosteudenilmaisin ja paisuntaventtiili. 
 
Hankkijan vastuulla on asentaa kaikki liitosputkistot, tarkistaa siinä ja koko järjestelmässä esiintyvät vuodot, evakuoida 
järjestelmä ja lisätä kylmäainetta. 
 
Putkistojen tulee olla sovellettavien paikallisten ja valtakunnallisten määräysten mukaisia.  
Käytä kylmäaineelle vain kupariputkistoja ja eristä jäähdytyslinjat rakennuksen rakenteista estääksesi tärinän siirtymistä.  
On tärkeää, että poistoputket kierretään lauhduttimeen ja tukitaan kompressorin kohdalla kylmäaineen ja öljyn valumisen 
estämiseksi kompressoriin; poistoputkien kiertäminen lisää myös joustavuutta. 
 
Älä käytä sahaa päätykorkkien irrottamisessa, sillä siinä syntyvät kuparilastut voivat saastuttaa järjestelmän. Käytä 
putkileikkuria tai lämpöä korkkien irrottamiseksi. Kun kupariliitoksia tiivistetään, on tärkeää antaa kuivan typen virrata läpi 
järjestelmän ennen kuin kylmäainetta lisätään. Tämä estää kattilakiven ja räjähtävän HFC-134a:n ja ilman seoksen 
muodostumista. Tämä estää myös myrkyllisen fosgeenikaasun muodostumista, joka syntyy kun HFC-134a altistetaan 
avutulelle. 
 
Pehmeitä juotoksia ei saa käyttää. Käytä kupariliitoksissa fosfaatti ja kuparipohjaista juotosta, jossa on 6-8% hopeaa. 
Käytä kovajuotetankoa, jossa on korkea hopeapitoisuus kupari-messinki- tai kupari-rautaliitoksissa. Käytä vain 
asetyleeni-happikaasu kovajuotosta. 
 
Kun yksikkö on asennettu oikein, testattu vuotojen varalta ja evakuoitu, se voidaan ladata R134a kylmäaineella ja 
käynnistää Daikin valtuutetun teknikon valvonnan alla. 
 
Määrää lisätään kunnes nesteputken tarkastuslasi on kirkas, eikä kuplia virtaa paisuntaventtiiliin. Kylmäaineen 
kokonaismäärä riippuu käytetystä etälauhduttimesta ja kylmäaineputkiston tilavuudesta. 
 
Kylmäaineen putkiston suunnittelu 

Järjestelmä voidaan konfiguroida millä tahansa pääjärjestelyllä kuten kuvissa 7, 8 ja 9 on esitetty. Kokoonpano ja siihen 
liittyvä korkeus sekä kokonaisetäisyys jäähdyttimen ja ilmajäähdytteisen lauhduttimen välillä ovat tärkeitä tekijöitä 
määriteltäessä nesteputkien ja poistoputkien kokoa. Tämä vaikuttaa myös kentän kylmäainemääriin. Näin ollen on 
olemassa fyysisiä rajoituksia, joita ei saa rikkoa, jotta järjestelmä toimii kuten on suunniteltu. 
 
1. Jäähdyttimen ja ilmajäähdytteisen lauhduttimen kokonaisetäisyys ei saisi ylittää 60 vastaavaa metriä. 
2. Nesteen nousuputket saavat olla korkeintaan 5 metrin korkeudella lauhduttimen nesteputkiliitännästä.  
3. Poistonousuputkien korkeusero saa olla enintään 30 metriä. 
 

 
Kuva 7 - Lauhdutin sijoitettuna ilman korkeuseroa 
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Kuva 8 - Lauhdutin sijoitettuna jäähdytysyksikön yläpuolelle 

 

 
Kuva 9 - Lauhdutin sijoitettuna jäähdytysyksikön alapuolelle 
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Vastaavan putken pituuden määritteleminen 

Kentälle asennettujen neste- ja poistoputkien koon määrittelemiseksi on ensin välttämätöntä vahvistaa putken vastaava 
pituus jokaiselle linjalle. Vastaava pituus on varsinainen kitkahäviö putken lineaarisesta juoksusta sekä lisätty 
mutkaliitinten, venttiilien, jne. kitkahäviö. Taulukossa 2 esitetään putken vastaava pituus eri ei-rautapitoisille venttiileille ja 
liittimille. Seuraa näitä vaiheita laskiessasi putkien kokoa:  
 
1. Aloita vastaavan pituuden alustavalla arviolla olettaen, että putken vastaava pituus on 1,5 kertaa putken 

todellinen pituus.  
2. Katso taulukkoja 2 ja 3 tiedot ensimmäisestä putkien koon arviosta.  
3. Tarkista putkien koko laskemalla todellinen vastaava pituus.  
 
Huomautus: Laskiessasi vastaavaa pituutta älä sisällytä jäähdytysyksikön putkistoa. Vain kenttäputkisto on huomioitava. 

 

 
Taulukko 2 - Vastaavat pituudet (metreinä) 

 
Putken koko OD 

(tuumaa) -
kulma 

Venttiili 
lyhyt 

Säde EL pitkä 

1/4 5,8 0,8 0,6 

3/8 7,3 1,2 0,9 

1/2 7,3 1,4 1,0 

5/8 7,6 1,7 1,2 

3/4 7,6 2,0 1,4 

7/8 8,5 2,4 1,6 

11/8 8,8 0,8 0,6 

13/8 10,1 1,0 0,7 

15/8 10,4 1,2 0,8 

21/8 11,9 1,6 1,0 

25/8 13,4 2,0 1,3 

31/8 14,3 2,4 1,6 

 

Nesteputkien koko 

Nesteputkien suunnittelussa on tärkeää, että neste saavuttaa paisuntaventtiilin ilman leimahduskaasua, koska tämä 
kaasu vähentää venttiilin kapasiteettia. Koska leimahduskaasu voi aiheutua paineen alentumisesta putkessa, kitkasta ja 
staattisen pään muutoksista johtuvat painehäviöt on pidettävä minimissä. 
 
Sulkuventtiili on asennettava nesteputkeen siellä missä ympäristön lämpötila voi laskea huonelämpötilan alle nesteen 
lauhduttimeen siirtymisen estämiseksi ja kylmäaineen pitämiseksi putkessa yksikön käynnistystä varten (jos käytetään 
termostaattipaisuntaventtiiliä, sulkuventtiili auttaa myös pitämään nestepaineen riittävän korkeana, jotta venttiili pysyy 
kiinni kompressori suljettuna). 
 
Sulkuventtiilin ja paisuntaventtiilin väliin on asennettava varoventtiili. 
 
Nesteputken halkaisijan tulisi olla mahdollisimman pieni ja samalla säilyttää hyväksyttävä painehäviö. Tämä on tärkeää 
kylmäainetäytöksen minimoimiseksi. Jäähdyttimen ja ilmajäähdytteisen lauhduttimen välinen kokonaispituus ei saisi 
ylittää 60 vastaavaa metriä. 
 
Järjestelmän nesteen nousuputket vaativat 11,5 kPa:n lisäpainehäviön metrin nousua kohden. Kun nesteen nousuputken 
käyttö on tarpeen, tee pystysuora juoksu heti lauhduttimen jälkeen ennen muita rajoituksia. Nesteen nousuputket saavat 
olla korkeintaan 3 metrin korkeudella lauhduttimen nesteputkiliitännästä. Nesteputkistoa ei tarvitse asettaa viettämään 
alaspäin. 
 
Nesteputkistoa ei yleensä eristetä. Jos putkisto kuitenkin on alttiina auringon lämmölle tai yli 43 °C:n lämpötiloille, 
alijäähdytys voidaan toteuttaa. Näissä tapauksissa eristä nesteputkisto. 
 
Viite nesteputkiston mitoituksesta on esitetty taulukossa 3. Sitä on käytettävä vain viitteenä, piirille jonka 
lauhdutuslämpötila vastaa 55 °C:tta ja 5 °C:n alijäähdytystä lauhduttimen ulostulossa. Laitoksen suunnittelija on 
vastuussa putkien mitoituksesta, käytä ASHRAE Refrigeration Handbook:ia tai muuta sopivaa suunnitteluopasta. 
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Taulukko 3 - Nesteputkien koko 
 

Piirikapas
iteetti kW 

Vastaava pituus yhteensä (metreinä) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 11/8 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 

350 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 

400 11/8 13/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 15/8 

450 11/8 13/8 13/8 13/8 15/8 15/8 15/8 21/8 21/8 

 

Poistoputkiston (kuuma kaasu) mitoitus 

Poistoputkiston koko perustuu nopeuteen, joka tarvitaan jäähdyttimen oikeaan toimintaan öljyn oikeanlaiseksi 
käsittelemiseksi ja kompressorin suojaamiseksi vaurioilta, jotka voivat johtua tiivistyvästä kylmäaineesta sammutuksen 
aikana. 
 
20 - 40 KPa:n kokonaiskitkahäviötä poistoputkelle pidetään hyvänä suunnitteluna. Putkiston jokaisen osan mitoitus on 
suunniteltava huolella, niin että kaasun nopeudet ovat riittävät kaikissa käyttöolosuhteissa kuljettamaan öljyä. 
 
Jos nopeus pystysuorassa poistonousuputkessa on liian alhainen, öljyä voi kerääntyä nousuputkeen ja vaakasuoraan 
kokoojaan, aiheuttaen kompressorin öljymenetyksen, mikä voi johtaa kompressorin vaurioitumiseen öljyn puutteen 
vuoksi. Kun kompressorin kuormitus (ja kaasun nopeus poistoputkessa) kasvaa, öljy, jota on kerätty pienennetyn 
kuorman aikana, voi siirtyä takaisin kompressoriin aiheuttaen vahinkoa. 
Kaikkien vaakasuoraan kokoojaan tulevien poistoputkien tulisi nousta kokoojan keskilinjan yläpuolelle. 
Poistoputkien tulisi viettää alaspäin, kuuman kaasun virtauksen suuntaan, vaakasuoran juoksun 6 mm/metri nopeudella. 
Tämä on tarpeen kokoojassa olevan öljyn siirtämiseksi painovoimalla. Öljytaskuja tulisi välttää, koska öljy kerääntyy 
tällaisiin paikkoihin ja kompressorista voi tulla köyhdytetty. 
 
Jos jäähdytysyksikkö on lauhduttimen alapuolella, kierrä poistoputkisto vähintään 2,5 cm lauhduttimen yläosan 
yläpuolelle. Painehanaventtiili on asennettava lauhduttimeen helpottamaan paineen mittausta huoltoa varten.  
 
Varoventtiili on asennettava poistoputkistoon. 
 
Viite poistoputkiston mitoituksesta on esitetty taulukossa 4. Sitä on käytettävä vain viitteenä, piirille jonka 
höyrystyslämpötila vastaa 7 °C:tta ja lauhdutuslämpötila vastaa 55 °C:tta. Putkiston mitoitus on laitoksen suunnittelijan 
vastuulla, käytä ASHRAE Refrigeration Handbook:ia tai muuta sopivaa suunnitteluopasta. 
 

Taulukko 4 - Poistoputkien koko 
 

Piirikapas
iteetti kW 

Vastaava pituus yhteensä (metreinä) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 

300 21/8 21/8 21/8 25/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 

350 21/8 21/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 

400 21/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 31/8 2 x 25/8 2 x 25/8 

450 25/8 25/8 25/8 31/8 31/8 31/8 2 x 25/8 2 x 25/8 2 x 31/8 

 

Öljyn täyttö 

Etälauhduttimessa öljyn latauksessa kompressoriin on otettava huomioon, että yleensä n. 1 % öljystä sekoittuu 
kylmäaineeseen, joten hieman öljyä on lisättävä standardiin määrään jos kylmäaineen määrä ylittää yksikön standardin 
määrän. On tärkeää, että yksikön toiminnan aikana öljytaso öljynerottimessa ei ole alhaisempi kuin ¼ ylemmässä 
sivulasissa. 
EWLD G-SS-version kompressorit toimitetaan niiden oikeilla öljymäärillä. Jäähdytinpiirit eivät saa jäädä auki yli 15 
minuutiksi. Jos näin tapahtuu, on öljy ja öljysuodatin vaihdettava kuten tämän käyttöoppaan osassa "Öljysuodattimen 
vaihto" on kuvattu. 
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Sähkölaitteisto 
 
Yleiset spesifikaatiot 
 

  VAROVAISUUTTA 

 

Kaikki yksikön sähköliitännät tulee suorittaa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. 
Kaikki asennukseen, ohjaukseen ja huoltoon liittyvät toimenpiteet saa suorittaa ammattitaitoinen henkilöstö. 
Viittaa aina hankittuun koneeseen ja sen mukana lähetettyyn kytkentäkaavioon. Mikäli kytkentäkaaviota ei ole 
toimitettu tai se on hävinnyt,ota yhteyttä jälleenmyyjään, joka lähettää sinulle siitä kopion. 
 

 

 VAROVAISUUTTA 

 

Käytä vain kuparijohteita. Muiden kuin kuparijohteiden käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai hapettumisen 
syntymistä kytkentäpisteisiin ja vahingoittaa yksikköä. 
Interferenssien syntymisen estämiseksi, kaikki ohjauskaapelit tulee kytkeä erilleen virtakaapeleihin nähden. Käytä tätä 
tarkoitusta varten olevia erillisä sähköjohtoja. 
 

 

 VAROVAISUUTTA 

 

Yksi- ja kolmivaihekuormitusten samanaikaisuus ja epätasapainoisuus eri vaiheiden välillä voi aiheuttaa vuotoja 
maahan jopa 150 mA:n asti sarjan yksikköjen vakiokäytön aikana. 
 
Mikäli yksikköön kuuluu laitteita, jotka aiheuttavat suurempia ylivärähtelyjä (kuten VFD ja vaiheen katkaisu) maahan 
suuntaava vuoto voi kasvaa erittäin korkeisiin arvoihin (noin 2 ampeeria). 
 
Virransyöttöön tarvittavat suojaukset tulee suunnitella edellä mainittujen arvojen mukaan. 
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Taulukko 5 - Sähkötiedot malli EWWD G-SS 

Yksikkö Kompressorit Ohjaus 

Yksikön koko Maksimaalinen 
virta johtojen 
koon mukaan 

Maksimi 
käynnistysvirta 

(1) 

Tehokerroin 
(2) 

Sammutuskatkaisijan 
koko 

Oikosulkuvirta 
 

Icc 

Kompressorien 
määrä 

Kompressorien maks. 
virta piiri 1 / piiri 2 

 (3) 

Kompressorien 
huippuvirta piiri 1 / 

piiri 2 

Kompressorin typpi 
gG NH0/NH1 

sulakkeen koko piiri 
1/ piiri 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 

170 123 288 0,83 250 A 13,5 1 112  288  125  500 4 

210 147 288 0,87 250 A 13,5 1 134  288  160  500 4 

260 177 288 0,89 250 A 13,5 1 161  288  200  500 4 

300 200 288 0,89 250 A 13,5 1 182  288  250  500 4 

320 246 372 0,85 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

380 271 386 0,87 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

420 295 386 0,87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

460 325 404 0,88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

500 354 404 0,89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

600 400 415 0,89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Suurimman kompressorin käynnistysvirta + toisen kompressorin virta 75 % maksimikuormituksesta 
(2) Kompressorien tehokerroin nimellisolosuhteissa (12/7 °C – 30/35 °C – 400 V) 
(3) Kompressorien maksimikäyttövirta 
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Taulukko 6 - Sähkötiedot malli EWWD G-XS 

Yksikkö Kompressorit Ohjaus 

Yksikön koko Maksimaalinen 
virta johtojen 
koon mukaan 

Maksimi 
käynnistysvirta  

(1) 

Tehokerroin 
(2) 

Sammutuskatkaisijan 
koko 

Oikosulkuvirta 
 

Icc 

Kompressorien 
määrä 

Kompressorien 
maks. virta piiri 1 / 

piiri 2 
 (3) 

Kompressorien 
huippuvirta piiri 1 / 

piiri 2 

Kompressorin typpi 
gG NH0/NH1 

sulakkeen koko piiri 
1/ piiri 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 

190 123 288 0,83 250 A 13,5 1 112  288  125  500 4 

230 147 288 0,87 250 A 13,5 1 134  288  160  500 4 

280 177 288 0,89 250 A 13,5 1 161  288  200  500 4 

320 200 288 0,89 250 A 13,5 1 182  288  250  500 4 

380 246 372 0,83 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

400 271 386 0,85 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

460 295 386 0,87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

500 325 404 0,88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

550 354 404 0,89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

650 400 415 0,89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Suurimman kompressorin käynnistysvirta + toisen kompressorin virta 75 % maksimikuormituksesta 
(2) Kompressorien tehokerroin nimellisolosuhteissa (12/7 °C – 30/35 °C – 400 V) 
(3) Kompressorien maksimikäyttövirta 
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Taulukko 7 - Sähkötiedot malli EWLD G-SS 

Yksikkö Kompressorit Ohjaus 

Yksikön koko Maksimaal
inen virta 
johtojen 

koon 
mukaan 

Maksimi 
käynnistysvirt

a (1) 

Tehokerroin 
(2) 

Sammutus
katkaisijan 

koko 

Oikosulkuvirta  
 

Icc 

Kompressor
ien määrä 

Kompressorien maks. virta 
piiri 1 / piiri 2 

 (3) 

Kompressorien huippuvirta 
piiri 1 / piiri 2 

Kompressorin typpi gG 
NH0/NH1 sulakkeen koko 

piiri 1/ piiri 2 

  

 A A  A kA  A A A A A A VA A 

160 123 288 0,83 250 A 13,5 1 112  288  125  500 4 

190 147 288 0,87 250 A 13,5 1 134  288  160  500 4 

240 177 288 0,89 250 A 13,5 1 161  288  200  500 4 

280 200 288 0,89 250 A 13,5 1 182  288  250  500 4 

320 246 381 0,83 400 A 25 2 112 112 288 288 125 125 500 4 

360 271 396 0,85 400 A 25 2 112 134 288 288 125 160 500 4 

380 295 396 0,87 400 A 25 2 134 134 288 288 160 160 500 4 

420 325 418 0,88 400 A 25 2 134 161 288 288 160 200 500 4 

480 354 418 0,89 400 A 25 2 161 161 288 288 200 200 500 4 

550 400 453 0,89 630 A 25 2 182 182 288 288 250 250 500 4 

(1) Suurimman kompressorin käynnistysvirta + toisen kompressorin virta 75 % maksimikuormituksesta 
(2) Kompressorien tehokerroin nimellisolosuhteissa (12/7 °C – 30/35 °C – 400 V) 
(3) Kompressorien maksimikäyttövirta 
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Sähköosat 
Kaikki virta- ja yhteyskäyttöliittymät määritetään kytkentäkaaviossa, joka toimitetaan yksikön ohella. 
Käyttäjän tulee toimittaa seuraavat osat: 

- Virtakaapelit (niille tarkoitetulla kanavalla) 
- Yhdys- ja yhteyskäyttökaapelit (niille tarkoitetulla kanavalla) 
- Sopivan kokoinen lämpömagneettinen katkaisija (katso sähkötiedot). 

 

Sähköjohdot 

Virtapiiri: 

Kytke virtakaapelit yksikön liitinalustalla olevan päävirtakatkaisimen liittimiin. Paneelissa tulee olla läpimitaltaan 
sopivan kokoinen aukko käytettävää kaapelia ja siihen kuuluvaa tiivistysholkkia varten. Myös joustavaa kanavaa 
voidaan käyttää, joka sisältää kolme virransyöttöön kuuluvaa vaihetta sekä maadoituksen. 
Joka tapauksessa on taattava täydellinen vedeltä suojaaminen läpi liitäntäpisteen. 
 
Ohjauspiiri: 

Sarjan jokainen kone on varustettu ylimääräisellä 400/115 V ohjauspiirin muuntajalla. Ylimääräistä kaapelia 

ohjausjärjestelmän virransyötölle ei siis tarvita. 
Vain jos lisävarusteena saatava erillinen kokoojasäiliö halutaan käyttöön, sähköisellä pakkasvastuksella on 

oltava erillinen virtalähde. 
 

Sähkölämmittimet 
Jokaisessa piirissä on kompressoriin asennettu sähkölämmitin, jonka tarkoituksena on säilyttää öljy lämpimänä ja välttää 
kylmäaineen sekoittuminen öljyyn kompressorissa. Sähkölämmittimien toiminta taataan luonnollisesti vain kun vakaa 
virransyöttö esiintyy. Jos yksikköä ei ole mahdollista pitää päällä talvisaikaan kun sitä ei käytetä, suorita vähintään kaksi 
"Mekaaninen asennus" -kohdassa kuvatuista toimenpiteistä kappaleessa "Höyrystimen ja lämmönvaihtimien 
jäätymisensuojaus". 
 
Jos laitos käyttää koneen ulkopuolisia pumppuja (ei toimiteta koneen mukana), jokaisen pumpun sähkökaapeli on 
varustettava magneetti- ja lämpölaukaisimella ja ohjauskytkimellä. 
 

Vesipumpun ohjaus 
Kytke ohjauskontaktorikäämin virtalähde liittimiin 27 ja 28 (pumppu nro 1) ja 401 ja 402 (pumppu 2) liitinalustassa M3 ja 
asenna kontaktori virtalähteeseen, jossa on sama jännite kuin pumpun kontaktorikäämillä. Liittimet on kytketty 
puhtaaseen mikroprosessoriliittimeen. 
Mikroprosessoriliittimessä on seuraava muuntokapasiteetti: 
 
Maksimijännite: 250 Vac 
Maksimivirta: 2 A resistiivinen - 2 A induktiivinen 
Viitestandardi: EN 607301 
 
Edellä kuvattu johdotus mahdollistaa sen, että mikroprosessori voi hallita vesipumppua automaattisesti. On hyvä asentaa 
ilman jännitettä oleva katkaisin pumpun magneetti- ja lämpölaukaisimeen ja kytkeä se sarjaan virtauskytkimen kanssa. 

 
Hälytysreleet – Sähkökytkennät 
Yksikköön kuuluu digitaalisessa ulostulossa ilman jännitettä oleva kosketin, joka muuttaa tilaa joka kerta kun hälytys 
syntyy yhdessä jäähdytyspiirissä. Kytke tämä signaali ulkoiseen näkyvään hälytykseen, äänihälytykseen tai BMS:ään 
sen toiminnan valvomiseksi. Katso johdotus koneen kytkentäkaaviosta. 
 

Yksikön On/ Off -etäohjaus – Sähkökytkennät 
Koneessa on digitaalitulo, joka mahdollistaa kauko-ohjauksen. Tähän sisäänmenoon voidaan kytkeä käynnistyksen 
ajastin, vikavirtakytkin tai BMS. Kun kontakti suljetaan, mikroprosessori alkaa käynnistysjakson käynnistämällä ensin 
vesipumpun ja sitten kompressori. Kun kytkin avataan, mikroprosessori käynnistää yksikön sammutussarjan. 
Koskettimen tulee olla puhdas. 
 

Kaksinkertainen asetuspiste – Sähkökytkennät 
Tämän toiminnon avulla ohjausjärjestelmässä olevaa säätöpistettä voidaan vaihtaa edellä asetetun kahden arvon välillä. 
Esimerkki sen käytöstä on jään tuotanto yöaikaan ja vakiotoiminta päiväsaikaan. Kytke katkaisin tai ajasti liitinalustalla 
M3 olevien liittimien 5 ja 21 välille. Koskettimen tulee olla puhdas. 
 

Veden säätöpisteen ulkoinen nollaus – Sähkökytkennät (lisävaruste) 
Yksikön paikallinen asetuspiste voidaan asettaa ulkoisen analogisen 4-20 mA:n signaalin kautta. Kun tämä toiminto on 
aktivoitu, mikroprosessorin kautta asetuspistettä voidaan säätää asetetusta paikallisesta arvosta differentiaaliseen 3°C 
arvoon. 4 mA vastaa nollausta 0°C:een, 20 mA vastaa asetuspistettä plus sallittu maksimaalinen differentiaali. 
Signaalin johto tulee kytkeä suorittaa liitinalustalla M3 oleviin liittimiin 35 ja 36. 
Suojatun johdon käyttöä suositellaan eikä sitä saa asettaa virtakaapeleiden läheisyyteen, ettei elektronisessa 
ohjauksessa pääse syntymään interferenssejä. 
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Yksikön kapasiteetin rajoitus – Sähkökytkennät (lisävaruste) 
Yksikön mikroprosessorin avulla kapasiteettia voidaan rajoittaa kahden erilaisen kriteerin mukaan: 

 > Kuormarajoitus: Yksikön kuormitusta voidaan muuttaa BMS-yksikön tuottaman 4-20 mA:n ulkoisen signaalin 
kautta. 
Signaalin johto tulee kytkeä suorittaa liitinalustalla M3 oleviin liittimiin 36 ja 37. 
Suojatun johdon käyttöä suositellaan eikä sitä saa asettaa virtakaapeleiden läheisyyteen, ettei elektronisessa 
ohjauksessa pääse syntymään interferenssejä. 

- Virran raja: Yksikön kuormitusta voidaan muuttaa 420 mA:n ulkoisella signaalilla ulkoisesta laitteesta. Tässä 
tapauksessa virran raja-arvot on asetettava mikroprosessorissa niin, että mikroprosessori välittää mitatun virta-
arvon ja rajoittaa sen. 
Signaalin johto tulee kytkeä suorittaa liitinalustalla M3 oleviin liittimiin 36 ja 37. 
Suojatun johdon käyttöä suositellaan eikä sitä saa asettaa virtakaapeleiden läheisyyteen, ettei elektronisessa 
ohjauksessa pääse syntymään interferenssejä. 
Digitaalisyötön avulla virtaa voidaan rajoittaa vaadittaessa. Kytke kytkin tai ajastin (puhdas liitin) liittimiin 5 ja 9. 

              Huom. molempia valintoja ei voida aktivoida samanaikaisesti. Toiminnon asettaminen kytkee pois 
toisen toiminnon. 

 

Kuva 10 - Käyttäjän yhdistäminen käyttöliittymän liitinalustaan 
 

 
SELOSTE 

1S  Kompressorin tila 1                  PS         Virransyöttö 
2S  Kompressorin tila 2     Q10         Pääkytkin 
Al   Analogiset syöttöliittimet     S.O.                Asetuspisteen ohitus 
AO  Analogiset ulostuloliittimet     TW1               Masto 1 tuulettimen vaihe 
C-3W   Lauhdutin 3-tieventtiili                  TW2                Masto 2 tuulettimen vaihe 
C.L.  Virran raja      TW3               Masto 3 tuulettimen vaihe 
CFS   Kondensaattori virtauskytkin    TW4         Masto 4 tuulettimen vaihe 
CLE           Virran raja aktivoi      KPE-1          Höyrystin vesipumppu 1 
CP-VFD     Lauhduttimen pumppu taajuusmuuttaja   KPE-2          Höyrystin vesipumppu 2 
D.L.   Pyyntöraja 
DI  Digitaalisten syöttöliittimet 
DO  Digitaaliset ulostuloliittimet 
DPS  Kaksinkertainen asetuspiste 
EF  Ulkoinen vika 
EFS  Höyrystin virtauskytkin 
EFS-1  Höyrystin virtauskytkin 1 
EFS-2    Höyrystin virtauskytkin 2 
GA  Yleinen hälytys 
KPC  Kondensaattori vesipumppu 
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Toiminta 
 
Käyttäjän vastuu 
On tärkeää, että käyttäjä on saanut tarkoituksenmukaisen koulutuksen ja tuntee yksikön hyvin ennen sen käyttöä. 
Tämän oppaan lukemisen lisäksi, käyttäjän tulee opiskella mikroprosessorin käyttöopas ja johdotuskaavio, jotta yksikön 
käynnistykseen, käyttöön, sammutukseen ja kaikkien turvalaitteiden toimintaan kuuluva sarja ymmärretään. 
Yksikön ensimmäisen käynnistysvaiheen aikana valmistajan valtuuttama teknikko on käytettävissä ja vastaa kysymyksiin 
ja antaa oikeisiin käyttömenetelmiin liittyviä ohjeita. 
Käyttäjää suositellaan kirjaamaan jokaiseen asennettuun koneeseen liittyvät käyttötiedot muistiin. Myös säännöllisiin 
huoltoihin ja korjaustoimenpiteisiin liittyvät tiedot tulee kirjata muistiin. 
Jos epätavallisia tai poikkeavia käyttöolosuhteita havaitaan, niistä tulee ilmoittaa välittömästi valmistajan valtuuttamaan 
tekniseen huoltoon. 
 

Yksikön kuvaus 
Tämä yksikkö, joka koostuu vesijäähdytteisestä lauhduttimesta, koostuu seuraavista pääosista: 

 Kompressori: Huippumoderni sarjan Fr3200 yksiruuvikompressori on puolitiivis ja käyttää 

lauhduttimesta saapuvia kaasuja moottorin jäähdyttämiseen ja ihanteellisen toiminnan 
takaamiseksi kaikissa kuormituksissa. Voiteluöljyn ruiskutusjärjestelmä ei vaadi 
öljypumppua, sillä se virtaus taataan imun ja poiston välisen paine-eron kautta. 
Kuulalaakereiden voitelun lisäksi tämä järjestelmä sulkee ruuvin dynaamisesti 
kompressioprosessin takaamiseksi. 

 Haihdutin: Suorahöyrystys ja putkityyppinen höyrystin ovat suurikokoisia, jotta ihanteellinen 

tehokkuus voidaan taata kaikissa kuormituksissa. 
 Lauhdutin: Putkityyppisessä lauhduttimessa on ulkoiset tehokkaat mikrorivat (C4). 

 Putkiston alaosan jäähdyttämä neste ei ainoastaan paranna koneen yleistä tehokkuutta, 
vaan kompensoi myös lämpökuorman vaihtelua sopeuttamalla kylmäainekuormaa 
jokaisen käyttöolosuhteen mukaan. 

 Paisuntaventtiili: Koneessa on sähköinen paisuntaventtiili, jota ohjataan sähköisellä ohjaimeksi kutsutulla 

laitteella, joka optimoi sen toiminnan.  
 

Jäähdytyskierron kuvaus 
Lämpötilaltaan alhainen haihduttimesta saapuva jäähdytyskaasu ohjataan kompressoriin ja se kulkee läpi 
sähkömoottorin jäähdyttäen sitä. Sen jälkeen se tiivistetään ja tämän vaiheen aikana kylmäaine sekoittuu öljyyn, joka 
saapuu erottimesta. 

Öljy/kylmäaineen korkeapaineinen seos johdetaan sentrifugityyppiseen tehokkaaseen öljyn erottimeen, jossa öljy 
erotetaan kylmäaineesta. Paine-ero pakottaa erottimen pohjalle kertyneen öljyn takaisin kompressoriin samalla kun 
öljytön kylmäaine lähetetään takaisin lauhduttimeen. 

Lauhduttimen sisällä kylmäaine jaetaan tasaisesti lämmönvaihtimen koko tilavuudelle ja kaasu, joka on kosketuksessa 
putkiin, jäähtyy ja alkaa tiivistyä. 

Kyllästyslämpötilaan lauhdutettu neste siirtyy alijäähdytysosan läpi, jossa siitä häviää lämpöä, lisäämällä näin jakson 
tehokkuutta. Nesteestä jäähdytyksen, lauhdutuksen ja alijäähdtytysvaiheen aikana poistettu lämpö vaihdetaan 
lauhduttimen sisällä kulkevien putkien veteen. 

Esijäähdytetty neste virtaa äärimmäisen tehokkaan kuivaussuodattimen läpi ja saavuttaa paisuntaelementin 
(paisuntaventtiili), jonka avulla paineen aleneminen käynnistää laajenemisprosessin, joka johtaa osan jäähdytysnesteen 
höyrystymiseen. 

Tässä vaiheessa tuloksena on matalapaineinen ja -lämpötilainen nestekaasuseos, joka tulee höyrystimeen, missä se 
ottaa höyrystymiseen tarvittavan lämmön. 

Kun neste/höyrymäinen kylmäaine on jaettu tasaisesti suoraan laajeneviin lauhduttimien putkiin, se aloittaa 
lämmönvaihdon jäähdytettävällä vedellä. Tämä lämmönvaihto pienentää sen lämpötilaa ja se muuttaa asteittain tilaa, 
kunnes se höyrystyy kokonaan ja ylikuumenee. 

Kun tämä tila on saavutettu, kylmäaine poistuu lauhduttimesta ja se ohjataan uudelleen kompressoriin, joka käynnistää 
jakson uudelleen. 
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Kuva 11 - Jäähdytyssykli EWWD G-SS / EWWD G-XS 

 
 

 

CONDENSER Lauhdutin 
SLIGHT GLASS Tarkastuslasi 
COMPRESSOR Kompressori 
2 WAY ANGLE VALVE 2-suuntainen venttiili 
DRIER FILTER  Sulkuventtiili (syöttöventtiili) 
WATER INLET Veden tulo 
WATER OUTLET Veden poisto 
EVAPORATOR Haihdutin 
EX0 ELECTRONIC EXP. VALVE EX0 Elektroninen paisuntaventtiili 

23,5 bar 
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Kuva 12 - Jäähdytyssykli EWWD G-SS, EWWD G-XS Osittainen lämmön talteenotto 
 

  

CONDENSER Lauhdutin 
SLIGHT GLASS Tarkastuslasi 
COMPRESSOR Kompressori 
2 WAY ANGLE VALVE 2-suuntainen venttiili 
DRIER FILTER  Sulkuventtiili (syöttöventtiili) 
WATER INLET Veden tulo 
WATER OUTLET Veden poisto 
EVAPORATOR Haihdutin 
EX0 ELECTRONIC EXP. VALVE EX0 Elektroninen paisuntaventtiili 

23,5 bar 
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Kuva 13 - Jäähdytyssykli EWLD G-SS  

     

  
 
CONDENSER Lauhdutin 
SLIGHT GLASS Tarkastuslasi 
COMPRESSOR Kompressori 
LIQUID RECEIVER Nestevaraaja 
2 WAY ANGLE VALVE 2-suuntainen venttiili 
WATER INLET Veden tulo 
WATER OUTLET Veden poisto 
EVAPORATOR Haihdutin 
EX0 ELECTRONIC EXP. VALVE EX0 Elektroninen paisuntaventtiili 

 

  LISÄVARUSTE 

23,5 bar 
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Jäähdytysjakson kuvaus osittaisella lämmön talteenotolla 

Lämpötilaltaan alhainen haihduttimesta saapuva jäähdytyskaasu ohjataan kompressoriin ja se kulkee läpi 
sähkömoottorin jäähdyttäen sitä. Sen jälkeen se tiivistetään ja tämän vaiheen aikana kylmäaine sekoittuu öljyyn, joka 
saapuu erottimesta. 
 
Öljy/kylmäaineen korkeapaineinen seos johdetaan tehokkaaseen sentrifugityyppiseen öljyn erottimeen, joka erottelee 
sen. Erottimen pohjalle kertynyt öljy lähetetään takaisin paine-eron avulla kompressoriin, samalla kun kylmäaine, joka on 
erotetty öljystä, lähetetään osittaiseen lämmönvaihtimeen, missä se hajottaa lämpöä lämmittäen vettä, joka kulkee 
lämmönvaihtimen läpi. Lämmönvaihtimen ulostulossa jäähdytysneste menee lauhduttimeen, jossa se lauhdutetaan. 
 
Öljyn/kylmäaineen korkeapaineinen seos johdetaan sentrifugityyppiseen tehokkaaseen öljyn erottimeen, jossa öljy 
erotetaan kylmäaineesta. Paine-ero pakottaa erottimen pohjalle kertyneen öljyn takaisin kompressoriin samalla, kun 
öljytön kylmäaine lähetetään takaisin lauhduttimeen. Lauhduttimen yläosassa on jäähdytysputket, joiden kautta noin 10 
% yksikön lämmön hylkäyksestä palautetaan. 

Näissä lauhduttimissa, joissa on osittaisen lämmön talteenoton putket, on laet erityisillä liittimillä, joilla ne voidaan 
yhdistää kuumavesiputkiin Kun osittainen talteenotto aktivoidaan, lauhduttimen suorituskyky paranee, koska 
lauhduttimen lämpötila laskee niin paljon kuin lämmön poistolle omistettu pinta-ala on suurempi. 
 
Kuljettuaan jäähdytysputkien läpi kaasu alkaa tiivistyä lauhduttimen keskiosassa. 

 

Kyllästyslämpötilaan lauhdutettu neste siirtyy alijäähdytysosan läpi, jossa siitä häviää lämpöä, lisäämällä näin jakson 
tehokkuutta. Esijäähdytetty neste virtaa äärimmäisen tehokkaan kuivaussuodattimen läpi ja saavuttaa paisuntaelementin 
(paisuntaventtiili), jonka avulla paineen aleneminen käynnistää laajenemisprosessin, joka johtaa osan jäähdytysnesteen 
höyrystymiseen. 

Tässä vaiheessa tuloksena on matalapaineinen ja -lämpötilainen nestekaasuseos, joka tulee höyrystimeen, missä se 
ottaa höyrystymiseen tarvittavan lämmön. 

Kun neste/höyrymäinen kylmäaine on jaettu tasaisesti suoraan laajeneviin lauhduttimien putkiin, se aloittaa 
lämmönvaihdon jäähdytettävällä vedellä. Tämä lämmönvaihto pienentää sen lämpötilaa ja se muuttaa asteittain tilaa, 
kunnes se höyrystyy kokonaan ja ylikuumenee. 

Kun tämä tila on saavutettu, kylmäaine poistuu lauhduttimesta ja se ohjataan uudelleen kompressoriin, joka käynnistää 
jakson uudelleen.  

 

Piirin osittaisen talteenoton tarkastus ja asennusohjeet 
Kone ei hallitse ja/tai valvo osittaista lämmön talteenottojärjestelmää. Ihanteellisen toiminnan ja luotettavuuden 
saamiseksi, asentajan tulee noudattaa alla annettuja neuvoja: 

1) Asenna mekaaninen suodatin lämmönvaihtimen sisäänmenoihin. 

2) Asenna sulkuventtiilit kytkeäksesi lämmönvaihtimen irti hydraulisesta piiristä kun sitä ei käytetä tai 
järjestelmän huollon aikana. 

3) Asenna tyhjennyshana tyhjentääksesi lämmönvaihtimen jos lämpötilan oletetaan laskevan alle 0°C kun 
yksikkö on pois käytöstä. 

4) Aseta tärinää estävät joustavat liitokset veden sisäänmenon ja ulostulon välillä oleviin putkistoihin 
rajoittaaksesi tärinät ja näin ollen myös melun hydrauliseen järjestelmään mahdollisimman pieniksi. 

5) Varo, ettei lämmönvaihtimen liitoksille aseteta lämmön talteenottoyksikön putkiston painoa. 
Lämmönvaihtimen hydraulisia liitoksia ei ole suunniteltu kannattamaan niiden piano. 

6) Jos talteenottoveden lämpötila on ympäristön lämpötilaan nähden alhaisempi, sammuta lämmön 
talteenottoyksikön vesipumppu 3 minuutin kuluttua viimeisen kompressorin sammutuksen jälkeen. 

Kompressori 
Puolitiivis yksiruuvikompressori asynkronisella kolmivaihe ja kaksinapamoottorilla, joka on kiilattu suoraan pääakseliin. 
Haihduttimen imemä kaasu jäähdyttää sähkömoottoria ennen kuin se ohjataan imuaukkoihin. Sähkömoottoreiden sisällä 
on lämpötila-antureita, jotka on peitetty kokonaan käämillä ja joka valvoo jatkuvasti moottorin lämpötilaa. Jos käämin 
lämpötila nousee äärimmäisen korkeaksi (120°C), erityinen ulkoinen laite, joka on kytketty antureihin ja sähköiseen 
ohjaimeen kytkee pois päältä vastaavan kompressorin. 
Kompressorissa on ainoastaan kaksi pyörivää osaa, eikä siinä ole muita osia jotka liikkuvat epäkesko- ja/tai 
vuorottelevalla liikkeellä.  
Perusosiin kuuluu näin ollen vain pääroottorista ja satelliiteista, jotka suorittavat kompressioprosessin täysin 
harmonisesti. 
Kompression sulkeminen suoritetaan tarkoituksenmukaisesti muotoillun yhdistelmämateriaalin ansiosta, joka asetetaan 
pääruuvin ja satelliitin väliin. Pääakselia, johon pääroottori on kiilattu tuetaan 2 kuulalaakerin avulla. Järjestelmä on näin 
ollen täysin tasapainossa, sekä staattisesti että dynaamiseksi, ennen sen kokoonpanoa. 
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Kuva 14 - Kuva Fr3200 kompressorista 

 
 
 
Kompressorissa Fr3200 sisäisiin osiin päästään kahden sivulle asennetun kannen kautta. 
 

Kompressioprosessi 
Yhdellä ruuvilla varustetuissa kompressoreissa imu-, kompressio- ja tyhjennysprosessi suoritetaan jatkuvalla tavalla 
satelliitin ansiosta. Tämän prosessin aikana imetty kaasu siirtyy profiiliin roottorin, satelliitin hampaiden ja kompressorin 
rungon väliin. Tilavuutta pienennetään asteittain kylmäaineen kompression ansiosta. Korkean paineen alainen puristettu 
kaasu poistetaan näin ollen sisäänrakennettuun öljyn erottimeen. Öljyn erottimessa kaasu/öljy -seos ja öljy kerätään 
tarkoituksenmukaiseen tilaan, joka sijaitsee kompressorin alaosassa, jossa ne ruiskutetaan kompressorin mekanismiin 
kompressorin tiivistyksen takaamiseksi ja kuulalaakereiden voitelemiseksi. 
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1. E 2. Imu 

Pääroottorin kourut 'a', 'b' ja 'c' ovat 
yhteydessä toisessa päässä imukammion 
kanssa ja ne on suljettu toisessa päässä 
ylemmän satelliitin hampailla. Roottorin 
pyöriessä, kourujen todellinen pituus lisääntyy ja 
tilavuus lisääntyy, jotta imukammio saadaan auki. 
Kaaviossa 1 esitetään selvästi tämä prosessi. 
Samalla kun kouru 'a' saavuttaa kourujen 'b' ja 'c' 
asennon, sen tilavuus lisääntyy mukaan lukien 
höyryn imu kouruun. 

 

 

 

 

 

Jos pääroottori jatkaa pyörimistä, imukammion 
suuntaan auki olevat kourut kytkeytyvät 
satelliitin hampaisiin. Tässä vaiheessa 
jokainen jokainen kouru suljetaan 
progressiivisesti pääroottorin toimesta. 

Kompressiovaihe päättyy kun kourun tilavuus 
on suljettu imukammion puolella. 

 

1. 

 

2. 

 

3. Kompressio 

Kun pääroottori pyöriin, kourun sisälle jäänyttä 
kaasua vähennetään kourun pituuden 
vähentyessä ja kompressiovaihe alkaa. 

 

3. 

 

4. Tyhjennys 

Kun satelliitin hampaat lähestyvät kourun 
loppua, sisään jäänyt höyryn paine saavuttaa 
maksimiarvon, joka vastaa hetkeä, jossa 
kourun etureuna alkaa asettua päällekkäin 
kolmion muotoisen tyhjennysaukon kanssa. 
Kompressio päättyy välittömästi kun kaasu 
tyhjennetään tyhjennysputkeen. Satelliitin 
hammas jatkaa tunkeutumista kouruun, 
kunnes kourun tilavuus vähenee nollaan. ämä 
puristusprosessi toistetaan järjestyksessä 
jokaiselle kourulle/hampaalle. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Öljyn erotinta ei näytetä 

Kuva 15 - Kompressioprosessi 
 
 
 
 
     FR3200 Kompressori 
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Kuva 16 - Kompressorin Fr3200 jäähdytyskapasiteetin ohjausmekanismi 

 

Täyttö 

Öljyn syöttö Öljyaukko 

Jousi 

Pysyvä aukko imuun 

Mäntä 

Kela 

Tyhjennys 

Kisko 
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Jousivoima + öljynpaine  Imu/päästö  Paine-ero = Luistiventtiili liikkuu kohti purkua  

 

Imu/päästö paine-ero > jousivoima = luistiventtiili liikkuu kohti latausta  

TEHONSÄÄTÖTOIMINTA 
SOLENOIDIVENTTIILI 

A 
SOLENOIDIVENTTIILI 

B 

Kompressorin kuormitus 
Öljy purkautuu tehonsäätösylinteristä. Imu/päästö paine-ero voittaa jousen voiman 
ja liikuttaa luistiventtiiliä suurimman kuormituksen asentoon. 

Virta kytketty (avoin) 
Virta sammutettu 

(suljettu) 

Kompressorin purku 
Kapasiteetin ohjaussylinteri ottaa vastaan korkeapaineöljyä. Öljynpaineen 
täydentämä jousen voima voittaa imu/päästö paine-eron ja liikuttaa luistiventtiiliä 

pienimmän kuormituksen asentoon. 

Virta sammutettu 
(suljettu) 

Virta kytketty (avoin) 

Luistiventtiilin asennon pito 
Luistiventtiili lukitaan hydraulisesti haluttuun kuormitusasentoon. 

Virta sammutettu 
(suljettu) 

Virta sammutettu 
(suljettu) 

Kuva 17 - Kapasiteettia valvova mekanismi 

 

Kompressori purkaa 

Virta sammutettu 
(suljettu) 

Virta kytketty 
(avoin) 

Öljyaukko Öljyn syöttö 

 

Pysyvä aukko imuun 

 

Tyhjennys 

Carico Compressore 

Täyttö 

Öljyaukko Öljyn syöttö 

 Virta kytketty 
(avoin) 

Virta sammutettu 
(suljettu) 

Pysyvä aukko imuun 

Kompressori kuormaa 
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Ennen käynnistystä suoritettavat tarkastukset 
 

Yleistä 
Kun yksikkö on asennettu, käytä seuraavaa menetelmää tarkastaaksesi, että kaikki toimenpiteet on suoritettu kunnolla: 
 

 VAROVAISUUTTA 
 

 

Sammuta yksikön virransyöttö ennen tarkastuksien suorittamista. 
Jos tässä vaiheessa ei avata virtakytkimiä, se voi johtaa käyttäjän vakaviina vammoihin tai jopa kuolemaan. 
 

 
Tarkista kaikki virransyöttöön ja kompressoriin johtavat liitokset mukaan lukien kontaktorit, sulakkeiden pidikkeet ja 
sähköiset liittimet ja tarkista, että ne ovat puhtaita ja kunnolla kiinni. Vaikka kaikki koneet tarkastetaan tehtaalla, 
lähetyksen aikana syntyvät tärinät voivat löysätä joitakin sähköliitoksia. 
 

 VAROVAISUUTTA 

 

Tarkista, että kaapeleiden sähköiset liittimet on kiristetty kunnolla. Löystynyt kaapeli voi ylikuumentua ja saada aikaan 
ongelmia kompressorin kanssa. 
 

 
Avaa tyhjennys-, neste-, nesteen ruiskutus ja sisäänottohanat (jos asennettu). 
 

 VAROVAISUUTTA 

 

Älä käynnistä kompressoreita, jos poisto-, neste-, nesteen ruiskutus ja sisäänmenohanat on suljettu. Näiden 
hanojen/venttiileiden avaaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja kompressorille. 
On ehdottomasti kiellettyä sulkea venttiilit toimitus- ja imuputkistossa kun laite on käynnissä. 
Nämä venttiilit voidaan sulkea vain kun kompressori on sammutettu laitteen huollon aikana. Tämän toimenpiteen saa 
suorittaa vain pätevä tekninen henkilökunta, jolla on paikallisten ja/tai eruooppalaisten lakien vaatima pätevyys, 
hyväksyttyjen henkilökohtaisten ja yhteisten suojalaitteiden kera. 
 

 
Tarkista syöttöjännite yleisessä päävirtakatkaisimessa. Virransyötön tulee vastata arvokilvessä osoitettua arvoa.  

Maksimi sallittu jännitetoleranssi  10%. 

Kolmeen vaiheen välinen epätasapaino ei saa ylittää  3%. 
 
Yksikköön on sarja-asennettu vaiheen valvoja, joka estää kompressorin käynnistymistä jos vaihesarja on väärä. Kytke 
kaikki sähköliittimet kunnolla katkaisimeen niin, että käyttö voidaan taata ilman hälytysten syntymistä. Siinä tapauksessa 
jos yksikköön on kytketty virta päälle ja vaiheen valvontalaite saa aikaan hälytyksen, käännä kaksi vaihetta päinvastoin 
yleisessä katkaisimessa (yksikön sisäänmeno). Älä koskaan käännä sähköistä johdotusta päinvastoin valvontalaitteella. 
 

 VAROVAISUUTTA 

 

Käynnistys väärällä vaiheiden sarjalla vaarantaa kompressorin toiminnan korjaamattomaksi. Varmista, että vaiheet 
L1, L2 ja L3 vastaavat sarjaa R, S ja T. 
 

 
Täytä vesipiiri ja tyhjennä ilma järjestelmän korkeimmasta kohdasta ja avaa ilmaventtiili haihduttimen reunan yläpuolella. 
Muista sulkea se täytön jälkeen. Suunniteltu paine haihduttimen veden puolella on 10,0 baaria. Älä koskaan ylitä tätä 
painetta koneen käyttöiän aikana. 
 

 TÄRKEÄÄ 

 

Ennen kuin yksikkö otetaan käyttöön, puhdista hydraulinen piiri. Lika, karstat, hapettumisen jäämät ja muut vieraat 
materiaalit voivat kerääntyä lämmönvaihtimen sisään ja vähentää sen lämmönvaihtokapasiteettia. Myös paineen 
häviöt voivat lisääntyä, vähentäen näin veden virtausta. Hapettumisen, eroosion ja kattilakiven jne. muodostumiseen 
liittyvän riskin vähentämiseksi, käsittele vettä aina oikealla tavalla. Paras veden käsittelymenetelmä tulee määrittää 
paikallisesti, asennuksen ja veden ominaisuuksien mukaisesti. 
Valmistaja ei vastaa vahingoista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat veden käsittelyn suorittamatta jättämisestä tai 
väärin käsitellystä vedestä. 
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Yksikkö ulkoisella pumpulla 
Käynnistä vesipumppu ja tarkista, ettei hydraulisessa järjestelmässä synny vuotoja. Korjaa mahdolliset vuodot. Pumpun 
toimiessa, säädä veden virtausta, kunnes haihduttimelle suunniteltu painehäviö saavutetaan. Säädä virtauskytkimen 

laukaisupistettä (ei toimiteta sarja-asennuksessa) varmistaaksesi, että yksikkö toimii  20% virtausrajan sisällä. 
 

 VAROVAISUUTTA 

 
Tästä hetkestä lähtien yksikössä on virta päällä. Toimi äärimmäisen varovaisesti seuraavien toimenpiteiden 
suorittamisen aikana.  
Tarkkaamattomuus seuraavien toimenpiteiden aikana voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 
 

 

Virransyöttö 
Yksikön virransyötön tulee olla arvokilvessä osoitetun kaltainen  10%. Vaiheiden välinen epätasapaino ei saa taas 

ylittää  3%. Mittaa vaiheiden välinen jännite ja jos arvo ei ole määrättyjen rajojen sisällä, korjaa se ennen kuin yksikkö 
käynnistetään. 
 

 VAROVAISUUTTA 

 
Tarkista, että syöttöjännite on sopiva. Sopimattoman syöttöjännitteen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä 
ohjausjärjestelmän osissa ja aktivoida lämpösuojia turhaan vähentäen näin kytkinten ja sähkömoottoreiden 
käyttöikää. 
 

 

Virransyötössä syntyvä epätasapaino 
 
Komivaiheisessa järjestelmässä liiallinen vaiheiden välinen epätasapaino voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. 
Sallittu maksimaalinen jännitteen epätasapaino on 3%, joka lasketaan seuraavalla tavalla: 

Epätasapaino %: %_____100


x
V

VV

AVG

AVGMAX  

AVG = Keskimääräinen 
 

Esimerkki: kolmivaiheen mitattu jännite on vastaavasti 383, 386 ja 392 volttia, keskimääräinen arvo on: 

383+386+392 = 387 volttia 

           3 
näin ollen epätasapainon prosenttiarvo on: 

%29,1100
387

387392



x  alle hyväksytyn maksimiarvon (3%) 

 

Sähkölämmittimen virransyöttö 
Jokainen kompressori on varustettu sähkölämmittimellä, joka sijaitsee kompressorin pohjalla Sen tarkoituksena on 
lämmittää voiteluöljyä ja estää sen sekoittumista jäähdytysnesteeseen. 
Näin ollen on tärkeää varmistaa, että lämmittimet kytketään päälle vähintään 24 tuntia ennen suunniteltua 
käynnistysaikaa. Niiden käynnistämiseksi riittää, että yksikköä pidetään päällä siirtämällä pääkatkaisin asentoon Q10. 
Mikroprosessori on kuitenkin varustettu sarjalla antureita, jotka estävät kompressorin käynnistymistä, ellei öljyn lämpötila 
ole vähintään 5°C vastaavan kyllästyslämpötilan yläpuolella kompressorin imupuolella. 
Pidä Q0, Q1, Q2 ja Q12 kytkimiä Off-asennossa (tai 0), kunnes yksikkö käynnistyy. 
 

Hätäpysäytys 
Koneessa on hätäpysäytysjärjestelmä, joka katkaisee kompressorin virran mahdollistaen koneen turvallisen 
pysähtymisen vaaratilanteessa. Hätäpysäytys laukaistaan painamalla punaista sienipainiketta koneen sähkötaulun 
ovessa. 
Kun kone on pysähtynyt, hälytyssignaali muodostuu koneen ohjauskortissa, joka raportoi hätäpysäytyksen laukaisun ja 
estää kompressorin uudelleenkäynnistymisen. Kompressorien uudelleenkäynnistäminen: 

 Nollaa hätäpysäytyspainike 

 Peruuta hälytys ohjauskortissa. 
 

 VAROVAISUUTTA 

 
Hätäpysäytyspainike katkaisee sähkönsyötön kompressoreihin, mutta ei koneen sähkötauluun. Ryhdy siis kaikkiin 
varotoimiin, jos koneella on ryhdyttävä toimenpiteisiin hätäpysäytyksen jälkeen. 
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Käynnistysmenetelmä 
 
Yksikön käynnistäminen 
1. Tarkista, että pääkatkaisin Q10 on kiinni ja että kytkimet Q0, Q1, Q2 ja Q12 ovat Off-asennossa (tai 0). 
2. Sulje lämpömagneettinen kytkin Q12 ja odota, että mikroprosessori ja ohjausjärjestelmä käynnistyvät. Tarkista, että 

öljyn lämpötila on riittävän korkea. Öljyn lämpötilan tulee olla vähintään 5°C kompressorissa olevan kylmäaineen 
kyllästyslämpötilan yläpuolella. 
Jos öljy ei ole riittävän kuumaa, kompressoria ei voi käynnistää ja mikroprosessorin näyttöön ilmestyy viesti "Öljyn 
lämmitys meneillään". 

3. Käynnistä vesipumppu. 
4. Aseta Q0 -kytkin On -asentoon ja odota, että viesti ”Yksikkö päällä/ Kompressori Stand-By”-asennossa ilmestyy 

näytölle. 
5. Tarkista, että haihduttimen painehäviö vastaa suunniteltua arvoa ja korjaa se tarvittaessa. Painehäviö tulee mitata 

tehtaalla asennetuissa lastausliitoksissa, jotka on asetettu haihduttimen putkistolle. Älä mittaa painehäviötä 
kohdissa, joissa on venttiilejä ja/tai suodattimia. 

6. Vain ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä aseta kytkin Q0 kohtaan Off tarkistaaksesi, että vesipumppu jää 
päälle kolmen minuutin ajaksi ennen kuin se sammuu. 

7. Käännä kytkin Q0 takaisin On-kohtaan. 
8. Tarkista, että paikallinen lämpötilan asetuspiste on asetettu vaadittuun arvoon painamalla Aseta-painiketta. 
9. Käynnistä kompressori nro 1 kääntämällä kytkin Q1 kohtaan On (tai 1). 
10. Kun kompressori on käynnistynyt, odota vähintään minuutti, jotta järjestelmä vakautuu. Tämän ajan kuluessa 

ohjausjärjestelmä suorittaa sarjan toimenpiteitä haihduttimen tyhjentämiseksi (esityhjennys) ja turvallisen 
käynnistyksen takaamiseksi. 

11. Esityhjennyksen lopussa mikroprosessori alkaa ladata kompressoria, joka on nyt käynnissä, ulosmenevän veden 
lämpötilan vähentämiseksi. Tarkista tehonsäädön moitteeton toiminta mittaamalla kompressorin virrankulutus. 

12.  Tarkista kylmäaineen höyrystymisen ja lauhdutuksen paine. 
13. Tarkista, että yksikön vakautumiseen vaadittavan ajan jälkeen paisuntaventtiiliin johtavassa putkessa oleva nesteen 

merkkivalo on täynnä (eli siinä ei ole kuplia) ja että kosteusmittari osoittaa "Kuivaa". Merkkivalon sisällä olevat 
kuplat voivat olla merkkinä alhaisesta jäähdytysnesteen tasosta tai liiallisesta painehäviöstä kuivatussuodattimessa 
tai maksimaalisen auki-asentoon lukittuneesta paisuntaventtiilistä. 

14. Nesteen merkkivalon tarkastamisen lisäksi, tarkista myös seuraavat piirin käyttöparametrit: 
a) Kylmäaineen ylikuumeneminen kompressorin imussa  
b) Kylmäaineen ylikuumeneminen kompressorin poistossa 
c) Nesteen alijäähdyttäminen, joka tulee ulos lauhduttimen akuista 
d) Höyrystymispaine. 
e) Lauhdutuspaine. 
 
Nesteen lämpötilaan ja imulämpötilaa lukuun ottamatta yksiköissä, jotka on varustettu termistaattisella venttiilillä, 
joka vaatii ulkoisen lämpömittarin käyttöä, kaikki muut mittaukset voidaan suorittaa lukemalla vastaavat arvot 
suoraan yksikössä olevan mikroprosessorin näytöltä. 
 

15. Käynnistä kompressori nro 2 kääntämällä kytkin Q2 kohtaan On (tai 1). 
16. Toista vaiheet 10 - 15 toiselle piirille. 
 

Taulukko 8 - Tyypilliset käyttöolosuhteet kun kompressorin kuormitus on 100% 
Jakso 
esilämmittimellä? 

Imun ylikuumennus Poiston 
ylikuumennus 

Nesteen 
alijäähdytys 

EI 4  6 °C 20  25 °C 5  6 °C 

KYLLÄ 4  6 °C 18  23 °C 10  15 °C 

 

 TÄRKEÄÄ 
 
Alhaisen kylmäaineen merkkinä on: alhainen höyrystymispaine, korkea imu ja ylikuumeneminen poistossa (sallittujen 
rajojen yläpuolella) ja alhainen alijäähdytystaso. Tässä tapauksessa lisää kylmäainetta R134A vastaavaan piiriin. 
Tarkoitusta varten järjestelmään kuuluu liitos, joka sijaitsee paisuntaventtiilin ja haihduttimen välillä. Lisää 
kylmäainetta, kunnes käyttöolosuhteet palaavat normaalille tasolle. 
Muista asettaa venttiilin korkki takaisin paikoilleen kun toimenpide on suoritettu. 
 

 
Yksikön väliaikaista sammuttamista varten (päivän aikana tai viikonlopuksi), käännä Q0 kytkin Off-asentoon (tai 0) tai 

avaa etäkytkin liitinalustan M3 liittimien 58 ja 59 välillä (Etäkytkimen asennus tulee suorittaa asiakkaan toimesta). 
Mikroprosessori aktivoi sammutusmenetelmän, joka vaatii muutaman sekunnin. Kolme minuuttia kompressorin 
sammumisen jälkeen mikroprosessori sammuttaa pumpun. Älä sammuta päävirran syöttöä, kompressorissa ja 
haihduttimessa olevien sähkövastusten sammuttamisen estämiseksi.  
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TÄRKEÄÄ 

 
Jos yksikköä ei ole varustettu sisäänrakennetulla pumpulla, älä sammuta ulkoista pumppua ennen kuin 3 minuuttia on 
kulunut kompressorin viimeisestä sammutuksesta. Pumpun liian aikainen sammuttaminen laukaisee veden 
virtaamiseen kuuluvan hälytyksen. 

 
 

Kausiluonteinen sammuttaminen 
1. Sammuta kompressorit kääntämällä Q1 ja Q2 Off-asentoon (tai 0) käyttämällä normaalia tyhjennyspumppaus 

menetelmää. 
2. Kun kompressorit on sammutettu, käännä kytkin Q0 Off-asentoon (tai 0) ja odota, että sisäänrakennettu pumppu 

sammuu. Jos vesipumppua ohjataan ulkoisesti, odota 3 minuuttia kompressorien sammumisen jälkeen ennen kuin 
pumppu sammutetaan. 

3. Avaa lämpömagneettinen kytkin Q12 (Off -asento) sähkötaulun ohjausalueella ja avaa sitten yleinen katkaisin Q10 
katkaistaksesi yksikön virransyötön kokonaan. 

4. Sulje kompressorin sisäänmenossa olevat hanat (jos paikalla) ja ulosvirtaushanat, sekä nesteen ja nesteen 
ruiskutuslinjalla olevat hanat.  

5. Aseta varoitusmerkki jokaiselle avatulle kytkimelle, joka ilmoittaa, että kaikki hanat tulee avata ennen kuin 
kompressorit käynnistetään. 

6. Jos järjestelmään ei ole lisätty vesi- ja glykoliseosta, poista haihduttimesta ja liitetyistä putkista kaikki vesi jos 
yksikkö on pois käytöstä talvisaikaan. Muista, että kun yksikön virransyöttö kytketään pois päältä, jäätymistä estävä 
sähköinen vastus ei voi toimia. Älä jätä haihdutinta ja putkistoja säälle alttiiksi kun niitä ei käytetä. 

 

Yksikön käynnistäminen kausiluontoisen sammutuksen jälkeen 
1. Avaa pääkatkaisin ja tarkista, että kaikki sähköliitokset, kaapelit, liittimet ja ruuvit on kiristetty kunnolla ja takaavat 

hyvän sähköisen kosketuksen. 

2. Tarkista, että yksikköön sovellettava virransyöttö on  10% sisällä arvokilvessä annetusta nimellisestä jännitteestä 

ja että jännitteen epätasapaino vaiheiden välillä on 3%. 
3. Tarkista, että kaikki ohjauslaitteet ovat hyvässä kunnossa ja toimivat ja että käynnistystä varten paikalla on riittävä 

lämpökuormitus. 
4. Tarkista, että kaikki liitosventtiilit on kiristetty kunnolla ja ettei kylmäaineen vuotoja esiinny. Asenna aina venttiilin 

korkit takaisin paikoilleen. 
5. Tarkista, että kytkimet Q0, Q1, Q2 ja Q12 ovat auki-asennossa (Off ). Käännä pääkatkaisin Q10 On-asentoon. 

Tämä käynnistään kompressorien sähköiset vastukset. Odota vähintään 12 tuntia että ne lämmittävät öljyn. 
6. Avaa kaikki sisäänmeno-, poisto-, neste- ja nesteen ruiskuhanat. Aseta paikalle aina hanojen suojukset. 
7. Avaa vesiventtiilit järjestelmän täyttämiseksi ja tyhjennä ilma haihduttimesta ilmaventtiilin läpi, joka on asennettu 

sen kuorelle. Tarkista, ettei putkistoissa esiinny vesivuotoja. 
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Järjestelmän kunnossapito 
 

 VAROITUS  
 
Kaikki yksikköä koskevat vakio- ja ylimääräiset huoltotoimenpiteet tulee suorittaa vain ammattitaitoisen henkilöstön 
toimesta, joka tuntee laitteiston ja sen toiminnan, oikeat huoltotoimenpiteet ja kaikki turvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset sekä vaarat. 
 

 

 VAROITUS  
 
Yksikköön kuuluvien liikkuvien osien suojien irrottaminen on ehdottomasti kielletty. 
 

 

 VAROITUS  
 
Tutki aina syyt, jotka saavat aikaan yksikön toistuvan sammumisen turvalaitteiden laukeamisen takia ja korjaa 
ongelma. 
Koneen käynnistäminen vain hälytyksen nollaamisen jälkeen voi vaurioittaa laitetta vakavasti. 
 

 

 VAROITUS  
 
Ihanteellisen toiminnan ja ympäristön suojaamisen kannalta käytä kylmäainetta ja öljyä aina ihanteellinen määrä. 
Öljyn ja kylmäaineen talteenotto tulee suorittaa aina voimassa olevan lain mukaan. 
 

 

Yleistä 
 

 TÄRKEÄÄ 

 
Vakiohuollon piirissä osoitettujen tarkastusten lisäksi, tarkastuta yksikkö säännöllisesti ammattitaitoisen henkilön 
toimesta seuraavaan tapaan: 
4 tarkastusta vuodessa (1 tarkastus 3 kuukauden välein) yksiköissä, jotka toimivat 365 päivää vuodessa; 
2 tarkastusta vuodessa (1 kausiluontoisen käynnistyksen yhteydessä ja toinen kauden keskivaiheessa) yksiköille, 
jotka toimivat 180 vrk vuodessa. 
1 tarkastus vuodessa (kausiluontoisen käynnistyksen yhteydessä) yksiköille, jotka toimivat 90 vuorokautta vuodessa 
kausiluontoisessa käytössä. 
 

 

 TÄRKEÄÄ 

 
Laitteen valmistaja vaatii käyttäjien suorittavan laitteen ja paineistetun jäähdytysnesteputkiston täydellisen 
tarkastuksen kymmenen vuoden käytön jälkeen, Italian lakien mukaisesti (annetulla asetuksella 93/2000), kaikille 
ryhmille, jotka kuuluvat kategorioihin I ja IV, sisältäen ryhmän 2 nesteitä.  
Valmistaja suosittelee myös, että kaikki käyttäjät analysoivat kompressorin tärinää vuosittain ja suorittavat 
rutiinitarkastuksia tarkistaakseen mahdolliset kylmäainevuodot. Nämä tarkastukset varmistavat, että jäähdytyspiiri on 
ehjä ja turvallinen ja on suoritettava paikallisten ja/tai eurooppalaisten lakien mukaisesti ja sellaisen valtuutetun 
henkilökunnan toimesta, jolla on näiden lakien vaatima pätevyys. 
 

 

Kompressorin huolto 
Tärinän tarkastus on hyvä menetelmä kompressorin mekaanisen kunnon tarkastamiseen. 
Tarkista tärinälukemat välittömästi käynnistyksen jälkeen ja vuoden aikana säännöllisin väliajoin. Kompressorin 
kuormituksen tulee olla samankaltainen edellisiin mittauksiin nähden, jotta mittauksen luotettavuus voitaisiin taata. 
 

Voitelu 
Yksiköt eivät vaadi osien voitelua. 
Kompressorin öljy on synteettistä tyyppiä ja erittäin hygroskooppista Näin ollen on suositeltavaa rajoittaa sen altistumista 
sääolosuhteille sen varastoinnin ja lastausvaiheiden aikana. Älä altista öljyä ympäristöllisille olosuhteille yli 10 minuutin 
ajaksi. 
Kompressorin öljysuodatin on asetettu öljyn erottimen alle (painepuoli). Sen vaihtamista suositellaan kun painehäviö 
ylittää 2,0 baaria. Öljysuodattimessa syntyvä painehäviö on kompressorin virtauspaineen ja öljynpaineen välinen ero. 
Näitä molempia paineita voidaan valvoa mikroprosessorin kautta molemmissa kompressoreissa.  
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Kuva 18 - Ohjauslaitteiden asennus Fr3200 kompressorille 

 
Säännöllinen huolto 

Taulukko 9 - Vakiohuoltotaulukko 

Ohjelma Viikoittain 
Kuukausittain 

(Huom. 1) 
Vuosittain 
(Huom. 2) 

Yleiset toimenpiteet:    

Käyttötietojen lukeminen (Huomautus 3) X   

Tarkista yksikkö silmämääräisesti vikojen ja/tai löystyneiden osien 
varalta 

 X  

Tarkista lämpöeristyksen kunto   X 

Puhdista ja maalaa tarpeen vaatiessa   X 

Analysoi vesi (Huomautus 5)   X 

    

Sähköisten osien huolto:    

Tarkista ohjausjärjestys   X 

Tarkista kytkimen kuluminen - Vaihda tarpeen vaatiessa   X 

Tarkista, että kaikki sähköliittimet on kiristetty - Kiristä ne tarvittaessa   X 

Puhdista sähkötaulun sisäosa   X 

Tarkista osat ylikuumenemisesta syntyneiden merkkien varalta  X  

Tarkista kompressorin ja sähkövastuksen toiminta  X  

Mittaa kompressorin moottorin eristys käyttämällä Megger-mittaria   X 

    

Jäähdytyspiiri:    

Tarkista, ettei kylmäaineen vuotoja esiinny  X  

Tarkista kylmäaineen virtaus käyttämällä tarkastuslasia - Tarkastuslasi 
täynnä 

X   

Tarkista kuivaussuodattimen painehäviö  X  

Tarkista öljynsuodattimen painehäviö (Huomautus 4)  X  

Analysoi kompressorin tärinät   X 

Analysoi kompressorin öljyn happamuus (Huomautus 6)   X 

Tarkista varoventtiilit (Huomautus 7)  X  

    

Lauhduttimen osa:    

Puhdista lämmönvaihtimet (Huomautus 8)   X 

IM
U

 

ESILÄMMITINPORTTI 

NOSTO 

ESILÄMMITINPORTTI 

KORKEAPAINE KYTKIN 

 

NOSTO 
LIFTING 

TÄYTÖN SOLENOIDIVENTTIILI TYHJENNYKSEN 
SOLENOIDIVEN 

TYHJENNYS 

KORKEAPAINE 

ANTURI 

ÖLJYSUODATIN 

ÖLJYNPAINEEN ANTURI 

ÖLJYNTÄYTTÖHANA 

ÖLJYSUODATIN 
 

LÄMPÖTILA-ANTURIN 

SIJAINTI 

HEATER SHEATH FOR OIL SUMP 
ÖLJYNPAINEEN ANTURI 

TYHJENNYS 
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Huomautuksia: 
1) Kuukausittain suoritettavat toimenpiteet sisältävät kaikki viikoittain suoritettavat toimenpiteet. 
2) Vuosittain (tai kauden alussa) suoritettavat toimenpiteet sisältävät kaikki viikoittain ja kuukausittain suoritettavat 

toimenpiteet. 
3) Yksikön käyttöarvot tulee merkitä muistiin päivittäin, jotta sitä voidaan tarkkailla jatkuvasti. 
4) Vaihda öljysuodatin jos painehäviö laskee 2,0 baariin. 
5) Tarkista, ettei paikalla ole sulaneita metalleja. 

6) TAN (Total Acid Number,  0.10 : Ei toimintaa  
kokonaishappoluku) :  0,10 ja 0,19 välillä: Happoja vastustavien suodattimien vaihto ja tarkastus 1 000 

käyttötunnin jälkeen. Suodattimien jatkuva vaihto, kunne TAN-arvo laskee alle 0,10. 

0.19 : Vaihda öljy, öljysuodatin ja kuivatussuodatin. Tarkista säännöllisesti. 

7) Varoventtiilit 
 Tarkista, että kantta ja tiivistettä ei ole peukaloitu. 
 Tarkista, että varoventtiilien laskuistukkaa ei haittaa mitkään esineet, ruoste tai jää.   

Tarkista varoventtiiliin merkitty valmistuspäivämäärä. Vaihda venttiili 5 vuoden välein ja varmista, että se on 

voimassa olevien säädösten mukainen laitteen asennuksen kannalta.  
8) Puhdista lämmönvaihtimen putket mekaanisesti ja kemiallisesti seuraavissa tilanteissa: lauhduttimen 

vesitilavuuden lasku, lasku lämpötilaerossa poistoveden sisäänmenon ja ulostulon välillä, korkea lämpötilan 

tiivistyminen. 
 

Kuivatussuodattimen vaihto 
Kuivatussuodattimen patruunan vaihtoa suositellaan voimakkaasti jos suodattimessa syntyvä painehäviö on erittäin 
korkea tai merkkivalon läpi kulkee ilmakuplia kun alijäähdyttimen arvo on hyväksyttävien rajojen sisällä. 
Patruunoiden vaihtoa suositellaan kun suodattimen painehäviö saavuttaa 50 kPa kun kompressori on täydessä 
kuormituksessa. 
Patruunat tulee vaihtaa myös kun kosteusmittarin sisällä oleva nesteen merkkivalo muuttaa väriä ja näyttää liiallista 
kosteutta tai kun säännöllisten öljytestien arvot osoittavat happamuutta (TAN on liian korkea). 
 

Kuivatussuodattimen patruunan vaihtomenetelmä 
 

  HUOMIO 
 

Varmista, että vesi virtaa kunnolla läpi haihduttimen koko toimenpiteen aikana. Veden virtauksen keskeyttäminen 
tämän menetelmän aikana voi aiheuttaa haihduttimen jäätymistä, sisäisten putkistojen rikkoutumisen uhalla. 

 

1. Sammuta vastaava kompressori kääntämällä kytkin Q1 tai Q2 kohtaan Off. 
2. Odota, kunnes kompressori on pysähtynyt ja sulje hana, joka sijaitsee nestelinjalla. 
3. Kun kompressori on sammunut, aseta tarra kompressorin käynnistyskytkimeen ei-toivottujen käynnistysten 

ennaltaehkäisemiseksi. 
4. Sulje kompressorin imuhana (jos se kuuluu varustuksiin). 
5. Käytä talteenottoyksikköä poistaaksesi ylimääräinen kylmäaine nestesuodattimesta, kunnes 

ympäristöpaine saavutetaan. Kylmäainetta tulee säilyttää sopivassa ja puhtaassa astiassa.  
 

 TÄRKEÄÄ 
 

Ympäristön suojaamiseksi, älä jätä kylmäainetta ympäristöön Käytä aina keräys- ja säilytysastiaa. 
 

 

6. Vakauta sisäinen paine ulkoisen paineen kanssa painamalla suodattimen kannelle asennettua 
tyhjiöpumppua. 

7. Irrota kuivatussuodattimen kansi. 
8. Ota suodattavat elementit pois. 
9. Asenna uudet suodatuselementit suodattimen sisälle. 
 

  HUOMIO 
 

Älä käynnistä konetta, ennen kuin patruuna on oikein asetettu suodatinkuivuriin. Laitteen valmistaja ei ota vastuuta 
vahingoista henkilöille tai omaisuudelle, jotka ovat aiheutuneet laitteen toiminta-aikana, jos suodatinkuivurin patruunat 
eivät ole oikein asetettu. 

 

10. Vaihda kannen tiiviste. Älä päästä mineraaliöljyä suodattimen tiivisteeseen, estääksesi piirin saastuttamista. 
Käytä vain tarkoitukseen vaadittavia öljyjä (POE). 

11. Sulje suodattimen kansi. 
12. Kytke tyhjiöpumppu suodattimeen ja laske tyhjiö 230 Pa:han asti. 
13. Sulje tyhjiöpumpun venttiili. 
14. Lataa suodatin tyhjennyksen aikana talteenotetulla kylmäaineella. 
15. Avaa nestelinjan venttiili. 
16. Avaa imuventtiili (jos se kuuluu varustuksiin). 
17. Käynnistä kompressori kääntämällä kytkintä Q1 tai Q2. 
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Öljynsuodattimen vaihtaminen 
 

  HUOMIO 

 

Voitelujärjestelmä on suunniteltu siten, että suurin osa öljystä pysyy kompressorin sisällä. Käytön aikana pieni määrä 
öljyä kiertää kuitenkin vapaasti järjestelmässä yhdessä kylmäaineen kanssa. Kompressoriin lisättävän öljyn määrän 
tulisi näin ollen olla yhtä suuri poistetun öljymäärän kanssa. Älä lisää sitä arvokilvessä osoitetun määrän verran, sillä 
siitä voi aiheuta, että öljyä on liikaa käynnistysvaiheessa. 
Kompressorista poistetun öljyn määrä tulee mitata määrätyn ajan kuluttua, eli kun kaikki öljyssä oleva kylmäaine on 
haihtunut. Vähentääksesi öljyssä olevan kylmäaineen määrän minimiin, sähkövastuksia tulee pitää päällä ja öljy 

poistaa, vasta sitten kun 3545°C lämpötila on saavutettu. 
 

 

  HUOMIO 

 
Öljysuodattimen vaihto tulee suorittaa äärimmäisen huolella, jotta mahdollisimman paljon öljyä saataisiin talteen. 
Öljyä ei saa pitää ilmassa yli 30 minuuttia. 
Mikäli epäilyksiä ilmenee, tarkista öljyn happamuus, tai, jos mittauksia ei voida suorittaa, vaihda voiteluaine uuteen, 
jota on säilytetty tiivistetyissä astioissa tai varastoidaan valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 
 

 
Fr3200 Kompressori 
Kompressorin öljysuodatin on asetettu öljyn erottimen alle (poistopuoli). Vaihda se kun sen paine ylittää 2,0 baaria. 
Öljysuodattimessa syntyvä painehäviö on kompressorin virtauspaineen ja öljynpaineen välinen ero. Näitä molempia 
paineita voidaan valvoa mikroprosessorin kautta molemmissa kompressoreissa. 
 

Tarvittavat materiaalit: 
Öljynsuodatin koodi 95816401  – määrä 1 
Tiivistesarja koodi 128810988  – määrä 1 

 
Yhteensopivat öljyt: 
 
DAPHNE HERMET OIL FVC68D 
 
Kompressorin standardi öljyntäyttö on 16 litraa. 

 

Öljynsuodattimen vaihtamiseen kuuluva menetelmä 
1) Sammuta molemmat kompressorin kääntämällä kytkimet Q1 ja Q2 Off-asentoon. 
2) Käännä kytkin Q0 Off-asentoon ja odota, että kiertopumppu sammuu ja avaa pääkatkaisin Q10 kytkeäksesi 

yksikön virransyötön pois päältä. 
3) Aseta tarra pääkatkaisimen kahvaan estääksesi tahattomien käynnistysten syntymistä. 
4) Sulje imu-, tyhjennys- ja nesteen ruiskutusventtiilit. 
5) Kytke talteenottoyksikkö kompressoriin ja ota talteen kylmäaine sopivaan ja puhtaaseen säilytysastiaan. 
6) Jatka kylmäaineen tyhjentämistä, kunnes sisäinen paine on negatiivinen (verrattuna ympäristön paineeseen). 

Tällä tavoin öljyyn liuennut kylmäaineen määrä saadaan minimiin. 
7) Tyhjennä öljy kompressorista avaamalla öljynerottimen alla sijaitseva poistoventtiili. 
8) Ota pois öljysuodattimen kanssa ja irrota sisäinen suodatuselementti. 
9) Vaihda kansi ja sisäisen vaipan tiiviste. Älä voitele tiivisteitä mineraaliöljyllä estääksesi järjestelmän 

saastumista. 
10) Aseta paikalle uusi suodatin. 
11) Asemoin suodatin uudelleen sulkemalla kansi ja kiristämällä ruuvit. Ruuvit tulee kiristää vuorotellen ja peräkkäin 

60 Nm kiristysmomenttiin. 
12) Lisää öljyä ylemmästä hanasta, joka sijaitsee öljyn erottimella. Tämä toimenpide tulee suorittaa mahdollisimman 

nopeasti ottaen huomioon esteriöljyn korkea hygroskooppisuus. Älä altista esteriöljyä ilmalle yli 10 minuutin 
ajan. 

13) Sulje öljyn täyttöhana. 
14) Kytke tyhjiöpumppu ja tyhjennä kompressori, kunnes 230 pa:n tyhjiöaste saavutetaan. 
15) Kun edellä mainittu tyhjiöaste saavutetaan, sulje tyhjiöpumpun hana.  
16) Avaa järjestelmän tyhjennys-, imu- ja nesteen ruiskutusventtiilit. 
17) Kytke irti tyhjiöpumppu kompressorista. 
18) Irrota varoituskilpi pääkatkaisimesta. 
19) Sulje pääkatkaisin Q10 kytkeäksesi virran yksikköön. 
20) Käynnistä yksikkö noudattamalla edellä kuvattua käynnistysmenetelmää. 
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Kylmäaineen lisääminen 
 

  HUOMIO 

 

Yksiköt on suunniteltu käytettäväksi kylmäaineen R134A kanssa ÄLÄ KÄYTÄ muita kuin R134A kylmäainetta. 
 

 

  HUOMIO 

 

Kun jäähdytyskaasua lisätään tai poistetaan järjestelmästä varmista, että vesi virtaa kunnolla läpi haihduttimen koko 
täyttö-/tyhjennysajan. Veden virtauksen keskeyttäminen tämän menetelmän aikana voi aiheuttaa haihduttimen 
jäätymistä, sisäisten putkistojen rikkoutumisen uhalla. 
Jäätymisestä aiheutuvat vahingot mitätöivät takuun. 
 

 

 VAROITUS 

 

Kylmäaineen poistoon ja lisäämiseen kuuluvat toimenpiteet tulee suorittaa teknikkojen toimesta, jotka ovat päteviä 
tälle yksikölle kuuluvien materiaalien käytössä. Väärin suoritettavat huollot voivat aiheuttaa paineen ja nesteen 
hallitsemattomia hävikkejä. Älä heitä kylmäainetta ja voiteluaineita luontoon. Kerää nämä materiaalit aina 
tarkoituksenmukaisiin säiliöihin. 
 

 
Yksiköt toimitetaan aina kylmäaineella täytettynä, mutta joissakin tapauksissa voi olla tarpeen lisätä uutta kylmäainetta 
kentällä. 
 

 VAROITUS 

Tarkista aina syyt mahdolliseen kylmäaineen vuotoon. Korjaa järjestelmä jos se on tarpeen ja lisää sitä sitten. 

 

 
Lisäys voidaan suorittaa milloin tahansa missä tahansa vakaassa kuormitustilassa (mieluummin 70 ja 100% välillä) ja 
kaikissa ympäristöolosuhteissa (mieluummin 20°C yläpuolella). Yksikköä tulee pitää päällä vähintään 5 minuutin ajan, 
jotta lauhdutuspaine saadaan vakiintumaan. 
Alijäähdytysarvo on noin 34°C. 
Kun alijäähdytysosa on täynnä, kylmäaineen lisäys ei lisää järjestelmän tehokkuutta. Joka tapauksessa, jos kylmäainetta 

lisätään pieni määrä, (12 kg) se tekee järjestelmästä vähemmän herkän. 
 

Huomaa: Alijäähdytys vaihtelee ja vaatii muutaman minuutin uudelleenvakiintumiseen. Se ei saa kuitenkaan laskea alle 

3°C missään olosuhteessa. Myös alijäähdytyksen arvo voi vaihtua kevyesti veden lämpötilan ja imupuolen 
ylikuumenemisen takia. Kun imupuolen ylikuumeneminen pienenee, pienenee myös alijäähdytys.  
 
Jos yksikköä käytetään ilman kylmäainetta, toinen seuraavista kahdesta tapahtumasta voi syntyä: 

1. Jos kylmäaineen taso on hivenen alhainen, merkkilampun sisällä voidaan nähdä kuplia. Täytä piiri 
noudattamalla täyttömenetelmässä annettuja ohjeita. 

2. Jos yksikössä oleva kaasun taso on keskimääräisen alhainen, määrätyssä piirissä voi esiintyä joitakin 
matalapaineesta johtuvia pysäytyksiä. Täytä vastaava piiri noudattamalla täyttömenetelmässä annettuja 
ohjeita. 

 

Kylmäaineen täyttömenetelmä 
1) Jos yksikön kylmäaine on vähentynyt, on määriteltävä ennen kaikkea sen syy, ennen kuin täyttöön 

ryhdytään. Vuodon aiheuttama syy tulee etsiä ja korjata. Öljytahrat ovat yleensä suuntaa-antavia, sillä ne 
esiintyvät lähellä vuotoa. Tämä ei kuitenkaan ole aina hyvä hakukriteeri. Keskimääräisiä ja laajoja vuotoja 
varten saippuan ja veden käyttö voi olla hyvä menetelmä, kun taas elektronista vuotojen hakulaitetta 
vaaditaan pienten vuotojen paikantamiseen. 

2) Lisää kylmäainetta järjestelmään huoltoventtiilin kautta, joka sijaitsee sisäänmenoputkessa ja läpi 
Schrader-venttiilin, joka on asennettu haihduttimen sisäänmenoputkeen. 

3) Kylmäainetta voidaan lisätä missä järjestelmän kuormitustilassa tahansa 25 ja 100 %:n välillä. Imupuolella 
olevan ylikuumenemisen tulee olla 4 ja 6°C välillä. 

4) Lisää riittävä määrä kylmäainetta saadaksesi merkkivalolampun peitettyä ja kunnes kuplia ei enää näy sen 

sisällä. Lisää 2  3 kg kylmäainetta varalle, täyttääksesi yksikön jos kompressori toimii 50 – 100% 
kuormituksella. 

5) Tarkista alijäähdyttämisarvo mittaamalla nesteen paine ja lämpötila lähellä paisuntaventtiiliä. 
Alijäähdyttämisen arvon oltava välillä 3 - 5 °C. Alijäähdyttämisen arvo on alhaisempi 75 -100 %:n 
kuormituksella ja korkeampi 50 %:n kuormituksella. 

6) Järjestelmän ylikuormitus aiheuttaa kompressorin poistopaineen nousua. 
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Vakiotarkastukset 
 
Lämpötila- ja paineanturit 
Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaikilla alla luetelluilla antureilla varustettuna. Tarkista säännöllisin väliajoin, että niiden 
mittaamat arvot ovat oikeat käyttämällä testilaitteita (painemittarit, lämpömittarit). Korjaa lukemia tarpeen vaatiessa 
käyttämällä mikroprosessorin näppäimistöä. Hyvin kalibroidut anturit saavat yksikön toimimaan paremmin ja pidempään. 
Huomautus: viitta mikroprosessorin käyttö- ja huolto-oppaaseen sovellusten täydellistä kuvausta, asetusta ja säätöä 
varten. 
 
Kaikki anturit on asennettu ennakkoon ja kytketty mikroprosessoriin. Alla luetellaan jokaiseen anturiin liittyvät kuvaukset: 
 
Poistoveden lämpötila-anturi – Tämä anturi on sijoitettu haihduttimen ulostulevan veden liitokseen ja mikroprosessori 

käyttää sitä koneen kuormituksen valvontaan järjestelmän lämpökuormituksen mukaisesti. Anturi toimii myös 
haihduttimen jäätymisen suojana. 
 
Tuloveden lämpötila-anturi – Tämä anturi on sijoitettu haihduttimeen menevälle vesiputkelle ja sitä käytetään 

paluuveden lämpötilan valvontaan. 
 
Kompressorin poistopaineanturi – Tämä anturi on asennettu jokaiselle kompressorille ja sen avulla voidaan valvoa 

poistopainetta ja ohjata puhaltimia. Mikäli lauhdutuspaine lisääntyy, mikroprosessori ohjaa kompressorin kuormitusta sen 
toiminnan takaamiseksi vaikka kompressorin virtauskaasua on vähennettävä. Se auttaa myös öljynohjauslogiiikkaa. 
 
Öljynpaineanturi – Tämä anturi on asennettu jokaiseen kompressoriin ja sen avulla voidaan valvoa öljynpainetta. 

Mikroprosessori käyttää tämän anturin kautta hankittuja tietoja antaakseen käyttäjälle tietoja öljynsuodattimen tilasta ja 
voitelujärjestelmän toiminnasta. Yhdessä korkea- ja matalapaineanturien kanssa se suojaa kompressoria huonosta 
voitelusta aiheutuvilta ongelmilta. 
 
Alhaisen paineen anturi – Tämä anturi asennetaan jokaiseen kompressoriin ja sen avulla voidaan valvoa kompressorin 

ottopainetta yhdessä alhaisen paineen hälytyksen kanssa. Se täydentää öljyn valvontalogiikkaa. 
 
Imuanturi – Tämä on asennettu valinnaisesti (jos sähköinen paisuntaventtiili on haluttu käyttöön) jokaiseen 

kompressoriin ja mahdollistaa imulämpötilan seuraamisen. Mikroprosessori käyttää tämän anturin signaalia ohjaamaan 
sähköistä paisuntaventtiiliä. 
 
Lämpötila-anturi kompressorin poistossa – Tämä on asennettu jokaiseen kompressoriin ja sen avulla voidaan valvoa 

kompressorin poistopainetta ja öljyn lämpötilaa. Mikroprosessori käyttää tämän anturin signaalia nesteruiskutuksen 
valvontaan ja kompressorin sammuttamiseen jos poistolämpötila saavuttaa 110°C.. Se suojaa myös kompressoria 
kylmäaineen pumppaamiselta käynnistyksessä. 
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Testiarkki 
 
On suositeltavaa, että seuraavat käyttötiedot merkitään säännöllisesti muistiin, jotta yksikön toiminta voidaan tarkistaa 
ajan myötä. Nämä tiedot tulevat olemaan myös äärimmäisen hyödyllisiä teknikoille, jotka suorittavat vakio- ja/tai 
ylimääräisiä huoltoja yksikössä. 

 
Vesipuolella suoritettavat mittaukset 
Jäähdytetyn veden asetuspiste °C _________ 
Haihduttimesta poistuvan veden lämpötila °C _________ 
Haihduttimeen menevän veden lämpötila °C _________ 
Haihduttimen paineenalennus kPa _________ 
Haihduttimen veden virtausarvo m

3
/h _________ 

 

Kylmäaineen puolella suoritettavat mittaukset 
Piiri #1:    
 Kompressorin kuormitus _____ % 
 Paisuntaventtiilin jaksojen lukumäärä (vain elektroninen) _____  
Kylmäaineen/öljyjen paineet Höyrystymispaine _____  
 Lauhdutuspaine _____ Baaria 
 Öljynpaine _____ Baaria 
Kylmäaineen lämpötila Kyllästetty höyrystymislämpötila _____ Baaria 
 Imukaasun lämpötila _____ °C 
 Imun ylikuumennus _____ °C 
 Kyllästetty höyrystymislämpötila _____ °C 
 Poiston ylikuumennus _____ °C 
 Nesteen lämpötila _____ °C 
 Alijäähdytys _____ °C 
  _____ °C 
 
Piiri #2    
 Kompressorin kuormitus _____ % 
 Paisuntaventtiilin jaksojen lukumäärä (vain elektroninen) _____  
 Höyrystymispaine _____  
Kylmäaineen/öljyjen paineet Lauhdutuspaine _____ Baaria 
 Öljynpaine _____ Baaria 
 Kyllästetty höyrystymislämpötila _____ Baaria 
Kylmäaineen lämpötila Imukaasun lämpötila _____ °C 
 Imun ylikuumennus _____ °C 
 Kyllästetty höyrystymislämpötila _____ °C 
 Poiston ylikuumennus _____ °C 
 Nesteen lämpötila _____ °C 
 Alijäähdytys _____ °C 
  _____ °C 
Ulkoilman lämpötila  _____ °C 
 
 

Sähköiset mittaukset 
 
Yksikön jännitteen epätasapainon analysointi: 
   Vaiheet:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                                      Epätasapaino %: %_____100


AVG

AVGMAX

V

VV
                                           

AVG = Keskimääräinen 
Kompressorin virta - Vaiheet:                   R       S     T    
     

Kompressori nro #1             _____ A                 _____ A _____ A    
Kompressori nro #2               _____ A                  _____ A _____ A 
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Rajoitettu huoltopalvelu ja takuu 
 
Kaikki yksiköt on testattu tehtaalla ja niissä on 12 kuukauden takuu ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien tai 18 
kuukautta sen toimituksesta lähtien. 
 
Nämä yksiköt on suunniteltu ja valmistettu korkeiden laatustandardien mukaan, jotka takaavat ongelmattoman toiminnan 
vuosikaudet. Joka tapauksessa on tärkeää, että oikea ja säännöllinen huolto taataan kaikkien tässä käyttöoppaassa 
lueteltujen menetelmien mukaan.  
 
Valmistaja suosittelee huoltosopimuksen solmimista käyttäjän valtuuttaman huoltokeskuksen kanssa, jotta voidaan taata 
tehokas ja ongelmaton toiminta äärimmäisen kokeneen ja koulutetun henkilöstön ansiosta. 
 
Lisäksi on huomioitava, että yksikkö vaatii huoltoa myös takuuajan aikana. 
 
Pidä mielessä, että koneen käyttö väärällä tavalla, käyttötarkoituksen vastaisesti tai suorittamatta tässä oppaassa 
annettuja huoltotoimenpiteitä voi mitätöidä takuun. 
 
Takuussa asetettujen rajojen täyttämiseksi, noudata seuraavia kohtia: 

 
1. Kone ei voi toimia määritettyjen rajojen ulkopuolella.  
2. Virransyötön on oltava jänniterajojen sisäpuolella ja ilman jänniteyliaaltoja tai äkillisiä jännitteen muutoksia. 
3. Kolmivaiheiden virransyöttö ei saa olla epätasapainossa vaiheiden välillä ylittämällä 3%.. Yksikön tulee olla pois 

päältä, kunnes sähköinen ongelma on ratkaistu. 
4. Älä kytke irti tai nollaa turvalaitetta mistään syystä oli kyseessä sitten mekaaninen, sähköinen tai elektroninen 

turvalaite. 
5. Vesipiirin täyttöön käytetyn veden tulee olla puhdasta ja kunnolla käsiteltyä. Mekaaninen suodatin tulee asentaa 

mahdollisimman lähelle haihduttimen sisäänmenoa. 
6. Ellei tilaushetkellä toisin määritetä, haihduttimen veden virtausarvo ei saa koskaan olla yli 120% tai alle 80% 

nimellisestä virtausarvosta. 

 
 

Säännöllisin määräajoin suoritettavat tarkastukset ja laitteiden 
käynnistäminen paineistettuna 
 
Yksiköt kuuluvat Euroopan direktiivissä 97/23/EY määrättyyn luokkaan IV. 
Tähän luokkaan kuuluvat jäähdyttimet, joidenkin paikallisten määräysten mukaisesti, vaativat määräaikaista tarkastusta 
valtuutetun viraston toimesta. Tarkista paikalliset vaatimukset. 
 

 
Tärkeää käytettyyn kylmäaineeseen liittyvää tietoa 
 
Tämä tuote sisältää Kioton Protokollaan kuuluvia fluorikaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään. 
 
Kylmäainetyyppi:  R134a 
GWP(1) -arvo:  1300 
 
(1)GWP =  global warming potential (lämmitysvaikutuskerroin) 
 
Kylmäaineen määrä on osoitettu yksikön arvokilvessä. 
Säännölliset tarkastukset kylmäaineen vuotoja voidaan vaatia Eurooppalaisen tai paikallisen lain mukaan. Ota yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi. 
 

Hävittäminen 
 
Yksikkö on valmistettu metallisista ja muovisista osista. Kaikki nämä osat tulee hävittää paikallisten jätehuoltolakien 
mukaisesti.  Lyijyakut tulee kerätä ja viedä erityiseen kierrätyskeskukseen.  
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Tämä julkaisu on laadittu tiedotustarkoituksessa eikä se ole sitova Daikin Applied Europe S.p.A.. tarjous. Daikin Applied Europe S.p.A. 
on laatinut tämän julkaisun sisällä parhaan tuntemuksensa mukaan. Minkäänlaista suoraan ilmaistuja tai viitteellisiä takuita ei anneta 
sen sisältöön liittyvään täydellisyyteen, huolellisuuteen, luotettavuuteen tai sopivuuteen ja siinä esitettyihin tuotteisiin ja palveluihin. 
Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Viittaa tilaushetkellä annettuihin tietoihin. Daikin Applied Europe S.p.A. ei ota 
vastuuta mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta, sanan laajimmassa merkityksessä, joka seuraa tai liittyy tämän julkaisun 
käyttöön ja/tai tulkintaan. Sisältöä suojaa Daikin Applied Europe S.p.A. tekijänoikeus. 
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