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    IMPORTANT 

 
Acest manual a fost întocmit doar cu scopul de asistenŃă tehnică. El nu reprezintă un angajament 
obligatoriu din partea Daikin.   
Daikin l-a conceput în măsura cunoştinŃelor pe care le deŃine.   Nu se acordă nicio garanŃie explicită 
sau implicită cu privire la caracterul complet, exact şi corect al conŃinutului acestuia. 
Toate datele şi specificaŃiile furnizate în acest manual pot fi schimbate fără înştiinŃare. Trebuie luate în 
considerare toate datele furnizate în momentul efectuării comenzii.   
Daikin nu îşi asumă în mod expres nicio responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, în sensul 
cel mai larg al termenului, care rezultă din sau legate de utilizarea şi/sau interpretarea acestui manual.  
Toate conŃinuturile sunt protejate prin dreptul de autor al Daikin. 

 
 

  AVERTIZARE  

 

Înainte de a începe instalarea unităŃii, vă rugăm să citiŃi acest manual cu atenŃie. Pornirea unităŃii este absolut 
interzisă dacă nu sunt clare toate instrucŃiunile din acest manual. 

 
 
ExplicaŃia simbolurilor 
 

 Notă importantă. Nerespectarea acestei instrucŃiuni poate deteriora maşina sau afecta funcŃionarea acesteia. 
 

 Notă privind siguranŃa în general sau conformitatea cu legile şi reglementările 
 

 Notă privind securitatea electrică 
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Descrierea etichetelor aplicate pe panoul electric 

 
unitate cu 2 compresoare 

 
Identificarea etichetelor 
1 – Date de pe plăcuŃa de identificare a unităŃii  6 – Avertisment privind tensionarea cablului 
2 – InstrucŃiuni privind ridicarea  7 – Tipul de gaz  
3 – Simbol de gaz neimflamabil  8 – Emblema fabricantului 
4 – Oprire de urgenŃă 9 – Simbol de pericol de electrocutare 
5 – Avertisment privind umplerea circuitului de apă  10 – Avertisment de tensiune periculoasă 

 

 
 

unitate cu 3 compresoare 
 

 
Identificarea etichetelor 
1 – Date de pe plăcuŃa de identificare a unităŃii  6 – Avertisment privind tensionarea cablului 
2 – InstrucŃiuni privind ridicarea  7 – Tipul de gaz  
3 – Simbol de gaz neimflamabil  8 – Emblema fabricantului 
4 – Oprire de urgenŃă 9 – Simbol de pericol de electrocutare 
5 – Avertisment privind umplerea circuitului de apă  10 – Avertisment de tensiune periculoasă 
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Informa Ńii generale 
 

    IMPORTANT 
 
Maşinile descrise în acest manual reprezintă o excelentă investiŃie. Trebuie acordată o atenŃie deosebită pentru a 
asigura instalarea corectă şi pentru a le păstra în stare bună de funcŃionare. 
ÎntreŃinerea corectă a unităŃii este obligatorie pentru securitatea şi fiabilitatea acesteia. Centrele de service ale 
fabricantului sunt singurele care dispun de competenŃă tehnică adecvată pentru întreŃinere.  
 

 

    ATENłIE 
 
Acest manual descrie caracteristicile şi procedeele pentru seria completă.  
 
Toate unităŃile se livrează împreună cu schema de conexiuni şi desenele cotate, cu dimensiunile, greutatea şi 
caracteristicile maşinii respective.  
 
SCHEMELE DE CONEXIUNI ŞI DESENELE COTATE TREBUIE CONSIDERATE DOCUMENTE ESENłIALE  ALE  
ACESTUI MANUAL.  
 
În cazul oricărei discrepanŃe între acest manual şi cele două documente susmenŃionate, vă rugăm să consultaŃi 
schema de conexiuni şi desenele cotate. 
 

 
Recep Ńia maşinii 
Maşina trebuie inspectată pentru orice deteriorări posibile deîndată ce ajunge în locul său final de instalare. Toate 
componentele descrise în avizul de expediŃie trebuie inspectate şi controlate cu grijă; orice deteriorare trebuie notificată 
transportatorului. Înainte de conectarea maşinii la pământ, controlaŃi ca modelul şi tensiunea reŃelei electrice indicate pe 
plăcuŃa de identificare să fie corecte. După recepŃia maşinii, răspunderea pentru orice deteriorare nu mai poate fi 
atribuită fabricantului. 
 
Verific ări 
Pentru a preveni posibilitatea unei livrări incomplete (componente lipsă) sau deteriorările în timpul transportul, vă rugăm 
să efectuaŃi următoarele verificări la recepŃia maşinii: 
 

a) Înainte de a semna recepŃia maşinii, vă rugăm să verificaŃi fiecare componentă în parte din încărcătură. 
ControlaŃi pentru orice deteriorare. 

b) În cazul în care maşina a fost deteriorată, nu demontaŃi materialul deteriorat. Un set de fotografii este util pentru 
stabilirea răspunderii. 

c) AnunŃaŃi imediat compania de transport cu privire la gradul de deteriorare şi solicitaŃi-i să inspecteze maşina. 

d) AnunŃaŃi imediat reprezentantul fabricantului cu privire la gradul de deteriorare, astfel încât să se poată face 
pregătirile pentru reparaŃiile necesare. Deteriorarea nu trebuie reparată în niciun caz înainte ca maşina să fi fost 
inspectată de reprezentantul companiei de transport. 

 
Scopul acestui manual 

Scopul acestui manual este să permită instalatorului şi operatorului calificat să efectueze toate operaŃiunile necesare 
pentru a asigura instalarea şi întreŃinerea corespunzătoare a maşinii, fără niciun risc pentru oameni, animale şi/sau 
obiecte. 

Acest manual este un document important de asistenŃă pentru personalul calificat dar nu e destinat să înlocuiască 
acest personal.  
Toate activităŃile trebuie efectuate in conformitate cu legile şi reglementările locale. 

 
Avertizare 

Acest manual a fost întocmit doar cu scopul de asistenŃă tehnică. El nu reprezintă o ofertă fermă din partea Daikin.  
Daikin l-a conceput în măsura cunoştinŃelor pe care le deŃine.   Nu se acordă nicio garanŃie explicită sau implicită cu 
privire la caracterul complet, exact şi corect al conŃinutului acestuia. Toate datele şi specificaŃiile furnizate în acest 
manual pot fi schimbate fără înştiinŃare. Daikin nu îşi asumă în mod expres nicio responsabilitate pentru daune directe 
sau indirecte, în sensul cel mai larg al termenului, care rezultă din sau legate de utilizarea şi/sau interpretarea acestui 
manual. Toate conŃinuturile sunt protejate prin dreptul de autor al Daikin. 
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Nomenclatur ă 
 

Nume E W A D 2 0 0 C - S S

Cifre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tipul ma şinii
EW A = Răcitor răcit cu aer, doar răcire
EW Y = Răcitor răcit cu aer, pompă de căldură
EW L = Răcitor cu condensator la distanŃă
ERA = Unitate de condensare răcită cu aer
EW W = Răcitor răcit cu apă, doar răcire
EW C = Răcitor răcit cu aer, numai răcire cu ventilator centrifugal
EW T = Răcitor răcit cu aer, doar răcire cu recuperare a căldurii

Agent frigorific
D = R-134a
P = R-407c
Q = R-410a

Clasa de capacitate în kW (R ăcire)
Întotdeauna cod de 3 cifre
Idem ca mai sus

Seria de modele
Litera A, B,…  : modificare majoră

Inversor
    - = Non-inversor
    Z = Inversor

Nivel de eficien Ńă
S = EficienŃă standard
X = Înaltă eficienŃă
P = EficienŃă de vârf
H = Pentru temperatură ambiantă ridicată

Nivel de zgomot
S = Nivel standard
L = Nivel scăzut
R = Nivel redus
X = Nivel foarte scăzut
C = Cabină

 
 
 
 

Tabelul 1 - Nomenclatur ă seria EWAD~C- 
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Specifica Ńii tehnice EWAD~C-SS   &   EWAD~C-SL    

SPECIFICAłII TEHNICE 650 740 830 910

Capacitate (1) kW 647 744 832 912

---

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

Putere absorbită a unităŃi i (1) kW 221 262 299 318

--- 2,93 2,84 2,78 2,87

--- 3,95 3,87 3,89 3,84

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 6185 6185 6185

kg 5630 5740 5760 6280

kg 5910 5990 6010 6530

kg 5920 6030 6050 6570

kg 6200 6280 6300 6820

---

l 266 266 251 251

Răcire l/s 30,9 35,56 39,74 43,6

Răcire kPa 73 59 52 61

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 53444 53444 53444 64133

Cantitate Nr. 10 10 10 12

Viteză rpm 920 920 920 920
Putere  absorbită motor W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44

Nr. 2 2 2 2

Răcire dB(A) 99,5 100,0 100,0 100,9

Răcire dB(A) 79,0 79,5 79,5 80,4

Răcire dB(A) 96,0 96,1 96,1 97,5

Răcire dB(A) 75,5 75,6 75,6 76,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 128 128 128 146

Nr. 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 168,3

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

Răcire

Control capacitate
Tip Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de eficienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de efic ienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Dimensiuni Unitate

Greutate (EW AD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EW AD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Cu fascicul tubular şi manta ş i o s ingură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere  de presiune nominală  a  apei

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă efic ienŃă şi fasc icul tubular

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

Ac Ńionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor

Tip
Compresor semiermetic

monoşurub

Încărcătura de ulei

Canti tate

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Protec Ńie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃi i de răcire şi EER sunt în funcŃie de următoarele condiŃii: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valorile sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarc ină totală.
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SPECIFICAł II TEHNICE 970 C11 C12 C14

Capacitate (1) kW 967 1064 1152 1419

---

% 12,5 12,5 12,5 7

Putere absorbită a unităŃi i (1) kW 351 378 402 500

--- 2,76 2,82 2,86 2,84

--- 3,8 3,88 3,84 3,88

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 7085 7985 10185

kg 6560 7010 7280 10310

kg 6810 7250 7520 10730

kg 6850 7300 7570 10750

kg 7100 7540 7810 11170

---

l 251 243 243 421

Răcire l/s 46,21 50,85 55,04 67,78

Răcire kPa 68 63 72 47

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 64133 74822 85510 106888

Cantitate Nr. 12 14 16 20

Viteză rpm 920 920 920 920
Putere  absorbită motor W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50 75

Nr. 2 2 2 3

Răcire dB(A) 101,1 101,5 101,7 102,9

Răcire dB(A) 80,6 80,6 80,6 81,0

Răcire dB(A) 97,1 97,6 98,1 99,1

Răcire dB(A) 76,6 76,8 76,9 77,2

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 144 162 178 260

Nr. 2 2 2 3

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 219,1

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

Răcire

Control capacitate
Tip Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de eficienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de efic ienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Dimensiuni Unitate

Greutate (EW AD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EW AD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip Cu fascicul tubular şi manta ş i o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală  a  apei

Material de izolaŃie Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă efic ienŃă şi  fasc icul tubular

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

Ac Ńionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor semiermetic
monoşurub

Încărcătura de ulei
Compresor

Cantitate

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Tip

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SL)

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Protec Ńie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃi i de răcire şi  EER sunt în funcŃie de următoarele condiŃii: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valorile sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarc ină totală.
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SPECIFICAł II TEHNICE C15 C16 C17

Capacitate (1) kW 1538 1622 1714

---

% 7 7 7

Putere absorbită a unităŃi i (1) kW 551 580 618

--- 2,79 2,8 2,77

--- 3,9 3,87 3,78

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285

Lungime mm 10185 11085 11085

kg 10320 10710 10770

kg 10730 11110 11260

kg 10770 11150 11210

kg 11170 11550 11700

---

l 408 408 474

Răcire l/s 73,5 77,51 81,89

Răcire kPa 59 65 73

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800

l/s 106888 117577 117577

Cantitate Nr. 20 22 22

Viteză rpm 920 920 920
Putere  absorbită moto r W 1,75 1,75 1,75

---

l 75 75 75

Nr. 3 3 3

Răcire dB(A) 103,0 103,2 103,3

Răcire dB(A) 81,1 81,1 81,2

Răcire dB(A) 99,1 99,5 99,5

Răcire dB(A) 77,2 77,3 77,4

--- R-134a R-134a R-134a

kg. 260 261 261

Nr. 3 3 3

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 219,1

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

Răcire

Control capacitate
Tip

Capac itate minimă

Răcire

EER (1) (rata de eficienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de efic ienŃă energetică sezonieră)

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită
Carcasă

Culoare

Material

Dimensiuni Unitate

Greutate (EW AD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EW AD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională
Cu fascicul tubular ş i manta şi o 

singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise
Cu aripioară de înaltă eficienŃă ş i 

fascicul tubular
cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de p resiune nominală  a  apei

Material de izolaŃie

Tip

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

Ac Ńionare

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor semiermetic
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Cantitate

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Nivel de zgomot (EWAD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de pres iune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Protec Ńie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Continuu

Capac itatea de răcire, puterea absorbită a unităŃi i de răcire şi  EER sunt în funcŃie de următoarele 
condiŃi i: evaporator 12/7°C; ambient 35°C, unitate în fun cŃionare la sarcină totală.
Valorile sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină 
totală.

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
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SPECIFICAł II ELECTRICE 650 740 830 910

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 628,4 665,2 665,2 904,2

A 365 432 492 523

A 486 532 578 643

A 535 585 636 707

Ventilatoare A 40 40 40 48

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

SPECIFICAł II ELECTRICE 970 C11 C12 C14

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 949,8 1009 1017 1242,6

A 574 624 668 823

A 700 772 844 1058

A 770 849 928 1164

Ventilatoare A 48 56 64 80

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 326+326 326+390 390+390 326+326+326

---

SPECIFICAł II ELECTRICE C15 C16 C17

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 1293,8 1353 1353

A 908 959 1023

A 1122 1194 1258

A 1234 1313 1384

Ventilatoare A 80 88 88

Nr. 3 3 3

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 390+326+326 390+390+326 390+390+390

---

Tip stea-triunghi  (Y – ∆)

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Metodă de pornire Tip stea-triunghi  (Y – ∆)

EWAD~C-SS & EWAD~C-SL

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Metodă de pornire Tip stea-triunghi  (Y – ∆)

Note 

Curentul maxim al uni tăŃ ii pentru  d imensionarea cablurilor este în funcŃie de tensiunea min imă admisă

Curent maxim pentru dimensionarea cabluri lor: (curentul compresoarelor cu sarcină to ta lă + curentul ventilatoare lor) x 1,1.

ToleranŃă de tensiune admisă  ± 10%. Dife renŃa de tensiune între faze trebuie să se încadreze în ± 3%.
Curent de pornire maxim: curentul de pornire al compresorului cel mai mare + curentul compresorului la sarcină m aximă de 75% + curentul 
ventilatoarelor pentru circuit la  75%.

Curentul nom inal în modul răcire se referă la condiŃiile următoare: evaporator 12°C/7°C; am bient  35°C; curent co mpresoare + ventilatoare.

Curentul maxim de regim este în funcŃie de curentul maxim absorbit de compresor în învelişul său ş i curentul maxim absorbit al ventilatoarelor
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Specifica Ńii tehnice EWAD~C-SR 
 

SPECIFICAłII TEHNICE 620 720 790 880

Capacitate (1) kW 619 715 789 876

---

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

Putere absorbită a unităŃii (1) kW 223 272 315 331

--- 2,77 2,62 2,51 2,65

--- 4,08 3,96 3,98 3,99

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 6185 6185 6185

kg 5920 6030 6050 6570

kg 6200 6280 6300 6820

---

l 266 266 251 251

Răcire l/s 29,57 34,15 37,71 41,83

Răcire kPa 67 55 47 57

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 41006 41006 41006 49207

Cantitate Nr. 10 10 10 12

Viteză rpm 715 715 715 715

Putere absorb ită  motor W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44

Nr. 2 2 2 2

Răcire dB(A) 91,5 92,0 92,0 92,5

Răcire dB(A) 71,0 71,5 71,5 72

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 128 128 128 146

Nr. 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 168,3

Dispozitive de s iguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Compresor

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei

Cantitate

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material plastic cu celule închise

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi  vopsită

EWAD~C-SR 

Răcire

Control capacitate
Tip
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SPECIFICAłII TEHNICE 920 C10 C11 C13

Capacitate (1) kW 922 1020 1112 1367

---

% 12,5 12,5 12,5 7

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 369 395 417 517

--- 2,5 2,59 2,67 2,64

--- 4 3,96 3,96 3,9

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 7085 7985 10185

kg 6850 7300 7570 10750

kg 7100 7540 7810 11170

---

l 251 243 243 421

Răcire l/s 44,05 48,75 53,11 65,32

Răcire kPa 62 58 68 44

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 49207 57408 65610 82012

Cantitate Nr. 12 14 16 20

Viteză rpm 715 715 715 715

Putere absorbită  motor W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50 75

Nr. 2 2 2 3

Răcire dB(A) 93,0 93,5 93,8 94,8

Răcire dB(A) 72,5 72,6 72,7 72,9

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 144 162 178 260

Nr. 2 2 2 3

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 219,1

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Circuit de agent frigorific

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei
Compresor

Cantitate

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Ventilator

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Schimbător de caldură apă

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

Dimensiuni Unitate

Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Culoare
Carcasă

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

Răcire

Control capacitate
Tip

EWAD~C-SR 
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SPECIFICAłII TEHNICE C14 C15 C16

Capacitate (1) kW 1471 1556 1623

---

% 7 7 7

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 576 603 647

--- 2,55 2,58 2,51

--- 3,87 3,9 3,83

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285

Lungime mm 10185 11085 11085

kg 10770 11150 11210

kg 11170 11550 11700

---

l 408 408 474

Răcire l/s 70,28 74,32 77,57

Răcire kPa 54 60 66

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800

l/s 82012 90213 90213

Cantitate Nr. 20 22 22

Viteză rpm 715 715 715
Putere absorbită  motor W 0,78 0,78 0,78

---

l 75 75 75

Nr. 3 3 3

Răcire dB(A) 94,9 95,1 95,2

Răcire dB(A) 73,0 73 73,1

--- R-134a R-134a R-134a

kg. 260 261 261

Nr. 3 3 3

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 219,1

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Continuu

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele 
condiŃii: evaporator 12/7°C; ambient 35°C, unitate în fun cŃionare la sarcină totală.
Valorile sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină 
totală.

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Cantitate

Nivel de zgomot  (EWAD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Diametru

Debit de aer nominal

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

AcŃionare

Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi 
fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip

Cu fascicul tubular şi manta şi  o 
singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

Dimensiuni Unitate

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată ş i vopsită
Carcasă

Culoare

Material

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Tip

Capacitate minimă
Control capacitate

EWAD~C-SR 

Răcire
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SPECIFICAłII ELECTRICE 620 720 790 880

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 614,4 651,2 651,2 887,4

A 370 449 518 546

A 472 518 564 626

A 519 570 620 689

Ventilatoare A 26 26 26 31

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE 920 C10 C11 C13

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 933 989,4 994,6 1214,6

A 606 653 694 853

A 683 752 822 1030

A 752 828 904 1133

Ventilatoare A 31 36 42 52

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 326+326 326+390 390+390 326+326+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C14 C15 C16

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 1265,8 1322,2 1322,2

A 951 1001 1074

A 1094 1163 1227

A 1203 1280 1350

Ventilatoare A 52 57 57

Nr. 3 3 3

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 390+326+326 390+390+326 390+390+390

---

EWAD~C-SR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

EWAD~C-SR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

EWAD~C-SR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Note 

ToleranŃă de tensiune admisă ± 10%. DiferenŃa de tensiune între faze trebuie  să se încadreze în  ± 3%.

Curent de pornire maxim: curentul de pornire a l compresorului ce l mai mare + curentul  compresorului la sarcină maximă de 75% 
+ curentul ventilatoare lor pentru circui t la  75%.
Curentu l nominal în modul răcire se referă la condiŃi ile următoare: evaporator 12°C/7°C; ambient 35°C; curent co mpresoare + 
ventilatoare.
Curentul maxim  de regim este în fu ncŃie de curentul maxim absorbit de compresor în învelişul său şi curentul maxim a bsorbit al ventilatoarelor

Curentu l maxim al un ităŃii pentru dimensionarea cabluri lor este în funcŃie de tensiunea minimă admisă

Curentu l maxim pentru d imensionarea cab lurilor: (curentul compresoarelor cu sarcină  totală  + curentul ventilatoare lor) x 1,1.  
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Specifica Ńii tehnice EWAD~C-XS   &   EWAD~C-XL 
 

SPECIFICAłII TEHNICE 760 830 890 990 C10

Capacitate (1) kW 756 830 889 1001 1074

---

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

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 233 253 278 307 338

--- 3,25 3,28 3,2 3,26 3,18

--- 4,02 4,11 4,02 4,11 4,05

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 7085 7085 7985 7985

kg 5990 6340 6360 7190 7470

kg 6240 6580 6600 7600 7870

kg 6280 6630 6650 7480 7760

kg 6520 6870 6890 7880 8160

---

l 251 243 243 403 403

Răcire l/s 36,1 39,67 42,49 47,82 51,32

Răcire kPa 80 56 64 61 69

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 64133 74822 74822 85510 85510

Cantitate Nr. 12 14 14 16 16

Viteză rpm 920 920 920 920 920
Putere absorbită motor W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44 50

Nr. 2 2 2 2 2

Răcire dB(A) 100,2 100,5 100,5 101,4 101,9

Răcire dB(A) 79,7 79,7 79,7 80,2 80,7

Răcire dB(A) 96,8 97,4 97,4 98 98,2

Răcire dB(A) 76,3 76,5 76,5 76,9 77,1

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 146 162 162 182 182

Nr. 2 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 12/7°C; 
ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă
Controler protecŃie apă la îngheŃ

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Model

Compresor

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei

Cantitate

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Greutate (EWAD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL

Răcire

Control capacitate
Tip
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SPECIFICAłII TEHNICE C11 C12 C13 C14 C15

Capacitate (1) kW 1196 1280 1349 1409 1526

---

% 12,5 12,5 12,5 7 7

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 364 400 411 437 474

--- 3,29 3,2 3,29 3,23 3,22

--- 4,14 4,02 4,28 4,23 4,19

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 9785 9785 9785 11985 11985

kg 8220 8240 8900 10560 11310

kg 8610 8630 9890 11040 12170

kg 8510 8530 9190 11000 11760

kg 8900 8920 10180 11490 12610

---

l 386 386 979 491 850

Răcire l/s 57,13 61,18 64,45 67,34 72,9

Răcire kPa 45 51 71 77 57

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 106888 106888 106888 128266 128266

Cantitate Nr. 20 20 20 24 24

Viteză rpm 920 920 920 920 920
Putere absorb ită  motor W 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50 63 69

Nr. 2 2 2 3 3

Răcire dB(A) 102,4 102,5 102,5 102,9 103,1

Răcire dB(A) 80,3 80,4 80,4 80,5 80,7

Răcire dB(A) 98,8 98,9 98,9 99,6 99,6

Răcire dB(A) 76,7 76,8 76,8 77,1 77,2

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 214 214 225 291 297

Nr. 2 2 2 3 3

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 273 219,1 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 12/7°C; 
ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Buton de oprire de urgenŃă
Controler protecŃie apă la îngheŃ

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SL)

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei
Compresor

Cantitate

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Ventilator

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Schimbător de caldură apă

Greutate (EWAD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EWAD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Dimensiuni Unitate

Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Culoare
Carcasă

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

Răcire

Control capacitate
Tip

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL
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SPECIFICAłII TEHNICE C16 C17 C18 C19

Capacitate (1) kW 1596 1685 1768 1858

---

% 7 7 7 7

Putere absorbită a unităŃii (1) kW 504 533 561 590

--- 3,17 3,16 3,15 3,15

--- 4,17 4,16 4,13 4,13

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 11985 12885 13785 14685

kg 11570 11900 12260 12600

kg 12430 12760 13140 13470

kg 12010 12350 12700 13040

kg 12870 13200 13580 13910

---

l 850 850 871 850

Răcire l/s 76,24 80,48 84,47 88,79

Răcire kPa 62 68 64 37

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 128266 138954 149643 160332

Cantitate Nr. 24 26 28 30

Viteză rpm 920 920 920 920
Putere absorb ită  motor W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 75 75 75 75

Nr. 3 3 3 3

Răcire dB(A) 103,2 103,5 103,7 103,9

Răcire dB(A) 80,9 80,8 81 81

Răcire dB(A) 99,6 100 100,2 100,4

Răcire dB(A) 77,3 77,4 77,5 77,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 297 312 328 343

Nr. 3 3 3 3

Racorduri conducte mm 273 273 273 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Continuu

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Buton de oprire de urgenŃă
Controler protecŃie apă la îngheŃ

Cădere de presiune pe fil tru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Nivel de zgomot  (EWAD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Cantitate

Nivel de zgomot  (EWAD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Diametru

Debit de aer nominal

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

AcŃionare

Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 
cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise

Greutate (EWAD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EWAD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Dimensiuni Unitate

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată şi  vopsită
Carcasă

Culoare

Material

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Tip

Capacitate minimă
Control capacitate

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL

Răcire
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SPECIFICAłII ELECTRICE 760 830 890 990 C10

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 636,4 681,2 681,2 920,2 965,8

A 386 423 463 511 559

A 494 548 594 659 716

A 543 603 653 725 788

Ventilatoare A 48 56 56 64 64

Nr. 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326 326+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C11 C12 C13 C14 C15

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 1033 1033 1033 1167,4 1213

A 608 668 686 729 787

A 796 860 860 960 1017

A 876 946 946 1056 1119

Ventilatoare A 80 80 80 96 96

Nr. 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 326+390 390+390 390+390 269+269+326 326+326+269

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C16 C17 C18 C19

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 1258,6 1317,8 1377 1385

A 834 885 934 985

A 1074 1146 1218 1290

A 1181 1261 1340 1419

Ventilatoare A 96 104 112 120

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 326+326+326 326+326+390 390+390+326 390+390+390

---

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Curent nominal de regim la răcire

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire

Tensiune

Metodă de pornire

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL

ReŃeaua electrică de 
al imentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Tip stea-triunghi (Y – ∆)

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL

Tensiune

Compresor

Faze

Curent nominal de regim la răcire

ReŃeaua electrică de 
al imentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire

EWAD~C-XS & EWAD~C-XL

ReŃeaua electrică de 
al imentare

Faze

FrecvenŃă

Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Tip stea-triunghi (Y – ∆)

ToleranŃă tensiune

Compresor

Faze

Note 

ToleranŃă de tensiune admisă ± 10%. DiferenŃa de tensiune între faze trebuie să se încadreze în  ± 3%.

Curent de pornire maxim: curentul de pornire a l compresorului cel mai mare + curentul  compresorulu i la sarcină maximă de 75% + curentul 
ventilatoarelor  pentru circuit la   75%.

Curentu l nominal în modul răcire se referă la condiŃi ile următoare: evaporator 12°C/7°C; ambient 35°C; curent com presoare + ventilatoare.

Curentu l maxim de regim este în funcŃie  de curentul maxim absorbit de compresor în înve lişul său şi curentul maxim absorbit al venti latoare lor

Curentu l maxim al un ităŃii pentru dimensionarea cabluri lor este în funcŃie de tensiunea minimă admisă

Curentu l maxim pentru dimensionarea cablurilor: (curentul compresoarelor cu sarcină  totală  + curentul ventilatoare lor) x 1 ,1.  
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 Specifica Ńii tehnice EWAD~C-XR    
 

SPECIFICAłII TEHNICE 740 810 870 970 C10

Capacitate (1) kW 736 811 866 974 1041

---

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

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 235 254 281 309 343

--- 3,14 3,2 3,08 3,15 3,03

--- 4,29 4,36 4,23 4,34 4,24

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 6185 7085 7085 7985 7985

kg 6280 6630 6650 7480 7760

kg 6520 6870 6890 7880 8160

---

l 251 243 243 403 403

Răcire l/s 35,17 38,74 41,36 46,54 49,76

Răcire kPa 76 54 61 58 65

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 49207 57408 57408 65610 65610

Cantitate Nr. 12 14 14 16 16

Viteză rpm 715 715 715 715 715

Putere absorb ită  motor W 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44 50

Nr. 2 2 2 2 2

Răcire dB(A) 92 92,3 92,3 93,5 93,7

Răcire dB(A) 71,5 71,5 71,5 72,3 72,5

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 146 162 162 182 182

Nr. 2 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 168,3 168,3 168,3 219,1 219,1

Dispozitive de s iguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-XR 

Răcire

Control capacitate
Tip Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei

Cantitate

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 12/7°C; 
ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.
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SPECIFICAłII TEHNICE C11 C12 C13 C14 C15

Capacitate (1) kW 1168 1247 1302 1378 1486

---

% 12,5 12,5 12,5 7 7

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 365 404 415 438 479

--- 3,2 3,08 3,14 3,15 3,1

--- 4,38 4,25 4,33 4,34 4,26

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 9785 9785 9785 11985 11985

kg 8510 8530 9190 11000 11760

kg 8900 8920 10180 11490 12610

---

l 386 386 979 491 850

Răcire l/s 55,78 59,56 62,21 65,85 70,98

Răcire kPa 43 49 67 74 54

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800 800

l/s 82012 82012 82012 98414 98414

Cantitate Nr. 20 20 20 24 24

Viteză rpm 715 715 715 715 715

Putere absorb ită  motor W 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50 63 69

Nr. 2 2 2 3 3

Răcire dB(A) 94,3 94,5 94,4 95,1 95,2

Răcire dB(A) 72,2 72,3 72,3 72,6 72,8

--- R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 214 214 225 291 297

Nr. 2 2 2 3 3

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 273 219,1 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-XR 

Răcire

Control capacitate
Tip Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Încărcătura de ulei
Compresor

Cantitate

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Tip

Circuit de agent frigorific

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 12/7°C; 
ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.
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SPECIFICAłII TEHNICE C16 C17 C18 C19

Capacitate (1) kW 1550 1639 1722 1813

---

% 7 7 7 7

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 513 541 567 595

--- 3,03 3,03 3,04 3,04

--- 4,26 4,2 4,21 4,2

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 11985 12885 13785 14685

kg 12010 12350 12700 13040

kg 12870 13200 13580 13910

---

l 850 850 871 850

Răcire l/s 74,07 78,32 82,3 86,61

Răcire kPa 59 65 61 35

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 98414 106616 114817 123018

Cantitate Nr. 24 26 28 30

Viteză rpm 715 715 715 715

Putere absorb ită  motor W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 75 75 75 75

Nr. 3 3 3 3

Răcire dB(A) 95,3 95,6 95,7 95,9

Răcire dB(A) 72,9 72,9 73 73

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 297 312 328 343

Nr. 3 3 3 3

Racorduri conducte mm 273 273 273 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-XR 

Răcire

Control capacitate
Tip

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată şi  vopsită
Carcasă

Culoare

Material

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise

Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 
cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

AcŃionare

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Cantitate

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Cădere de presiune pe filtru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Continuu

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
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SPECIFICAłII ELECTRICE 740 810 870 970 C10

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 619,6 661,6 661,6 897,8 943,4

A 391 425 470 517 570

A 477 528 574 637 694

A 525 581 632 700 763

Ventilatoare A 31 36 36 42 42

Nr. 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326 326+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C11 C12 C13 C14 C15

--- 3 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50 50

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 1005 1005 1005 1133,8 1179,4

A 613 679 697 734 799

A 768 832 832 926 983

A 845 915 915 1019 1082

Ventilatoare A 52 52 52 62 62

Nr. 3 3 3 3 3

V 400 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10% +10%

A 326+390 390+390 390+390 269+269+326 326+326+269

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C16 C17 C18 C19

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 1225 1281,4 1337,8 1343

A 851 901 950 1001

A 1040 1110 1179 1248

A 1144 1221 1297 1373

Ventilatoare A 62 68 73 78

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 326+326+326 326+326+390 390+390+326 390+390+390

---

EWAD~C-XR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

EWAD~C-XR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

EWAD~C-XR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim
Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Note 

ToleranŃă de tensiune admisă ± 10%. DiferenŃa de tensiune între faze trebuie să se încadreze în  ± 3%.

Curent de pornire maxim: curentul de pornire  a l compresorului ce l mai mare + curentul  compresorulu i la sarcină maximă de 75% + curentul 
ventilatoarelor  pentru circuit la   75%.

Curentu l nominal în modul răcire se referă la condiŃi ile următoare: evaporator 12°C/7°C; ambient 35°C; curent co mpresoare + ventilatoare.

Curentu l maxim de regim este în funcŃie de curentul maxim absorbit de compresor în învelişul său şi curentul maxim absorbit al venti latoare lor

Curentu l maxim al unităŃii pentru dimensionarea cabluri lor este în funcŃie de tensiunea minimă admisă

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor : (curentu l compresoare lor cu sarcină tota lă + curentu l ventila toarelor) x 1,1.  
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Specifica Ńii tehnice EWAD~C-PS   &   EWAD~C-PL 
 

SPECIFICAłII TEHNICE 820 890 980 C11

Capacitate (1) kW 821 890 975 1074

---

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

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 225 249 274 301

--- 3,64 3,58 3,56 3,56

--- 4,44 4,5 4,41 4,53

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 8885 8885 8885 9785

kg 7530 7530 7660 8290

kg 8130 8130 8700 9330

kg 7820 7820 7950 8580

kg 8420 8420 8990 9620

---

l 599 599 1043 1027

Răcire l/s 39,22 42,53 46,6 51,3

Răcire kPa 57 65 30 61

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 96199 96199 96199 106888

Cantitate Nr. 18 18 18 20

Viteză rpm 920 920 920 920
Putere absorbită  motor W 1,75 1,75 1,75 1,75

---

l 38 38 38 44

Nr. 2 2 2 2

Răcire dB(A) 101 101,0 101,0 101,8

Răcire dB(A) 79,5 79,5 79,5 80

Răcire dB(A) 98,4 98,4 98,4 98,8

Răcire dB(A) 76,9 76,9 76,9 77

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 204 202 204 220

Nr. 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 273 273

Dispozitive de s iguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-PS & EWAD~C-PL

Răcire

Control capacitate
Tip

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi  vopsită

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EWAD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material plastic cu celule închise

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei

Cantitate

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Cădere de presiune pe fil tru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă
Controler protecŃie apă la îngheŃ
Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valori le sunt conform ISO 3744 şi se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.
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SPECIFICAłII TEHNICE C12 C13 C14

Capacitate (1) kW 1158 1279 1390

---

% 12,5 12,5 12,5

Putere absorbită a unităŃii  (1) kW 330 363 396

--- 3,51 3,52 3,51

--- 4,39 4,44 4,31

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285

Lungime mm 9785 11085 11985

kg 8550 9390 9730

kg 9590 10380 10720

kg 8840 10380 10020

kg 9880 10670 11010

---

l 1027 995 979

Răcire l/s 55,31 61,12 66,41

Răcire kPa 69 60 73

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800

l/s 106888 117577 128266

Cantitate Nr. 20 22 24

Viteză rpm 920 920 920
Putere absorbită  motor W 1,75 1,75 1,75

---

l 50 50 50

Nr. 2 2 2

Răcire dB(A) 102,3 102,6 102,9

Răcire dB(A) 80,5 80,4 80,5

Răcire dB(A) 99,9 99,3 99,6

Răcire dB(A) 77,1 77,1 77,2

--- R-134a R-134a R-134a

kg. 220 252 254

Nr. 2 2 2

Racorduri conducte mm 273 273 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Continuu

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele 
condiŃii: evaporator 12/7°C; ambient 35°C, unitate în fun cŃionare la sarcină totală.
Valorile sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină 
totală.

Buton de oprire de urgenŃă
Controler protecŃie apă la îngheŃ

Cădere de presiune pe fil tru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SL)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Cantitate

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SS)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Diametru

Debit de aer nominal

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

AcŃionare

Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi 
fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă

Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip

Cu fascicul tubular şi manta şi  o 
singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise

Greutate (EWAD~C-SL)
Unitate

Greutate operaŃională

Greutate (EWAD~C-SS)
Unitate

Greutate operaŃională

Dimensiuni Unitate

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată ş i vopsită
Carcasă

Culoare

Material

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

Tip

Capacitate minimă
Control capacitate

EWAD~C-PS & EWAD~C-PL

Răcire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D - KIMAC00611-09RO - 26/68 
 
 
 

SPECIFICAłII ELECTRICE 820 890 980 C11

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 660,4 697,2 697,2 936,2

A 384 420 461 506

A 518 564 610 675

A 570 620 671 743

Ventilatoare A 72 72 72 80

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C12 C13 C14

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 981,8 1041 1049

A 551 609 665

A 732 804 876

A 805 884 964

Ventilatoare A 80 88 96

Nr. 3 3 3

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 326+326 390+326 390+390

---

Curentul maxim al un ităŃii pentru dimensionarea cabluri lor este în funcŃie de tensiunea minimă admisă

Curentul maxim pentru d imensionarea cablurilor: (curentul compresoarelor cu sarcină  totală  + curentul ventilatoare lor) x 1 ,1.

Note 

ToleranŃă de tensiune admisă ± 10%. DiferenŃa de tensiune între  faze trebuie să se încadreze în  ± 3%.

Curent de pornire maxim: curentul de pornire  a l compresorului ce l mai mare + curentul  compresorulu i la sarcină maximă de 75% 
+ curentul ventilatoare lor pentru circui t la  75%.

Curentul nominal în modul răcire se referă la condiŃi ile următoare: evaporator 12°C/7°C; ambient 35°C; curent co mpresoare + 
ventilatoare.
Curentul maxim de regim este în funcŃie  de curentul maxim absorbit de compresor în învelişul său şi curentul maxim absorbit al venti latoare lor

Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

EWAD~C-PS & EWAD~C-PL

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

EWAD~C-PS & EWAD~C-PL

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune
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Specifica Ńii tehnice EWAD~C-PR  
 

SPECIFICAłII TEHNICE 810 880 960 C10

Capacitate (1) kW 809 875 956 1053

---

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

Putere absorbită a unităŃi i (1) kW 219 244 272 299

--- 3,7 3,58 3,51 3,52

--- 4,63 4,59 4,54 4,59

---

---

ÎnălŃime mm 2540 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285 2285

Lungime mm 8885 8885 8885 9785

kg 7820 7820 7950 8580

kg 8420 8420 8990 9620

---

l 599 599 1043 1027

Răcire l/s 38,65 41,81 45,69 50,3

Răcire kPa 56 63 29 59

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800 800

l/s 73811 73811 73811 82012

Cantitate Nr. 18 18 18 20

Viteză rpm 715 715 715 715

Putere absorbită motor W 0,78 0,78 0,78 0,78

---

l 38 38 38 44

Nr. 2 2 2 2

Răcire dB(A) 92,7 92,7 92,7 93,4

Răcire dB(A) 71,2 71,2 71,2 71,7

--- R-134a R-134a R-134a R-134a

kg. 204 202 204 220

Nr. 2 2 2 2

Racorduri conducte mm 219,1 219,1 273 273

Dispozitive de s iguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele condiŃi i: evaporator 
12/7°C; ambient 35°C, unitate în func Ńionare la sarcină totală.

Valorile sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină totală.

Cădere de presiune pe fil tru ulei mare

Monitor faze

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Compresor

Tip
Compresor semiermetic 

monoşurub

Încărcătura de ulei

Cantitate

Tip
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi fascicul tubular 

cu subrăcitor încorporat

Ventilator

Tip Axial direct

AcŃionare DOL (pornire directă)

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Schimbător de caldură apă

Tip

Material de izolaŃie

Cu fascicul tubular ş i manta şi o singură trecere

Volum de apă

Debit nominal de apă
Cădere de presiune nominală a apei

Material plastic cu celule închise

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Carcasă
Culoare Alb ivoriu

Material Tablă de oŃel galvanizată şi vopsită

Continuu

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

EWAD~C-PR 

Răcire

Control capacitate
Tip
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SPECIFICAłII TEHNICE C11 C13 C14

Capacitate (1) kW 1132 1251 1359

---

% 12,5 12,5 12,5

Putere absorbită a unităŃii (1) kW 330 364 396

--- 3,43 3,44 3,43

--- 4,5 4,53 4,51

---

---

Înăl Ńime mm 2540 2540 2540

LăŃime mm 2285 2285 2285

Lungime mm 9785 11085 11985

kg 8840 10380 10020

kg 9880 10670 11010

---

l 1027 995 979

Răcire l/s 54,11 59,76 64,95

Răcire kPa 66 58 70

Schimbător de căldură aer ---

---

---

mm 800 800 800

l/s 82012 90213 98414

Cantitate Nr. 20 22 24

Viteză rpm 715 715 715
Putere absorbită motor W 0,78 0,78 0,78

---

l 50 50 50

Nr. 2 2 2

Răcire dB(A) 93,8 94,1 94,4

Răcire dB(A) 72,0 72 72

--- R-134a R-134a R-134a

kg. 220 252 254

Nr. 2 2 2

Racorduri conducte mm 273 273 273

Dispozitive de siguranŃă

Note  (1)

Note  (2)

EWAD~C-PR 

Răcire

Control capacitate
Tip

Capacitate minimă

Răcire

EER (1) (rata de efic ienŃă energetică)

ESEER (rata europeană de eficienŃă energetică sezonieră)

Alb ivoriu

Tablă de oŃel galvanizată ş i vopsită
Carcasă

Culoare

Material

Dimensiuni Unitate

Greutate (EWAD~C-SR)
Unitate

Greutate operaŃională
Cu fascicul tubular şi manta şi  o 

singură trecere

Schimbător de caldură apă

Tip

Volum de apă

Material plastic cu celule închise
Cu aripioară de înaltă eficienŃă şi 

fascicul tubular 
cu subrăcitor încorporat

Debit nominal de apă
Cădere de presiune nominală a apei

Material de izolaŃie

Tip

Axial direct

DOL (pornire directă)

Ventilator

Tip

AcŃionare

Diametru

Debit de aer nominal

Model

Compresor semiermetic 
monoşurub

Compresor

Tip

Încărcătura de ulei

Cantitate

Nivel de zgomot  (EW AD~C-
SR)

Putere acustică

Presiune sonoră  (2)

Circuit de agent frigorific

Tip de agent frigorific

Încărcătura de agent frigorific

Nr. de circuite

Evacuare/admisie apă evaporator

Presiune de refulare mare (presostat)

Presiune de refulare mare (traductor de presiune)

Presiune de aspiraŃie mică (traductor de presiune)

ProtecŃie motor compresor

Temperatură de refulare mare

Cădere de presiune pe fil tru ulei mare

Monitor faze

Presiune ulei mare

Raport de presiune mic

Continuu

Capacitatea de răcire, puterea absorbită a unităŃii  de răcire şi EER sunt în func Ńie de următoarele 
condiŃii: evaporator 12/7°C; ambient 35°C, unitate în fun cŃionare la sarcină totală.
Valorile sunt conform ISO 3744 şi  se referă la: evaporator 12/7°C, ambient 35°C, func Ńionare la sarcină 
totală.

Buton de oprire de urgenŃă

Controler protecŃie apă la îngheŃ
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SPECIFICAłII ELECTRICE 820 890 980 C11

--- 3 3 3 3

Hz 50 50 50 50

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 635,2 672 672 908,2

A 376 416 461 505

A 493 539 585 647

A 542 593 643 712

Ventilatoare A 47 47 47 52

Nr. 3 3 3 3

V 400 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10% +10%

A 223+223 223+269 269+269 269+326

---

SPECIFICAłII ELECTRICE C12 C13 C14

--- 3 3 3

Hz 50 50 50

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 953,8 1010,2 1015,4

A 554 614 671

A 704 773 842

A 774 851 927

Ventilatoare A 52 57 62

Nr. 3 3 3

V 400 400 400

Minimă % -10% -10% -10%

Maximă % +10% +10% +10%

A 326+326 390+326 390+390

---

Curentu l maxim al un ităŃii pentru dimensionarea cabluri lor este în funcŃie de tensiunea minimă admisă

Curentu l maxim pentru dimensionarea cablurilor: (curentul compresoarelor cu sarcină  totală  + curentul ventilatoare lor) x 1,1.

Note 

ToleranŃă de tensiune admisă ± 10%. DiferenŃa de tensiune între  faze trebuie să se încadreze în  ± 3%.

Curent de pornire maxim: curentul de pornire  a l compresorului ce l mai mare + curentul  compresorulu i la sarcină maximă de 75% 
+ curentul ventilatoare lor pentru circui t la  75%.

Curentu l nominal în modul răcire se referă la condiŃi ile următoare: evaporator 12°C/7°C; ambient 35°C; curent co mpresoare + 
ventilatoare.

Curentu l maxim de regim este în funcŃie de curentul maxim absorbit de compresor în înve lişul său şi curentul maxim absorbit al venti latoarelor

Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

EWAD~C-PR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune

Metodă de pornire Tip stea-triunghi (Y – ∆)

Compresor

Faze

Tensiune

ToleranŃă tensiune

Curent maxim de regim

Curent maxim pentru dimensionarea cablurilor

Curent nominal de regim la răcire

ToleranŃă tensiune

Unitate

Curent de pornire maxim

Curent nominal de regim răcire

Curent maxim de regim

EWAD~C-PR 

ReŃeaua electrică de 
alimentare

Faze

FrecvenŃă

Tensiune
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Limite de exploatare 
 
Depozitare 
UnităŃile din această serie pot fi depozitate în următoarele condiŃii de mediu: 
Temperatura minimă a mediului înconjurător     :  -20°C 
Temperatura maximă a mediului înconjurător  :   57°C 
Umiditate relativă maximă    :  95% fără condensare 
 

    ATENłIE 
 

Depozitarea la temperaturi mai mici decât minimumul specificat poate deteriora anumite componente, precum şi 
controlerul electronic şi ecranul LCD al acestuia. 
 

 

    AVERTIZARE  
 

Depozitarea la temperaturi mai mari decât maximumul specificat duce la deschiderea supapelor de siguranŃă de pe 
conducta de aspiraŃie a compresorului. 
 

 

    ATENłIE 
 

Depozitarea în medii foarte umede poate deteriora componentele electrice. 
 

 

Exploatarea 
Exploatarea unităŃii este permisă în limitele menŃionate în diagrama următoare.  
 

    ATENłIE 
 

Exploatarea în afara acestor limite poate duce la intervenŃia dispozitivelor de protecŃie şi la întreruperea funcŃionării 
unităŃii. În cazuri extreme, poate duce şi la deterioare. Dacă aveŃi nelămuriri, consultaŃi-vă cu fabricantul. 
 

 
Aceste limite de exploatare se aplică pentru funcŃionarea maşinii cu sarcină totală. 
 
 

Fig. 1 – Domeniu de func Ńionare 

 

Înaltă eficien Ńă Eficien Ńă de vârf 
Eficien Ńă standard 

Func Ńionare f ără 
apă şi glicol 

În aceast ă zonă, unitatea 
poate func Ńiona par Ńial. 
Consulta Ńi tabelele de 
performan Ńă. 
 

Func Ńionare doar cu reglarea vitezei ventilatorului  
(sub 10°C temp. amb.)  
 
 

Func Ńionare doar cu ventilatoare cu Speedtroll (sub 10°C  temp. ambiant ă)  
  
 

Temperatura apei la ie şirea din evaporator [°C]  
 

T
em

p.
 a

m
b.

 [°
C

] 
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Instalarea mecanic ă 
 
Transportul 
În timpul transportului, trebuie asigurată stabilitatea maşinii. Dacă maşina este livrată cu o platformă din lemn ranforsată 
pe baza sa, această platformă ranforsată trebuie îndepărtată numai după ce s-a ajuns la destinaŃia finală. 
 
Răspunderea 
Fabricantul îşi declină orice răspundere prezentă şi viitoare pentru orice daune cauzate persoanelor, animalelor sau 
obiectelor din cauza neglijenŃei operatorilor care nu respectă instrucŃiunile de instalare şi întreŃinere din acest manual.  
Toate echipamentele de protecŃie trebuie controlate regulat şi periodic în conformitate cu acest manual şi cu legile şi 
reglementările locale privind siguranŃa şi protecŃia mediului. 
 
Siguran Ńa 
 
Toate activităŃile privind această maşină, cum ar fi: manipularea, instalarea, punerea în funcŃiune sau întreŃinerea, 
trebuie să fie, în orice caz, în conformitate cu toate legile în vigoare privind siguranŃa şi trebuie să fie efectuate doar de 
către personal autorizat şi calificat. 
 
Aşa cum sunt enunŃate, următoarele reprezintă nişte avertizări, deşi lista nu este exhaustivă: 
 

• Maşina trebuie fixată ferm la sol. 
• Maşina poate fi ridicată şi manipulată doar folosind corect punctele de ridicare situate pe baza maşinii, marcate 

cu galben. Acestea sunt singurele puncte care pot suporta toată greutatea unităŃii şi numai dacă sunt folosite 
conform diagramei de ridicare descrise în acest manual. 

• Maşina poate fi folosită în siguranŃă doar după ce a fost fixată ferm la sol sau pe o structură echivalentă. 
• Nu accesaŃi componentele electrice dacă maşina nu este în condiŃii sigure.  
• Nu accesaŃi componentele electrice fără a fi deschis întrerupătorul general al maşinii pentru a deconecta 

alimentarea de la reŃea. 
• Este necesară utilizarea unei platforme izolante. 
• Nu accesaŃi componentele electrice în prezenŃa apei şi/sau umezelii. 
• Toate operaŃiunile pe circuitul de agent frigorific şi pe componentele sub presiune trebuie efectuate doar de 

personal calificat. 
• Înlocuirea unui compresor sau adăugarea de ulei de ungere trebuie efectuată doar de personal calificat. 
• Muchiile ascuŃite şi suprafeŃele părŃii de condensare pot cauza accidentări. EvitaŃi contactul direct. 
• Înainte de a efectua lucrări la ventilatoarele de răcire şi/sau la compresoare, decuplaŃi alimentarea electrică a 

maşinii deschizând întrerupătorul general. Nerespectarea acestei reguli poate cauza accidentări grave. 
• EvitaŃi să introduceŃi corpuri solide în conductele de apă în timp ce maşina este conectată la sistem. 
• Pe conducta de apă racordată la admisia schimbătorului de căldură trebuie instalat un filtru mecanic. Filtrul 

trebuie să aibă o dimensiune a ochiurilor de maximum 500 µm.  
• Maşina este livrată cu supape de siguranŃă instalate atât pe partea de înaltă presiune cât şi pe cea de joasă 

presiune a circuitului de agent frigorific gaz. 
 

În caz de oprire bruscă a unităŃii, urmaŃi instrucŃiunile din Manualul de operare a panoului de comand ă, care face 
parte integrantă din documentaŃia de bord livrată utilizatorului final împreună cu acest manual. 
Se recomandă se efectuaŃi instalarea şi întreŃinerea împreună cu alte persoane. În caz de accidentare neprevăzută 
sau de stare de disconfort fizic, este necesar: 
 

- să vă păstraŃi calmul 
- să apăsaŃi pe butonul de alarmă, în cazul în care acesta există la locul de instalare  
- să mutaŃi persoana rănită într-un loc cald, departe de unitate şi într-o poziŃie de repaus 
- să contactaŃi imediat personalul de salvare pentru situaŃii de urgenŃă din clădire sau de la Serviciul de urgenŃă şi 

de asistenŃă medicală 
- să aşteptaŃi fără a lăsa persoana accidentată singură, până când vin cei de la salvare 
- să daŃi toate informaŃiile necesare personalului de salvare 

 

    AVERTIZARE  
 
Înainte de a efectua orice lucrări pe maşină, vă rugăm să citiŃi cu grijă aceste instrucŃiuni şi manualul de operare. 
Instalarea şi întreŃinerea trebuie efectuate doar de personal calificat, familiarizat cu prevederile legislaŃiei şi 
reglementărilor locale şi instruit corespunzător sau având experienŃă cu acest tip de echipament. 
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   AVERTIZARE  
 
EvitaŃi să instalaŃi maşina într-un loc ce poate fi periculos în timpul operaŃiunilor de întreŃinere, cum ar fi (şi nu numai) 
platforme fără balustrade sau grilaje de protecŃie, sau zone care nu respectă cerinŃele de spaŃiu liber din jurul 
maşinii. 
 

 
Manipulare şi ridicare 
 
Maşina trebuie manipulată şi ridicată folosind cabluri, bare şi rigle de distanŃare de dimensiuni adecvate pentru greutatea 
maşinii. Aceasta este indicată pe plăcuŃa sa de identificare. Tabelul cu greutăŃi din acest manual trebuie considerat doar 
indicativ. 
Instalarea anumitor accesorii poate creşte greutatea maşinii. Pentru orice informaŃie tehnică, consultaŃi întotdeauna 
schemele cotate furnizate. 
 
FixaŃi maşina în camioane pentru a nu aluneca, pentru a preveni deteriorarea panourilor şi cadrului de bază. EvitaŃi 
ciocnirea, bruscarea şi loviturile în timpul descărcării şi/sau manipulării maşinii. Nu împingeŃi sau trageŃi maşina din 
niciun alt punct decât cadrul de bază.  
Nerespectarea celor de mai sus poate duce la daune grave pentru care fabricantul nu va fi Ńinut răspunzător. 
 
Toate unităŃile sunt livrate cu puncte de ridicare marcate cu galben.  
FolosiŃi doar aceste puncte pentru a ridica unitatea, aşa cum este indicat în figură.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2 - Ridicarea unit ăŃii 

 

Ridicarea unit ăŃii 

N.B.:  
metoda de ridicare 
specificată mai jos este 
valabilă pentru toate 
modelele EWAD-C-  
 

FolosiŃi bare de distanŃare 
pentru a preveni 
deteriorarea bateriei de 
condensare. PoziŃionaŃi-le 
deasupra grătarelor 
ventilatoarelor la o distanŃă 
de cel puŃin 2,5 metri. 

Folosi Ńi doar punctele de ridicare indicate, 
marcate pe unitate 
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    AVERTIZARE  
 
Atât frânghiile de ridicare cât şi barele şi/sau riglele de distanŃare trebuie să fie suficient dimensionate pentru a 
susŃine greutatea maşinii în condiŃii de siguranŃă. Vă rugăm să verificaŃi greutatea unităŃii pe plăcuŃa de identificare a 
maşinii. 
GreutăŃile indicate în tabelele de “Date tehnice” din capitolul “InformaŃii generale” se referă la unităŃi standard, fără 
niciun accesoriu adăugat.  
Maşina respectivă poate avea accesorii care îi măresc greutatea totală (pompe, baterii din cupru/cazan, etc.)  
 

 

    AVERTIZARE  
 
Maşina trebuie ridicată cu cea mai mare atenŃie şi grijă. EvitaŃi bruscarea la ridicare şi ridicaŃi maşina foarte încet, 
menŃinând-o perfect orizontală. 
 

 
    AVERTIZARE  

 
În cazul în care maşina este prevăzută cu cabine izolante acustic pentru compresoare, scoateŃi panourile laterale din 
dreptul punctelor de ridicare pentru a evita deteriorarea şi deformarea. 
 

 
Pozi Ńionare şi asamblare 
Toate unităŃile sunt concepute pentru instalarea în exterior, pe terase sau pe sol, cu condiŃia ca zona să nu fie ocupată 
cu obstacole care ar putea limita circulaŃia aerului la bateriile de condensare. 
Maşina trebuie instalată pe o fundaŃie robustă şi perfect orizontală. În cazul în care maşina trebuie instalată pe balcoane 
şi/sau acoperişuri, s-ar putea să fie necesară utilizarea de grinzi de distribuire a greutăŃii. 
Pentru instalarea pe sol, trebuie asigurată o bază robustă de ciment având lăŃimea şi lungimea mai mari cu cel puŃin 250 
mm decât maşina. De asemenea, această bază trebuie să poată susŃine greutatea maşinii aşa cum este indicată în 
specificaŃiile tehnice. 
În cazul în care maşina trebuie instalată în locuri uşor accesibile pentru oameni şi animale, este recomandabil să se 
instaleze grilaje de protecŃie pentru baterii şi compresoare şi să asiguraŃi accesul la maşină doar când aceasta este în 
condiŃii sigure. 
Pentru a asigura cea mai bună performanŃă posibilă la locul de instalare, trebuie respectate următoarele măsuri de 
precauŃie şi instrucŃiuni: 
 
• EvitaŃi recircularea fluxului de aer de la ventilatoare spre aspiraŃia bateriei. 
• AsiguraŃi-vă că nu există obstacole care să obtureze circulaŃia aerului spre baterii, garantând aspiraŃia şi evacuarea 

corectă. 
• AsiguraŃi o fundaŃie robustă, solidă pentru a reduce zgomotul şi vibraŃiile cât mai mult posibil. 
• Nu instalaŃi în medii cu foarte mult praf, deoarece acesta va murdări bateriile de condensare.  
• Apa din sistem trebuie să fie deosebit de curată şi toate urmele de ulei şi rugină trebuie îndepărtate. Pe tubulatura 

de admisie trebuie instalat un filtru mecanic de apă. 
 
SpaŃiu de instalare  
Exploatarea corectă a maşinii depinde de conformitatea cu cerinŃele minime de spaŃiu pentru instalare, ceea ce 
garantează o corectă ventilare a bateriilor de condensare. SpaŃiile de instalare mici ar putea reduce circulaŃia normală a 
aerului, reducând semnificativ performanŃele maşinii şi crescând consumul de energie. 
Pentru a determina corect amplasamentul maşinii, ŃineŃi cont de factorii următori:  
 

• evitaŃi orice recirculare de aer cald între ventilatoare şi condensatoare. 
• EvitaŃi scăderea fluxului de aer introdus în bateriile de condensare.  

 
Ambele situaŃii pot cauza creşterea presiunii de condensare, determinând reducerea eficienŃei energetice şi a capacităŃii 
de răcire (în ciuda faptului că geometria condensatorului unităŃii îi permite acesteia să compenseze distribuŃia 
necorespunzătoare de aer şi că software-ul este în special în măsură să calculeze condiŃiile de funcŃionare ale maşinii şi 
să optimizeze sarcina în condiŃii de funcŃionare anormale). 
Instalarea maşinii nu garantează doar funcŃionearea sa corectă, ci permite şi ca toate lucrările de după instalare şi de 
întreŃinere să fie efectuate corect. Figura 8 indică cerinŃele minime de spaŃiu. 
Dacă maşina este înconjurată de pereŃi sau obstacole de aceeaşi înălŃime cu maşina, aceasta trebuie instalată la o 
distanŃă de cel puŃin 2500 mm de aceştia. În cazul în care obstacolele sunt mai înalte, maşina trebuie instalată la o 
distanŃă de cel puŃin 3000 mm de acestea. 
Dacă maşina este instalată fără respectarea acestor distanŃe minime recomandate faŃă de pereŃi şi/sau obstacolele 
verticale, ar putea exista o recirculare de aer cald şi/sau o alimentare insuficientă cu aer la condensator şi aceasta ar 
putea duce la scăderea eficienŃei. 
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Fig. 3 - Cerin Ńele de spa Ńiu pentru între Ńinerea ma şinii 
 
Când două sau mai multe maşini sunt amplasate una lângă alta, se recomandă o distanŃă de cel puŃin 3600 mm între 
bateriile de condensare. 
Pentru soluŃii suplimentare, vă rugăm să consultaŃi tehnicieni autorizaŃi. 
În orice caz, microprocesorul va permite maşinii să se adapteze la noua condiŃie, producând capacitatea maximă 
disponibilă chiar şi la distanŃe în lateral mai mici decât distanŃele recomandate. 

 
 
 

 
Fig. 4 – Distan Ńa minim ă de instalare pentru o singur ă maşină 
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Fig. 5 - Distan Ńa minim ă de instalare recomandat ă 

 

    ATENłIE 
 
DistanŃele minime de instalare descrise mai sus sunt doar indicative şi nu reprezintă o cerinŃă fundamentală. Fiecare 
instalare trebuie evaluată cu grijă conform parametrilor de mediu specifici. 
De exemplu: în cazul în care nu luaŃi în considerare vântul dominant în punctul de instalare, acest lucru poate afecta 
funcŃia rezultantă a maşinii, chiar şi în locurile unde sunt respectate distanŃele minime de instalare.    
 
 

 
Protec Ńia fonic ă 
Când nivelurile de zgomot necesită un control special, trebuie acordată o atenŃie deosebită izolării maşinii faŃă de baza 
sa prin aplicarea corespunzătoare de elemente antivibraŃie (furnizate ca accesoriu). Cuplaje flexibile trebuie instalate şi 
pe racordurile de apă. 
 
Tubulatura de ap ă 

    ATENłIE 
 
ReglaŃi dispozitivele antivibraŃie de sub maşină înainte de a conecta circuitul de apă. 
 

 
Tubulatura trebuie proiectată cu cel mai mic număr de coturi şi cu cel mai mic număr de schimbări de direcŃie pe 
verticală. În acest mod, costurile de instalare sunt reduse considerabil şi performanŃa sistemului este îmbunătăŃită. 
Sistemul de apă trebuie să aibă: 
 

1. Dispozitive antivibraŃie pentru a reduce transmiterea vibraŃiilor la structura subiacentă. 
2. Ventile de izolare pentru a izola maşina de sistemul de apă în timpul deservirii. 
3. Dispozitiv de aerisire manuală sau automată la cel mai înalt punct al sistemului. Dispozitiv de golire la cel mai 

de jos punct al sistemului. 
4. Nici evaporatorul şi nici dispozitivul de recuperare a căldurii nu trebuie amplasate la cel mai înalt punct al 

sistemului. 
5. Un dispozitiv corespunzător care poate menŃine sistemul de apă sub presiune (rezervor de expansiune, etc.) şi 

variaŃiile de temperatură compensată. 
6. Indicatori de temperatură şi presiune a apei pe maşină pentru a ajuta operatorul în timpul deservirii şi 

întreŃinerii. 
7. Un filtru sau un dispozitiv care poate îndepărta particulele străine din apă înainte de intrarea acesteia în pompă 

(pentru a preveni cavitaŃia, vă rugăm să consultaŃi fabricantul pompei pentru tipul recomandat de filtru). 
Utilizarea unui filtru prelungeşte viaŃa pompei şi ajută la menŃinerea sistemului de apă într-o stare mai bună. 

8. Un alt filtru trebuie instalat pe conducta de admisie a apei în maşină, lângă evaporator şi recuperatorul de 
căldură (dacă este instalat). Filtrul previne pătrunderea particulelor solide în schimbătorul de căldură, deoarece 
acestea l-ar putea deteriora sau ar reduce capacitate sa de schimb de căldură. 

9. Schimbătorul de căldură tubular cu manta este prevăzut cu o rezistenŃă electrică cu termostat care asigură 
protecŃia împotriva îngheŃului apei până la temperaturi externe de -25°C. Toat ă tubulatura de apă din exteriorul 
maşinii trebuie protejată împotriva îngheŃului. Pentru a asigura funcŃionarea corectă a rezistenŃei, maşina 
trebuie să fie alimentată cu energie chiar şi atunci când nu este folosită.  

10. Dispozitivul de recuperare de căldură trebuie golit de apă în timpul sezonului de iarnă, cu excepŃia cazului în 
care în circuitul de apă a fost adăugat un amestec anti-îngheŃ în proporŃia corespunzătoare. 
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11. Dacă maşina este destinată să înlocuiască o altă maşină, întregul sistem de apă trebuie golit şi curăŃat înainte 
de instalarea noii unităŃi. Înainte de pornirea noii maşini, se recomandă efectuarea testelor obişnuite şi tratarea 
chimică corespunzătoare a apei. 

12. În cazul în care în apa din sistem se adaugă un antigel, performanŃa maşinii va fi mai scăzută şi căderile de 
presiune ale apei vor fi mai mari.  Toate sistemele de protecŃie a maşinii, precum cel împotriva îngheŃului şi 
protecŃia la presiune joasă, vor trebui reglate din nou. 

 
Înainte de a izola tubulatura de apă, controlaŃi să nu existe scurgeri. 

 

 
 

Fig. 6 – Racordurile de ap ă  
 

    ATENłIE 
 
InstalaŃi un filtru mecanic pe admisie în fiecare schimbător de căldură. Neinstalarea unui filtru mecanic permite 
pătrunderea în schimbător a particulelor solide şi/sau a crustelor de sudură. Se recomandă instalarea unui filtru cu o 
dimensiune a ochiurilor care să nu depăşească 0,5 mm în diametru.   Fabricantul nu poate fi Ńinut răspunzător pentru 
nicio deteriorare a schimbătoarelor cauzată de lipsa filtrului mecanic. 
ProtejaŃi toată tubulatura împotriva îngheŃului. 

 

                                              ATENłIE  
 
ProtejaŃi toată tubulatura împotriva îngheŃului. 
 

 
Tratarea apei 
Înainte de a pune maşina în funcŃiune, curăŃaŃi circuitul de apă.  Murdăria, crustele, reziduurile de coroziune şi alte 
materiale străine se pot acumula în interiorul schimbătorului de căldură, reducându-i capacitatea de schimb de căldură. 
Poate creşte de asemenea căderea de presiune, reducând astfel debitul apei.  
Tratarea corespunzătoare a apei reduce, prin urmare, riscul de coroziune, eroziune, depunere de cruste, etc. Cel mai 
adecvat tratament al apei trebuie determinat local, în conformitate cu tipul sistemului şi caracteristicile locale ale apei de 
proces. 
Fabricantul nu este responsabil pentru deteriorarea sau funcŃionarea defectuoasă a echipamentului din cauza netratării 
apei sau a apei tratate necorespunzător. 

EVAPORATOR 

RACORD FLEXIBIL 

FILTRU MECANIC 

         VENTIL DE IZOLARE 

FLUXOSTAT 
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Tabelul 2 - Limitele acceptabile ale calit ăŃii apei 

CALITATEA APEI DE R ĂCIRE  
 

  

Apa de 
recirculare 
(max.20°C)  

Apa de 
umplere    

Apa de 
recirculare 
(max.20°C)  

Apa de umplere  

  VALORI MAXIME    VALORI MAXIME  

pH (25°C)  6,8 − 8,0 6,8 − 8,0 Fier  1,0 30 

Conductivitate electric ă 
(mS/m) (25°C) ( µS/cm) 
(25°C)  

40                       
(400 ) 

30                          
(300 ) 

Cupru (mgCu/l)  1,0 0,1 

Ioni de clorur ă (mgCL-/l)  50 50 Ioni de sulfur ă 
(mgS2-/l)  nedetectabili nedetectabili 

Ioni de sulfat (mgSO22-
/l) 50 50 Ioni de amoniu 

(mgNH4+/l)  1,0 1,0 

Alcalinitate (pH 4,8)  50 50 Clor rezidual 
(mgCL/l)  0,3 0,3 

Duritate total ă 
(mgCaCO3/l)  70 70 

Bioxid de 
carbon liber 
(mgCO2/l)  

4,0 4 

Calciu total 
(mgCaCO3/l)  50 50       

 
Protec Ńia împotriva înghe Ńului a evaporatorului şi schimb ătoarelor de c ăldur ă 
Pentru o protecŃie corespunzătoare împotriva îngheŃului, toate evaporatoarele sunt prevăzute cu o rezistenŃă electrică 
împotriva îngheŃului, controlată prin termostat. Aceasta asigură o protecŃie adecvată împotriva îngheŃului până la 
temperaturi de -25°C. Singura alternativ ă de protecŃie împotriva îngheŃului constă în golirea completă a schimbătoarelor 
de căldură şi curăŃarea acestora cu soluŃie antigel.  
La proiectarea sistemului în ansamblu, trebuie luate în considerare două sau mai multe metode de protecŃie: 
 

1. Circularea continuă a apei în tubulatură şi schimbătoare. 
2. Adăugarea unei cantităŃi corespunzătoare de glicol în circuitul de apă 
3. Izolarea termică suplimentară şi încălzirea tubulaturii expuse 
4. Golirea şi curăŃarea schimbătorului de căldură în timpul sezonului de iarnă. 

 
Este răspunderea instalatorului şi/sau a personalului de întreŃinere local să se asigure că sunt utilizate două sau multe 
din metodele descrise împotriva îngheŃului. AveŃi grijă ca protecŃia corespunzătoare împotriva îngheŃului să fie tot timpul 
menŃinută.  
Nerespectarea instrucŃiunilor de mai sus poate cauza deteriorări ale unor componente ale maşinii.  
Deteriorările cauzate de îngheŃ nu sunt acoperite de garanŃie. 

 
Coeficien Ńi de corec Ńie pentru utilizarea de etilenglicol  

 

Temperatura aerului ambiant la °C  -3 -8 -15 -23 -35 

Procentul de glicol recomandat în 
greutate  10 20 30 40 50 

Coeficient de corec Ńie a puterii frigorifice  0,991 0,982 0,972 0,961 0,946 

Coeficient de corec Ńie a puterii absorbite  0,996 0,992 0,986 0,976 0,966 

Coeficient de corec Ńie debit  1,013 1,040 1,074 1,121 1,178 

Coeficient de corec Ńie a căderii de 
presiune  1,070 1,129 1,181 1,263 1,308 

 
Tabelul 3 - Coeficien Ńi de corec Ńie pentru utilizarea de etilenglicol  
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Procentul minim de glicol pentru temperaturi sc ăzute ale apei 

 

Temperatura apei la ie şirea din 
evaporator (°C)  

2 0 -2 -4 -6 -8 

Etilenglicol (%)  10 20 20 20 30 30 

Propilenglicol (%)  10 20 20 30 30 30 

 
Procentul minim de glicol pentru temperaturi sc ăzute ale mediului ambiant 

 

Temperatura aerului ambiant °C  -3 -8 -15 -23 -35 

Etilenglicol (%)  10% 20% 30% 40% 50% 

Temperatura aerului ambiant °C  -3 -7 -12 -20 -32 

Propilenglicol (%)  10% 20% 30% 40% 50% 

 
Tabelul 4 – Procentele de glicol conform temperatur ii ambiante 

 
Instalarea fluxostatului 
Pentru a asigura un debit suficient de apă prin evaporator, este esenŃial ca pe circuitul de apă să fie instalat un fluxostat. 
Scopul fluxostatului este să oprească maşina în cazul întreruperii curgerii apei, protejând astfel evaporatorul de îngheŃ. 
Fluxostatul poate fi instalat fie pe tubulatura de admisie fie pe cea de evacuare a apei.  
Un fluxostat calibrat în mod expres în acest scop este disponibil ca accesoriu opŃional.  
Acest fluxostat tip paletă este adecvat pentru aplicaŃii în condiŃii grele în exterior (IP67) şi este livrat cu un contact liber 
de potenŃial, care trebuie conectat electric la bornele 8 şi 23 de pe placa de borne M5 (a se vedea schema de conexiuni 
a maşinii pentru informaŃii suplimentare). 
Pentru informaŃii suplimentare privind instalarea, setările şi alegerea dispozitivului, vă rugăm să citiŃi broşura cu 
instrucŃiuni din cutia dispozitivului. 
 
 
 

 
Fig. 7 - Reglarea fluxostatului de siguran Ńă 

 
Set Hydronic (op Ńional) 
Setul Hydronic opŃional, destinat pentru această serie de maşini, poate conŃine o pompă simplă în linie sau o pompă 
duplex în linie. În funcŃie de alegerea făcută în momentul comandării maşinii, setul poate avea configuraŃia indicată în 
figura 7. 
Pentru a selecta setul Hydronic corespunzător maşinii alese, consultaŃi catalogul. 

Reglare lungime palet ă conform 
condi Ńiilor de exploatare 

Reglare sensibilitate fluxostat 
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Fig. 8 – Set Hydronic cu pomp ă simpl ă şi duplex (pomp ă dubl ă)  

 

    ATENłIE 
 
InstalaŃi un rezervor de expansiune adecvat pe circuitul de apă, corespunzător condiŃiilor de utilizare a maşinii.  
 

 
Supapele de siguran Ńă ale circuitului de r ăcire 
Fiecare sistem este livrat cu supape de siguranŃă instalate pe fiecare circuit, atât pe evaporator cât şi pe condensator. 
Scopul supapelor este să descarce agentul frigorific din circuitul de răcire în cazul unei defecŃiuni de exploatare sau de 
incendiu exterior. 
 

    ATENłIE 
 
Unitatea este destinată pentru utilizare în exterior. În orice caz, verificaŃi să existe o circulaŃie adecvată a aerului în 
jurul maşinii. 
În cazul în care maşina trebuie instalată în spaŃii închise sau semiacoperite, luaŃi măsuri de protecŃie împotriva 
eventualelor daune datorate inhalării de agent frigorific gaz. Nu dispersaŃi agentul frigorific în mediul înconjurător.  
Supapele de siguranŃă trebuie să fie conectate la exterior. Instalatorul răspunde de dimensionarea şi conectarea 
supapelor de siguranŃă la conductele de aerisire.  
 

Set Hydronic cu pomp ă simpl ă 

Set hydronic cu pomp ă duplex 

1. Racord Victaulic 
2. Supapă de siguranŃă pentru apă 
3. Racord colector 
4. RezistenŃă electrică anti-îngheŃ 
5. Pompă de apă (simplă sau duplex) 
6. Unitate de umplere automată 

 
 

N.B.: Dispunerea componentelor şi 
traseele conductelor poate fi diferit de 
cele indicate în figură. 
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Instala Ńia electric ă 
 
Specifica Ńii generale 
 

    ATENłIE 
 
Toate conexiunile electrice la maşină trebuie executate in conformitate cu legile şi reglementările în vigoare. 
Toate activităŃile de instalare, exploatare şi întreŃinere trebuie efectuate de personal calificat. 
ConsultaŃi schema de conexiuni specifică pentru maşina pe care aŃi achiziŃionat-o şi care a fost trimisă împreună cu 
unitatea. Dacă schema de conexiuni nu apare pe maşină sau dacă s-a pierdut, vă rugăm să luaŃi legătura cu 
furnizorul dumneavoastră, care se va ocupa să vi se trimită o copie. 
 

 

    ATENłIE 
 
FolosiŃi doar conductori de cupru. Neutilizarea conductorilor de cupru poate cauza supraîncălzire sau coroziune în 
punctele de conexiune şi poate deteriora unitatea. 
Pentru a evita interferenŃa, toate cablurile de comandă trebuie instalate separat de cablurile de alimentare. UtilizaŃi 
tubulaturi de cabluri electrice separate în acest scop. 
 

 

    ATENłIE 
 
Înainte de deservirea maşinii în orice mod, deschideŃi întrerupătorul separator general de pe alimentarea principală cu 
curent a maşinii. 
Când maşina este oprită dar întrerupătorul separator este în poziŃia închis, circuitele neutilizate sunt totuşi sub 
tensiune. 
Nu deschideŃi niciodată cutia plăcii de borne a compresoarelor înainte de a fi deschis întrerupătorul separator general 
al unităŃii.  
 

 

    ATENłIE 
 
UnităŃile din această serie sunt prevăzute cu componente electrice neliniare de mare putere (alimentare compresor 
VPD). Acestea produc armonici superioare şi pot cauza scurgeri de curent semnificative spre pământ (aproximativ 2 
A).  
ProtecŃia pentru sistemul de alimentare cu curent trebuie concepută în conformitate cu valorile menŃionate mai sus. 
 

 

    ATENłIE 
 
Curentul de scurtcircuit care poate fi suportat de panoul electric în conformitate cu EN 60439-1, este de 25 kA. Din 
acest motiv, vă rugăm să verificaŃi curentul de scurtcircuit la bornele de conexiune la reŃeaua de alimentare electrică a 
maşinii pentru a vă asigura că este mai mic sau egal cu curentul de menŃinere al panoului de comandă al maşinii.  
 

 

    ATENłIE 
 
În instalaŃii cu linii de alimentare electrică mai lungi de 50 metri, cuplajele inductive dintre faze şi dintre fază şi pământ 
generează un fenomen semnificativ, şi anume: 

• dezechilibrul curenŃilor de fază 
• cădere de tensiune excesivă 

Pentru a limita acest fenomen, este bine să dispuneŃi fazele simetric, aşa cum este indicat în figură. 
 

Fig. 9 – Instalarea cablurilor de alimentare electr ică lungi 
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Componente electrice 
Toate conexiunile electrice de putere şi de interfaŃă sunt specificate în schema de conexiuni livrată împreună cu maşina. 
Instalatorul trebuie să furnizeze următoarele componente: 

- Cabluri de alimentare electrică (tubulatură de cablu dedicată) 
- Cabluri de interconectare şi de interfaŃă (tubulatură de cablu dedicată) 
- Disjunctor termomagnetic de dimensiune corespunzătoare (vă rugăm să vedeŃi datele electrice) 

 
Lucr ările de cablare electric ă 

Circuitul electric de alimentare: 
ConectaŃi cablurile de alimentare electrică la bornele disjunctorului general situat pe placa de borne a maşinii. 
Panoul de acces trebuie să aibă un orificiu cu diametrul corespunzător pentru cablul utilizat şi presetupa 
cablului. O tubulatură de cablu flexibilă poate fi de asemenea utilizată, care să conŃină cele trei faze de 
alimentare plus legătura la pământ.  
În orice caz, trebuie asigurată protecŃia absolută împotriva pătrunderii apei prin punctul de conexiune. 
 
Circuitul de comand ă: 
Fiecare maşină din serie este livrată împreună cu un transformator auxiliar de 400/115 V pentru circuitul de 
comandă. Astfel, nu este necesar un cablu suplimentar pentru alimentarea cu curent a sistemului de comandă.  
Doar în cazul în care este necesar rezervorul separat de acumulare opŃional, rezistenŃa electrică împotriva 
îngheŃului trebuie să aibă o alimentare cu curent separată. 
 

Elemente de înc ălzire electrice 
Maşina dispune de un element de încălzire electric anti-îngheŃ, instalat direct pe evaporator. Fiecare circuit are de 
asemenea un element de încălzire electric instalat în compresor, care are scopul de a menŃine uleiul cald, prevenind 
astfel prezenŃa în compresor a agentului frigorific lichid amestecat cu ulei. Evident, funcŃionarea elementelor de încălzire 
electrice este garantată numai dacă există o alimentare constantă cu electricitate. Dacă nu este posibil ca maşina să 
rămână alimentată cu curent pe perioada de inactivitate din timpul iernii, folosiŃi cel puŃin două din procedeele descrise la 
capitolul 'Instalarea mecanică', paragraful 'protecŃia împotriva îngheŃului a evaporatorului şi schimbătoarelor de căldură', 
şi alimentaŃi maşina cu cel puŃin 24 de ore înainte de a porni compresorul pentru a permite uleiului să se încălzească. 
 
Alimentarea electric ă a pompei 
La cerere, maşina poate fi prevăzută cu un set de pompe complet cablat, comandat de microprocesorul maşinii.  În acest 
caz, nu mai sunt necesare verificări suplimentare. 
În cazul în care sistemul foloseşte pompe din afara maşinii (nefurnizate împreună cu unitatea), prevedeŃi pe linia de 
alimentare a fiecărei pompe un disjunctor termomagnetic şi un contact de comandă. 
 
Comanda pompei de ap ă 
ConectaŃi alimentarea cu curent a bobinei contactorului de comandă la bornele 27 şi 28 (pompa #1) şi 48 şi 49 (pompa 
2) situate pe placa de borne M5, şi instalaŃi contactorul la o reŃea electrică având aceeaşi tensiune cu bobina 
contactorului pompei. Bornele sunt conectate la un contact liber de potenŃial al microprocesorului. 
Contactul microprocesorului are următoarea capacitate de comutare: 
 
Tensiune maximă: 250 V c.a. 
Curent maxim:  2 A rezistiv - 2 A inductiv 
Standard de referinŃă: EN 60730-1 
 
Conexiunea electrică descrisă mai sus permite microprocesorului să gestioneze automat pompa de apă. Este bine să se 
instaleze un contact liber de potenŃial pe disjunctorul termomagnetic al pompei şi să se conecteze în serie cu fluxostatul. 
 
Relee de alarm ă – cablaj electric 
Unitatea are o ieşire digitală cu contact liber de potenŃial care-şi schimbă starea ori de câte ori survine o alarmă în unul 
din circuitele de agent frigorific. ConectaŃi acest semnal la o alarmă externă vizuală sau sonoră, sau la BMS pentru a-i 
monitoriza funcŃionarea. 
Vezi schema de conexiuni a maşinii pentru cablare. 
 
Telecomanda de cuplare/decuplare a unit ăŃii – cablajul electric 
Maşina are o intrare digitală care permite comanda de la distanŃă. La această intrare se poate conecta un temporizator 
de pornire, un disjunctor sau un BMS. Când contactul este închis, microprocesorul lansează secvenŃa de punere în 
funcŃiune cuplând mai întâi prima pompă de apă şi apoi compresorul. Când contactul este deschis microprocesorul 
lansează secvenŃa de oprire a maşinii. Contactul trebuie să fie liber de potenŃial. 
 
 
 
Valoarea de referin Ńă dubl ă – cablaj electric 
FuncŃia de valoare de referinŃă dublă foloseşte un comutator pentru a permite comutarea valorii de referinŃă a unităŃii 
între două valori predefinite în controlerul unităŃii. Un exemplu de aplicaŃie este producerea de gheaŃă în timpul nopŃii şi 
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funcŃionarea standard în timpul zilei. ConectaŃi un disjunctor sau un temporizator între bornele 20 şi 21 ale plăcii de 
borne M5. Contactul trebuie să fie liber de potenŃial. 
 
 
Resetarea valorii de referin Ńă a apei din exterior - cablajul electric (op Ńional) 
Valoarea de referinŃă locală a maşinii poate fi modificată cu ajutorul unui semnal analog extern de 4-20 mA. Când 
această funcŃie este activată, microprocesorul permite modificarea valorii de referinŃă de la valoarea locală stabilită până 
la o diferenŃă de max. 3°C. 4 [mA] corespunde unei reset ări la 0 [°C], 20 [mA] corespunde valorii de referin Ńă plus 
diferenŃa maximă. 
Cablul de semnal trebuie conectat direct la bornele 35 şi 36 ale plăcii de borne M5. 
Cablul de semnal trebuie să fie de tip ecranat şi nu trebuie să fie pozat în vecinătatea cablurilor de alimentare, pentru a 
nu induce interferenŃe cu controlerul electronic. 
 
 

Limitarea unit ăŃii – cablaj electric (op Ńional) 
Microprocesorul maşinii permite limitarea capacităŃii în conformitate cu două criterii diferite: 
Limitarea sarcinii 
Sarcina poate fi variată cu ajutorul unui semnal exterior de 4-20 mA sau direct de la un BMS. 
Cablul de semnal trebuie conectat direct la bornele 37 şi 38 ale plăcii de borne M5. 
Cablul de semnal trebuie să fie de tip ecranat şi nu trebuie să fie pozat în vecinătatea cablurilor de alimentare, pentru a 
nu induce interferenŃe cu controlerul electronic. 
 
Limitarea curentului (opŃional) 
Această opŃiune, în cazul în care este instalată, permite controlul sarcinii maşinii în funcŃie de curentul absorbit. 
ConectaŃi un întreruptor, un temporizator, un BMS liber de potenŃial la bornele 37-39 de pe placa de borne M5. Când 
intrarea digitală este închisă, microprocesorul va limita curentul absorbit de maşină în funcŃie de valoarea de referinŃă a 
comenzii stabilită. 
Activarea acestei comenzi trebuie efectuată printr-un contact liber de potenŃial, folosind bornele 6-9 de pe placa de borne 
M5. 
 

Aten Ńie: cele dou ă op Ńiuni nu pot fi activate simultan. Reglarea unei fun cŃii o exclude pe cealalt ă. 
 
 

Fig. 10 - Conexiunea utilizatorului la interfa Ńa M3 a plăcii de borne 

 
 

General alarm Alarmă generală 
Pump1 command Comandă pompa 1 
Evaporator flowswitch Fluxostat evaporator  
Current limit enable Activare limitare de curent 
External fault Avarie externă 
Double setpoint Valoare de referinŃă dublă 
Setpoint override (4-20 mA) Suprareglare valoare de referinŃă (4-20 mA) 
Common Comun 
Demand limit (4-20 mA) Limitator de curent (4-20 mA) 
Current limit (4-20 mA) Limitare de curent (4-20 mA) 
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Pump2 command Comandă pompa 2 
On-off remote Comandă de la distanŃă oprire/pornire 
Comp1 alarm Alarmă Comp1  
Comp2 alarm Alarmă Comp2  
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Exploatarea 
 
Responsabilit ăŃile operatorului 
Este important ca operatorul să fie instruit corespunzător şi să se familiarizeze cu sistemul înainte de exploatarea 
maşinii. În plus faŃă de citirea acestui manual, operatorul trebuie să studieze manualul de operare a microprocesorului şi 
schema de conexiuni pentru a înŃelege secvenŃa de pornire, funcŃionarea, secvenŃa de oprire şi funcŃionarea tuturor 
dispozitivelor de protecŃie. 
În timpul fazei iniŃiale de punere în funcŃiune a maşinii, este disponibil un tehnician autorizat pentru a răspunde la orice 
întrebări şi pentru a furniza instrucŃiuni privind procedeele corecte de exploatare. 
Se recomandă ca operatorul să Ńină o evidenŃă a datelor de funcŃionare pentru fiecare maşină instalată. O altă evidenŃă 
trebuie Ńinută de asemenea, privind toate activităŃile de întreŃinere periodică şi service. 
Dacă operatorul observă condiŃii de funcŃionare anormale sau neobişnuite, se recomandă să consulte atelierul tehnic de 
service autorizat. 
 
 
Descrierea ma şinii 
Această maşină, de tipul cu condensare răcită cu aer, are următoarele componente principale: 
 

- Compresor : Compresorul monoşurub din seria FR3B sau FR4A este de tip semiermetic şi utilizează 
gaz din evaporator pentru a răci motorul şi pentru a permite funcŃionarea optimă în orice 
condiŃii probabile de sarcină. Sistemul de ungere cu injectare de ulei nu necesită o 
pompă de ulei întrucât fluxul de ulei este asigurat de diferenŃa de presiune dintre refulare 
şi aspiraŃie. În plus faŃă de asigurarea ungerii rulmenŃilor cu bile, injectarea uleiului 
etanşează dinamic şurubul, făcând astfel posibil procesul de compresie. 

- Schimb ător de ap ă: De tipul cu detentă directă, cu manta şi fascicul tubular pentru toate modelele. 
- Schimb ător de aer : De tipul cu aripioare, cu Ńevi cu microaripioare interne, cu detentă directă pe aripioara din 

platbandă de înaltă eficienŃă.  
- Ventilator : Axial, de înaltă eficienŃă. Permite funcŃionarea silenŃioasă a sistemului, chiar şi în timpul 

reglării. 
- Supap ă de expansiune : În varianta standard, maşina este prevăzută cu o supapă de expansiune electronică 

comandată printr-un dispozitiv de comandă electronic, care optimizează funcŃionarea 
acesteia.  

 
 

Descrierea ciclului de r ăcire 
Agentul frigorific gaz cu temperatură scăzută din evaporator este tras de compresor prin motorul electric, care este răcit 
de agentul frigorific. Ulterior este comprimat şi în timpul acestui proces agentul frigorific se amestecă cu uleiul din 
separator. 
Amestecul agent frigorific-ulei cu înaltă presiune este tras în separatorul de ulei, care îl separă. Uleiul acumulat pe fundul 
separatorului este împins de diferenŃa de presiune înapoi în compresor, iar agentul frigorific lipsit de ulei este trimis la 
condensator. 
Agentul frigorific lichid este distribuit uniform în interiorul condensatorului prin toate circuitele bateriei.  Pe măsură ce 
trece prin acesta se răceşte şi începe să condenseze. 
Lichidul condensat la temperatura de saturaŃie trece prin secŃiunea de subrăcire, unde pierde şi mai multă căldură, 
sporind astfel eficienŃa ciclului. Căldura cedată de lichid în timpul răcirii, condensării şi subrăcirii este schimbată cu cea a 
aerului de răcire, care este evacuat la temperaturi mai mari. 
Lichidul subrăcit curge prin filtrul uscător de înaltă eficienŃă şi apoi ajunge la elementul de laminare prin care o scădere 
de presiune porneşte procesul de evaporare. 

Rezultatul obŃinut în acest punct este un amestec gaz-lichid de presiune scăzută şi temperatură scăzută care intră în 
evaporator. 

Când agentul frigorific lichid-vapori este distribuit uniform în tuburile evaporatorului de detentă directă, acesta face un 
schimb de căldură cu apa de răcire, reducând astfel temperatura până la vaporizarea completă, urmată de 
supraîncălzire. 

Când a ajuns în starea de vapori supraîncălziŃi, agentul frigorific părăseşte evaporatorul şi este tras încă o dată în 
compresor pentru a repeta ciclul. 
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Fig. 11 – Circuitul de r ăcire al unit ăŃii  
  

  
Condenser coil Bobină condensator 
Evaporator Evaporator 
Water outlet Evacuare apă 
Water inlet Admisie apă 
Evaporator heater Element de încălzire evaporator 
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(*) Prizele de admisie şi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaŃi desenele cotate ale 
maşinii pentru racordul exact al apei la schimbătoarele de recuperare parŃială. 

 
Descrierea ciclului de r ăcire cu recuperare par Ńială de căldur ă  
Agentul frigorific gaz cu temperatură scăzută din evaporator este tras de compresor prin motorul electric, care este răcit 
de agentul frigorific. Ulterior este comprimat şi în timpul acestui proces, agentul frigorific se amestecă cu uleiul din 
separatorul de ulei. 
Amestecul agent frigorific-ulei cu înaltă presiune este tras în separatorul de ulei de înaltă eficienŃă, care îl separă. Uleiul 
depozitat pe fundul separatorului este împins de diferenŃa de presiune înapoi în compresor, în timp ce agentul frigorific 
care a fost separat de ulei este trimis la schimbătorul de recuperare parŃială unde cedează căldura rezultată din răcirea 
după supraîncălzire, încălzind apa ce trece prin schimbătorul de căldură. După ieşirea din schimbător, agentul frigorific 
lichid intră în bateria de condensare unde este condensat prin ventilare forŃată. 
Lichidul condensat la temperatura de saturaŃie trece prin secŃiunea de subrăcire, unde pierde şi mai multă căldură, 
sporind astfel eficienŃa ciclului. 

Apoi, lichidul subrăcit trece prin filtrul uscător de înaltă eficienŃă. Ulterior trece prin elementul de laminare, care, printr-o 
cădere de presiune, porneşte procesul de evaporare. 
Rezultatul obŃinut în acest punct este un amestec gaz-lichid de presiune scăzută şi temperatură scăzută care intră în 
evaporator. 

Când agentul frigorific lichid-vapori este distribuit uniform în tuburile evaporatorului de detentă directă, acesta face un 
schimb de căldură cu apa de răcire, reducând astfel temperatura, schimbându-i starea până la vaporizarea completă, 
urmată de supraîncălzire. 

Când a ajuns în starea de vapori supraîncălziŃi, agentul frigorific părăseşte evaporatorul şi este tras încă o dată în 
compresor pentru a repeta ciclul.  
 

Controlul circuitului de recuperare par Ńială şi recomand ări pentru instalare 
Sistemul de recuperare parŃială a căldurii nu este gestionat şi/sau controlat de maşină. Instalatorul trebuie să respecte 
sugestiile de mai jos pentru realizarea celei mai bune performanŃe şi fiabilităŃi a sistemului: 

1) InstalaŃi un filtru mecanic pe conducta de admisie a schimbătorului de căldură. 

2) InstalaŃi ventile de închidere pentru a izola schimbătorul de căldură de sistemul de apă în timpul 
perioadelor de inactivitate sau de întreŃinere a sistemului. 

3) InstalaŃi un ventil de scurgere care să permită golirea schimbătorului de căldură în cazul în care 
temperatura aerului este probabil să scadă sub 0°C în timpul perioadelor de inactivitate a ma şinii. 

4) InstalaŃi cuplaje flexibile antivibraŃie pe tubulatura de intrare şi ieşire a apei de recuperare a căldurii, 
astfel încât transmiterea vibraŃiilor, şi implicit a zgomotului, la sistemul de apă să fie menŃinută la un 
nivel cât mai redus posibil. 

5) Nu încărcaŃi racordurile schimbătorului cu greutatea tubulaturii recuperatorului de căldură. Racordurile 
apei la schimbătoare nu sunt proiectate să suporte greutatea tubulaturii. 

6) În cazul în care temperatura apei de recuperare a căldurii este mai scăzută decât temperatura mediului 
ambiant, se recomandă să se decupleze pompa de apă de recuperare a căldurii la 3 minute după 
decuplarea ultimului compresor. 

 

    IMPORTANT 
 
Recuperarea parŃială de căldură, care valorifică răcirea după supraîncălzire a gazului de refulare, este concepută ca 
o sursă care să înglobeze o sursă de căldură externă.  Disponibilitatea recuperării este garantată doar de 
funcŃionarea circuitului de răcire la cererea circuitului de apă răcită. 
În mod specific, nu este adecvată pentru funcŃionarea cu temperaturi ale apei de intrare în schimbătorul de căldură 
sub 40°C pe perioadele care dep ăşesc funcŃionarea normală a sistemului (aprox. 30 de minute). Exploatarea 
prelungită în aceste condiŃii poate duce la funcŃionarea defectuoasă a circuitului de răcire şi intervenŃia dispozitivelor 
de protecŃie.   
Instalatorul trebuie să se asigure că apa din circuitul de recuperare ajunge la valoarea minimă admisă cât mai rapid 
posibil. 
Din acelaşi motiv, absenŃa debitului de apă trebuie asigurată în schimbătorul de căldură atunci când circuitul de răcire 
nu este în funcŃiune.  
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Fig. 12 – Unitate cu circuit de r ăcire cu recuperare par Ńială de căldur ă 
 

M
M

M

M
M

M

 
Condenser coil Bobină condensator 
Evaporator Evaporator 
Water outlet Evacuare apă 
Water inlet Admisie apă 
Evaporator heater Element de încălzire evaporator 
 
(*) Prizele de admisie şi evacuare a apei sunt doar indicative. Vă rugăm consultaŃi desenele cotate ale 

maşinii pentru racordul exact al apei la schimbătoarele de recuperare parŃială. 
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Compresorul 
Compresorul monoşurub este de tip semiermetic cu un motor asincron trifazat, bipolar, care este îmbinat prin caneluri 
direct pe arborele principal. Gazul de aspiraŃie din evaporator răceşte motorul electric înainte de a intra prin ştuŃurile de 
aspiraŃie. În interiorul motorului electric sunt prevăzuŃi senzori de temperatură complet acoperiŃi de înfăşurarea spirelor şi 
care monitorizează constant temperatura motorului. În cazul în care temperatura înfăşurării spirelor devine foarte ridicată 
(120°C), un dispozitiv extern special conectat la s enzori şi la controlerul electronic va dezactiva compresorul 
corespunzător. 
În compresor există doar trei piese rotative în mişcare, fără alte piese, cu o mişcare excentrică şi/sau alternativă.  
Componentele de bază sunt, prin urmare, doar rotorul principal şi cele două rotoare satelit care execută procesul de 
compresie, angrenându-se perfect între ele.  
Compresoarele F3B şi F4A sunt prevăzute cu două rotoare satelit dispuse orizontal pe şurub. 
Etanşarea compresiei este realizată graŃie unui material compozit special de formă adecvată interpus între şurubul 
principal şi rotorul satelit. Arborele principal pe care este îmbinat prin caneluri rotorul principal se sprijină pe rulmenŃi cu 
bile. Sistemul astfel constituit este echilibrat atât static cât şi dinamic înainte de asamblare.       

 
Fig. 13 – Imaginea compresorului F4AL  

 
Procesul de compresie 
Cu compresorul monoşurub, procesele de aspiraŃie, compresie şi refulare au loc în mod continuu, graŃie celor două 
rotoare satelit. În acest proces, gazul aspirat pătrunde în profilul dintre rotor, dinŃii rotorului satelit superior şi corpul 
compresorului. Volumul este redus treptat prin compresia agentului frigorific. Gazul comprimat la presiune înaltă este 
astfel refulat în separatorul de ulei integrat.  
În separatorul de ulei, amestecul gaz/ulei se separă şi uleiul este colectat într-o cavitate din partea de jos a 
compresorului, unde este injectat în mecanismele compresorului pentru a asigura etanşarea compresiei şi ungerea 
rulmenŃilor cu bile.  
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Fig. 14 - Procesul de compresie 

FAZA 1-2 ASPIRA łIA 
În timpul rotirii şurubului, canelurile rotorului principal comunică cu camera de aspiraŃie, unde încep aspiraŃia fără a 
comprima amestecul de gaz.  
Pe măsură ce se roteşte, rotorul principal creşte lungimea efectivă a canelurii libere, crescând astfel volumul deschis 
spre aspiraŃie. Acesta umple canelura până la închiderea sa spre camera de aspiraŃie prin dinŃii rotorului satelit, care se 
angrenează pe şurub. 
Când gazul este închis în canelură şi separat de camera de aspiraŃie, faza de aspiraŃie este încheiată.  
 
FAZA 3 COMPRESIA 
Pe măsură ce rotorul se roteşte, volumul de gaz prins în canelura şurubului este redus cu ajutorul dinŃilor rotorului satelit, 
care se angrenează pe şurub, reducând astfel volumul disponibil la amestecul de gaz.  
Aceasta are drept consecinŃă aducerea amestecului comprimat la valoarea sa maximă. 
 
FAZA 4-5 REFULAREA 
Pe măsură ce dintele rotorului satelit se apropie de capătul canelurii, presiunea vaporilor prinşi ajunge la o valoare 
maximă în apropiere de deschizătura de formă triunghiulară a orificiului de refulare. Compresia încetează imediat ce 
gazul este refulat în colectorul de refulare. Dintele rotorului satelit continuă să împingă vaporii până când volumul 
canelurii ajunge la o valoare minimă. 
Acest proces de compresie este repetat pe rând pentru fiecare canelură a şurubului. 
 
Controlul capacit ăŃii de r ăcire 
În varianta standard, compresoarele sunt configurate cu un control continuu al capacităŃii lor.  
Două vane reduc capacitatea de aspiraŃie, întârziind închiderea canelurii şi micşorând lungimea efectivă a acesteia. 
Aceste vane sunt utilizate pentru a permite compresorului să funcŃioneze la sarcini minime şi maxime. Vanele sunt 
controlate de presiunea uleiului din separator sau a uleiului golit spre aspiraŃia compresorului. Un arc ajută la crearea 
forŃei necesare pentru a deplasa vana. 
Compresoarele pentru seria EWAD-C- folosesc două vane, atât pentru încărcare cât şi pentru descărcare, controlate de 
debitul de ulei-gaz prin circuite şi controlate direct de controler prin intermediul ventilelor electromagnetice care sunt 
normal închise (NÎ). 
Prima vană vă permite să variaŃi continuu atât încărcarea cât şi descărcarea. Pe de altă parte, a doua vană realizează 
operaŃiunea de pornire/oprire. Ambele garantează separat o variaŃie de 50% la încărcare/descărcare. 
 
Vană modulant ă 
Schema de funcŃionare a vanei modulante este indicată în figura următoare. Sistemul este controlat de trei solenoizi, A, 
B, C, care sunt normal închişi dacă nu sunt alimentaŃi, şi de un arc asamblat direct pe vană. 
În timpul încărcării, solenoidul C este închis deoarece nu este excitat, în timp ce A şi B sunt alimentaŃi.  
Cu această configuraŃie, gazul la presiunea de alimentare trece prin cameră în partea dreaptă a vanei, unde presiunea 
învinge rezistenŃa arcului, în timp ce conducta, la trecerea prin solenoidul deschis B, permite uleiului să se scurgă spre 
aspiraŃie. 

FAZA 1:  Început aspira Ńie FAZA 2:  Sfârşit apira Ńie FAZA 3:  Compresie 

FAZA 5: Sfâr şit refulare 
FAZA 4:  Început refulare  
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Pe de altă parte, în faza de golire, solenoizii A şi B sunt dezexcitaŃi şi prin urmare închişi, în timp ce solenoidul C este 
deschis. În acest fel, debitul de ulei, la presiunea de refulare, trece prin cameră în partea stângă a vanei, deplasând-o 
spre stânga, ajutat de acŃiunea arcului. În acelaşi timp, gazele conŃinute în partea din dreapta a vanei sunt refulate în 
aspiraŃie, prin conductele de aerisire libere.   
 
Vană de închidere/deschidere nemodulant ă 
Schema de funcŃionare a vanei nemodulante este indicată în figura următoare. 
Vana este controlată doar prin deschiderea şi închiderea a doi solenoizi care funcŃionează întotdeauna în opoziŃie. În 
timpul fazei de încărcare, solenoidul care face legătura dintre camera vanei şi aspiraŃie este deschis, ajutând astfel uleiul 
aflat sub presiune să se scurgă spre aspiraŃie, deplasând vana spre poziŃia de încărcare până la extensia maximă. 
Dimpotrivă, dacă este închis în acelaşi timp în care a doua vană se deschide, acesta permite uleiului aflat sub presiune 
care vine de la refulare să deplaseze vana spre poziŃia de descărcare până la extensia maximă. 
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Fig. 15 – Schema de func Ńionare a vanelor de înc ărcare/desc ărcare 

 
 
 

VANA MODULANT Ă 

ALIMENTARE ULEI  
DE LA REFULARE 

SCURGERE  
SPRE ASPIRAłIE 

ALIMENTARE GAZ  
DE LA REFULARE 

DIRECłIE DE ÎNCĂRCARE 

VANA NEMODULANT Ă 

SCURGERE ÎN ASPIRAłIE 

DE ALIMENTAT  
PENTRU A ÎNCĂRCA VANA 

DE ALIMENTAT  
PENTRU A DESCĂRCA ALIMENTAREA DE ULEI 

DIRECłIE DE ÎNCĂRCARE 

FURNIZARE ULEI  
DE LA REFULARE 

ÎNCĂRCARE 
 
DESCĂRCARE 

 A              B             C 

ON          ON          OFF 

OFF        OFF        ON 
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Verific ări înainte de punerea în func Ńiune 
 
Generalit ăŃi 
După ce maşina a fost instalată, procedaŃi în felul următor pentru a verifica dacă instalarea a fost executată 
corespunzător: 
 

    ATENłIE 
 
DecuplaŃi alimentarea cu curent a maşinii înainte de efectuarea oricăror verificări. 
Deoarece în interiorul VFD-urilor există condensatoare, câteva minute după ce alimentarea a fost decuplată există 
încă tensiune la ieşirea acestora. AşteptaŃi până când ledurile VFD-ului se sting înainte de a lucra cu unitatea. Dacă 
aveŃi nelămuriri, consultaŃi manualele de utilizare a VDF-ului. 
 
Nerespectarea acestor reguli (decuplarea alimentării maşinii şi aşteptarea) poate avea drept rezultat accidentarea 
gravă sau chiar decesul operatorului.  
 

 
ControlaŃi toate conexiunile electrice la circuitele de alimentare cu curent şi la compresoare inclusiv contactoarele, 
suporturile siguranŃelor şi bornele electrice şi controlaŃi dacă sunt curate şi bine fixate. Chiar dacă aceste verificări sunt 
efectuate în fabrică la fiecare maşină livrată, vibraŃiile din timpul transportului pot slăbi unele conexiuni electrice. 
 

    ATENłIE 
 
ControlaŃi ca bornele electrice ale cablurilor să fie bine strânse. Un cablu slăbit se poate supraîncălzi şi poate crea 
probleme compresoarelor. 
 

 
DeschideŃi ventilele de golire, de lichid, de injecŃie de lichid şi de aspiraŃie (dacă e cazul). 
 

    AVERTIZARE  
 
Nu puneŃi în funcŃiune compresorul dacă ventilele de refulare, de lichid, de injecŃie de lichid sau de aspiraŃie sunt 
închise. Neglijarea deschiderii acestor ventile poate cauza deteriorarea serioasă a compresorului. 
 

 
SetaŃi toate disjunctoarele termomagnetice pe poziŃia On (de la Q101 la Q110 şi de la Q201 la Q210) 
 
 

    IMPORTANT 
 
În cazul în care disjunctorul termomagnetic al ventilatorului este lăsat pe poziŃia On, la prima pornire, ambele 
compresoare se vor bloca la presiune înaltă. Pentru a reseta alarma de presiune înaltă, va fi nevoie să deschideŃi 
camera compresorului şi să resetaŃi presostatul mecanic de presiune înaltă.  
 

 
ControlaŃi tensiunea reŃelei electrice la bornele întrerupătorului separator general cu funcŃie de blocare a uşii. Tensiunea 
reŃelei electrice trebuie să fie aceeaşi cu cea de pe plăcuŃa de identificare. ToleranŃa maximă admisă ± 10%. 
DiferenŃa de tensiune dintre cele trei faze nu trebuie să depăşească ± 3%. 
 
Unitatea se livrează cu un monitor de faze furnizat de fabricant, care previne pornirea compresoarelor în cazul unei 
secvenŃe eronate de faze. ConectaŃi corespunzător bornele electrice la întrerupătorul separator pentru a asigura o 
funcŃionare fără alarme. Dacă monitorul de faze declanşează o alarmă după ce maşina a fost alimentată cu curent, 
inversaŃi două faze la întrerupătorul separator general (alimentarea cu curent a unităŃii). Nu inversaŃi niciodată cablajul 
electric pe monitor. 
 

    ATENłIE 
 
Pornirea cu o secvenŃă de faze incorectă compromite ireparabil funcŃionarea unor componente. AsiguraŃi-vă că fazele 
L1, L2 şi L3 corespund secvenŃei R, S şi T. 
 

 
UmpleŃi circuitul de apă şi scoateŃi aerul din cel mai înalt punct al sistemului şi deschideŃi ventilul de aer deasupra 
mantalei evaporatorului. Nu uitaŃi să-l închideŃi din nou după umplere. Presiunea nominală pe partea cu apă a 
evaporatorului este de 10,5 bar. Nu depăşiŃi niciodată această presiune în timpul duratei de viaŃă a maşinii. 
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    IMPORTANT 
 
Înainte de a pune maşina în funcŃiune, curăŃaŃi circuitul de apă.  Murdăria, crustele, reziduurile de coroziune şi alte 
materiale străine se pot acumula în interiorul schimbătorului de căldură, reducându-i capacitatea de schimb de 
căldură. Poate creşte de asemenea căderea de presiune, reducând astfel debitul apei. Tratarea corespunzătoare a 
apei reduce, prin urmare, riscul de coroziune, eroziune, depunere de cruste, etc. Cel mai adecvat tratament al apei  
trebuie determinat local, în conformitate cu tipul sistemului şi caracteristicile locale ale apei de proces. 
Fabricantul nu este responsabil pentru deteriorarea sau funcŃionarea defectuoasă a echipamentului din cauza 
netratării apei sau a apei tratate necorespunzător. 
 

 
UnităŃi cu pomp ă de apă exterioar ă 
PorniŃi pompa de apă şi verificaŃi sistemul de apă pentru orice scurgere.  Dacă e necesar reparaŃi. În timp ce pompa de 
apă este în funcŃiune, potriviŃi debitul apei până când se atinge căderea de presiune nominală pentru evaporator. PotriviŃi 
punctul de declanşare a fluxostatului (nefurnizat din fabrică), pentru a asigura funcŃionarea maşinii în intervalul de debit ± 
20%. 
 
UnităŃi cu pomp ă de apă integrat ă 
Acest procedeu prevede instalarea din fabrică a setului opŃional de pompă de apă simplă sau duplex.  
VerificaŃi ca întrerupătoarele Q0, Q1 şi Q2 să fie în poziŃia deschis (Off sau 0). De asemenea controlaŃi ca disjunctorul 
termomagnetic Q12 din zona de control a panoului electric să fie în poziŃia Off (decuplat). 
ÎnchideŃi întrerupătorul separator general cu funcŃie de blocare a uşii Q10 de pe trapa de acces a panoului electric 
principal şi puneŃi întrerupătorul Q12 pe poziŃia On (cuplat). 
 
 

NR. DESCRIERE NR. DESCRIERE 

Q0 
PORNIRE/OPRIRE 
UNITATE Q10 ÎNTRERUPĂTOR PRINCIPAL 

Q1 
ÎNTRERUPĂTOR 
CIRCUIT 1 Q11 

BUTON DE OPRIRE DE 
URGENłĂ 

Q2 
ÎNTRERUPĂTOR 
CIRCUIT 2 Q12 

ÎNTRERUPĂTOR 
TERMOMAGNETIC 

Q3 
ÎNTRERUPĂTOR 
CIRCUIT 3     

    
Tabelul 5 – Nomenclatura întrerup ătoarelor 

 

    ATENłIE 
 
Începând din acest moment, maşina va fi alimentată cu energie electrică. AveŃi mare grijă în cazul operaŃiunilor 
următoare.  
Lipsa de atenŃie în timpul activităŃilor ulterioare poate cauza accidentări grave. 
 

 
 

Pomp ă simpl ă Pentru a porni pompa de apă, apăsaŃi butonul On/Off (pornire/oprire) al microprocesorului şi aşteptaŃi 
ca pe afişaj să apară mesajul 'unit on' (unitate pornită). RotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia On (sau 1) 
pentru a porni pompa de apă. ReglaŃi debitul de apă până când evaporatorul atinge căderea de 
presiune nominală. Acum, reglaŃi fluxostatul (reglaj nefurnizat din fabrică), pentru a asigura 
funcŃionarea maşinii în intervalul de debit ± 20%. 

 
 

Pomp ă dubl ă Sistemul prevede pentru utilizarea unei pompe duble două motoare, unul ca rezervă pentru celălalt. 
Microprocesorul activează una din cele două pompe în funcŃie de cel mai mic număr de ore şi porniri.  
Pentru a porni una din cele două pompe de apă, apăsaŃi butonul On/Off al microprocesorului şi 
aşteptaŃi ca pe afişaj să apară mesajul 'unit on' (unitate pornită). RotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia On 
(sau 1) pentru a porni pompa de apă. ReglaŃi debitul de apă până când evaporatorul atinge căderea 
de presiune nominală. Acum, reglaŃi fluxostatul (reglaj nefurnizat din fabrică), pentru a asigura 
funcŃionarea maşinii în intervalul de debit ± 20%.  Pentru a porni pompa, deschideŃi întrerupătorul 
QP2. FolosiŃi tastatura microprocesorului pentru a stabili prioritatea de pornire a pompelor. ConsultaŃi 
manualul microprocesorului pentru procedeul respectiv. 

 
FolosiŃi tastatura microprocesorului pentru a stabili prioritatea de pornire a pompelor. ConsultaŃi 
manualul microprocesorului pentru procedeul respectiv. 
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Alimentarea electric ă 
Tensiunea de alimentare a maşinii trebuie să fie aceeaşi cu cea indicată pe plăcuŃa de identificare, ± 10%.  DiferenŃa de 
tensiune dintre faze nu trebuie să depăşească ± 3%. MăsuraŃi tensiunea dintre faze. Dacă valoarea indicată nu se 
încadrează în limitele stabilite, corectaŃi-o înainte de a porni maşina. 
 
 

    ATENłIE 
 
AlimentaŃi cu tensiunea adecvată. O tensiune necorespunzătoare poate cauza funcŃionarea defectuoasă a 
componentelor de comandă şi intervenŃia nedorită a dispozitivelor de protecŃie termică, precum şi o reducere 
considerabilă a duratei de viaŃă a contactoarelor şi motoarelor electrice. 
 

 
Dezechilibrul tensiunii de alimentare 
Într-un sistem trifazat, dezechilibrul excesiv între faze cauzează supraîncălzirea motorului. DiferenŃa maximă admisă de 
tensiune este de 3%, calculată după cum urmează: 
 

Dezechilibru %: %_____100=−
x

V

VV

AVG

AVGMAX
                                  AVG = medie 

 
 

Exemplu: măsurarea tensiunilor celor trei faze indică 383, 386 şi respectiv 392 volŃi, media este: 
383+386+392 = 387 Volt 
           3 
în consecinŃă, procentul de dezechilibru este 

 

%29,1100
387

387392 =−
x  mai mic decât maximumul permis (3%). 

 
Alimentarea elementelor de înc ălzire electrice 
Fiecare compresor este prevăzut cu un element de încălzire electric situat în partea de jos a compresorului. Scopul său 
este să încălzească uleiul de ungere, evitând astfel amestecarea agentului frigorific lichid în interior. 
Prin urmare, este necesar să se asigure că elementele de încălzire sunt alimentate cu cel puŃin 24 ore înainte de ora 
planificată de punere în funcŃiune. Pentru vă asigura că sunt activate, este suficient să menŃineŃi maşina cuplată prin 
închiderea întrerupătorului separator general Q10. 
Totuşi, microprocesorul are o serie de senzori care previn pornirea compresorului când temperatura uleiului nu este cu 
cel puŃin 5°C peste temperatura de satura Ńie corespunzătoare la presiunea de aspiraŃie. 
MenŃineŃi întrerupătoarele Q0, Q1, Q2 şi Q12 în poziŃia Off (sau 0) până când maşina urmează să fie pornită. 
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Procedura de pornire 
 
Pornirea ma şinii 

1. Cu întrerupătorul separator general Q10 închis, controlaŃi ca întrerupătoarele Q0, Q1, Q2, Q3 şi Q12 să fie în 
poziŃia Off (sau 0). 

2. ÎnchideŃi întrerupătorul termomagnetic Q12 şi aşteptaŃi ca microprocesorul şi comanda să pornească. 
ControlaŃi ca uleiul să fie suficient de cald. Temperatura uleiului trebuie să fie cu cel puŃin 5°C peste 
temperatura de saturaŃie a agentului frigorific din compresor. Dacă uleiul nu este destul de cald, nu va fi 
posibilă pornirea compresoarelor şi mesajul “Oil Heating” (încălzire ulei) va apare pe afişajul 
microprocesorului. 

3. PorniŃi pompa de apă, dacă maşina nu este prevăzută cu pompă proprie.  
4. RotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia On şi aşteptaŃi să apară pe afişaj ’Unit-on/Compressor stand-by’ (unitate 

pornită/compresor în stand-by). Dacă pompa de apă este livrată împreună cu maşina, microprocesorul 
trebuie să pornească în acest moment. 

5. ControlaŃi căderea de presiune pe evaporator, care trebuie să fie aceeaşi cu căderea nominală de presiune 
şi corectaŃi dacă e cazul. Căderea de presiunea trebuie măsurată la racordurile de încărcare furnizate din 
fabrică, situate pe tubulatura evaporatorului. Nu măsuraŃi căderea de presiune în puncte în care sunt 
interpuse ventile şi/sau filtre. 

6. În cazul primei porniri, rotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia Off pentru a verifica dacă pompa de apă rămâne 
pornită timp de trei minute înainte de a se opri (atât pompa integrată în maşină cât şi orice pompă 
exterioară). 

7. RotiŃi întrerupătorul Q0 din nou pe poziŃia On. 
8. ControlaŃi ca valoarea de referinŃă pentru temperatura locală să fie fixată la valoarea necesară prin apăsarea 

tastei de setare. 
9. RotiŃi întrerupătorul Q1 pe poziŃia On (1) pentru a porni compresorul #1 sau a termina procedura de pornire 

controlată de procesor, prin activarea Q1, Q2 şi Q3. 
10. După ce compresorul a pornit, aşteptaŃi cel puŃin 1 minut pentru ca sistemul să se stabilizeze. În acest timp 

controlerul va efectua o serie de operaŃiuni pentru a goli evaporatorul (purjare preliminară) în vederea 
asigurării unei porniri în condiŃii de siguranŃă. 

11. La terminarea purjării preliminare, microprocesorul va începe încărcarea compresorului, care deja 
funcŃionează, pentru a reduce temperatura pe evacuarea apei. VerificaŃi funcŃionarea corespunzătoare a 
controlului capacităŃii, măsurând consumul de curent electric al compresorului. 

12. ControlaŃi presiunea de evaporare şi de condensare a agentului frigorific. 
13. VerificaŃi ventilatorul de răcire în funcŃie de scăderea presiunii de condensare. 
14. Când circuitul de răcire s-a stabilizat, controlaŃi ca vizorul de lichid de pe conducta de admisie de la supapa 

de expansiune să fie complet plin (fără bule de gaz) şi ca indicatorul de umiditate să afişeze “Dry” (uscat). 
Bulele de gaz din vizorul de lichid pot indica un nivel scăzut de agent frigorific sau o cădere de presiune 
excesivă pe filtrul uscător sau o supapă de expansiune blocată în poziŃia complet deschisă. 

15. În plus faŃă de controlul vizorului de lichid, controlaŃi parametrii de funcŃionare ai circuitului verificând:  
a) Supraîncălzirea aspiraŃiei compresorului 
b) Supraîncălzirea refulării compresorului 
c) Subrăcirea lichidului ce iese din bateria de condensatoare 
d) Presiunea de evaporare 
e) Presiunea de condensare 
Toate celelalte măsurători pot fi efectuate prin citirea valorilor relevante direct pe afişajul integrat al 
microprocesorului. 

16. RotiŃi întrerupătorul Q2 pe poziŃia On (1) pentru a porni compresorul #2. 
17. RepetaŃi paşii 10 până la 15 pentru al doilea circuit. 
18. Pentru a opri maşina temporar (oprire zilnică sau pe timpul weekendului), rotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia 

Off (0) sau deschideŃi contactul de telecomandă dintre bornele 58 şi 59 de pe placa de borne M5 (instalarea 
unui teleîntrerupător trebuie efectuată de către client). Microprocesorul va activa procedura de oprire, care 
va dura câteva secunde.  La trei minute după ce compresorul a fost oprit, microprocesorul va opri pompa. Nu 
decuplaŃi alimentarea principală cu curent pentru a nu dezactiva rezistenŃele electrice ale compresorului şi 
evaporatorului. 

 

Tabelul 6 - Condi Ńii tipice de lucru cu compresoarele la 100% 
 

Ciclu economizat? Supraîncălzirea 
aspiraŃiei 

Supraîncălzirea 
refulării 

Subrăcirea lichidului 

NU 5 ÷ 7 °C 20 ÷ 25 °C 5 ÷ 6 °C 
DA 5 ÷ 7 °C 18 ÷ 23 °C 15 ÷ 20 °C 

 

    IMPORTANT 
 
Simptomele de încărcătură scăzută de agent frigorific sunt:  

• presiune de evaporare scăzută 
• supraîncălzire ieşită din comun a aspiraŃiei şi refulării (peste limitele superioare)  
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• şi nivel de subrăcire scăzut.  
Înainte de a adăuga agent frigorific, verificaŃi cauza pierderii. După reparaŃie, adăugaŃi agent frigorific R134a la 
circuitul respectiv. Sistemul a fost prevăzut cu un racord de încărcare între supapa de expansiune şi evaporator. 
ÎncărcaŃi agent frigorific până când condiŃiile de lucru revin la normal. 
Nu uitaŃi să puneŃi la loc capacul supapei când aŃi terminat. 
 

 

    IMPORTANT 
 
Dacă maşina nu este prevăzută cu o pompă integrată, nu opriŃi pompa externă înainte de scurgerea a 3 minute de la 
oprirea ultimului compresor. Oprirea timpurie a pompei declanşează o alarmă de debit insuficient de apă. 
 

 
Oprirea sezonier ă 
 
1. RotiŃi întrerupătoarele Q1, Q2 şi Q3 pe poziŃia Off (sau 0) pentru a opri compresoarele, utilizând procedura normală 

de evacuare. 
2. După ce compresoarele au fost oprite, rotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia Off (sau 0) şi aşteptaŃi până ce pompa de 

apă integrată se opreşte. Dacă pompa de apă este gestionată în exterior, aşteptaŃi 3 minute după ce 
compresoarele s-au oprit înainte de a opri pompa. 

3. DeschideŃi întrerupătorul termomagnetic Q12 (poziŃia Off) din interiorul secŃiunii de comandă a panoului electric, 
apoi deschideŃi întrerupătorul separator general Q10 pentru a întrerupe complet alimentarea cu curent a maşinii. 

4. ÎnchideŃi ventilele de admisie ale compresorului (dacă e cazul) şi ventilele de refulare, şi de asemenea ventilele 
situate pe linia de lichid şi linia de injecŃie de lichid. 

5. PuneŃi un semn de avertizare pe fiecare întrerupător care a fost deschis, recomandând deschiderea tuturor 
ventilelor înainte de pornirea compresoarelor. 

6. Dacă în sistem nu s-a introdus amestec de apă şi glicol, goliŃi toată apa din evaporator şi din tubulatura de legătură 
dacă maşina urmează să rămână inactivă în timpul sezonului de iarnă. Trebuie reŃinut că dacă alimentarea cu 
curent a maşinii a fost întreruptă, rezistenŃa electrică anti-îngheŃ nu poate funcŃiona. Nu lăsaŃi evaporatorul şi 
tubulatura expuse la aer.  
 

Pornirea dup ă oprirea sezonier ă 
 
1. Cu întrerupătorul separator general deschis, asiguraŃi-vă că toate conexiunile electrice, cablurile, bornele şi 

şuruburile sunt bine strânse pentru a asigura un contact electric bun. 
2. VerificaŃi ca tensiunea de alimentare aplicată maşinii să fie în intervalul ± 10% faŃă de tensiunea nominală de pe 

plăcuŃa de identificare şi ca diferenŃa de tensiune dintre faze să nu depăşească intervalul ± 3%. 
3. VerificaŃi ca toate dispozitivele de control să fie în bună stare şi funcŃionale şi dacă există o încărcare termică 

adecvată pentru punerea în funcŃiune. 
4. VerificaŃi ca toate ventilele de legătură să fie bine strânse şi să nu existe scăpări de agent frigorific. PuneŃi 

întotdeauna la loc capacele ventilelor. 
5. VerificaŃi ca întrerupătoarele Q0, Q1, Q2, Q3 şi Q12 să fie în poziŃia deschis (Off). RotiŃi întrerupătorul separator 

general Q10 pe poziŃia On. Făcând aceasta, veŃi putea porni rezistenŃele electrice ale compresorului. AşteptaŃi cel 
puŃin 24 de ore pentru pornirea acestora. 

6. DeschideŃi toate ventilele de aspiraŃie, refulare, de lichid şi injecŃie de lichid. PuneŃi întotdeauna la loc capacele 
ventilelor. 

7. DeschideŃi ventilele de apă pentru a umple sistemul şi purjaŃi aerul din evaporator prin ventilul de aerisire instalat pe 
mantaua sa. VerificaŃi să nu existe scăpări de apă din tubulatură. 
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Între Ńinerea sistemului 
 

    AVERTIZARE  
 
Toate operaŃiunile de întreŃinere de rutină şi extraordinare pe maşină trebuie efectuate exclusiv de personal calificat, 
care a fost instruit corespunzător şi este familiarizat cu maşina, cu funcŃionarea şi întreŃinerea acesteia, şi este 
conştient de cerinŃele de siguranŃă şi de riscurile implicate. 
 

 

    AVERTIZARE  
 
Este absolut interzisă îndepărtarea protecŃiilor de la părŃile în mişcare ale unităŃii. 
 

 

    ATENłIE 
 
Cauzele opririlor repetate cauzate de declanşarea dispozitivelor de siguranŃă trebuie cercetate şi remediate. 
Simpla repornire a alarmelor poate deteriora serios echipamentul. 
 

 

    ATENłIE 
 
Încărcarea corectă cu agent frigorific şi schimbul de ulei sunt esenŃiale pentru funcŃionarea optimă a maşinii şi pentru 
protecŃia mediului.  
Orice recuperare a uleiului şi agentului frigorific trebuie să respecte legislaŃia în vigoare. 
 

 
Generalit ăŃi 
 

    IMPORTANT 
 
Pe lângă verificările sugerate aici, pentru a menŃine unitatea la niveluri de performanŃă şi eficienŃă optimă şi pentru a 
preveni funcŃionarea defectuoasă, se recomandă programarea de inspecŃii periodice ale unităŃii, efectuate de 
personal calificat. 
În mod expres, se recomandă următoarele: 
 
4 inspecŃii pe an (la fiecare trei luni) pentru unităŃile care funcŃionează aproximativ 365 zile pe an 
2 inspecŃii pe an (1 la pornirea sezonieră şi o a doua la mijlocul sezonului) pentru unităŃile care funcŃionează 
aproximativ 180 de zile pe an 
1 inspecŃie pe an (la pornirea sezonieră) pentru unităŃile care funcŃionează aproximativ 90 zile pe an 
 

 
Verificările regulate şi controalele de rutină trebuie să fie considerate extrem de importante, atât la pornirea iniŃială cât şi 
în mod regulat în timpul funcŃionării. Aceste verificări includ presiunile de aspiraŃie şi de condensare, vizorul de lichid de 
pe linia de lichid şi încadrarea parametrilor de supraîncălzire şi subrăcire, citiŃi prin microprocesorul instalat pe maşină, în 
intervalul parametrilor de funcŃionare. 
La sfârşitul acestui capitol este prezentat un program recomandat de întreŃinere ordinară, iar la sfârşitul acestui manual 
găsiŃi o fişă de colectare date de funcŃionare. Recomandăm Ńinerea unei evidenŃe a parametrilor de funcŃionare ai maşinii 
în fiecare săptămână. Colectarea acestor date va fi foarte utilă şi pentru tehnicieni, în cazul în care este necesară 
asistenŃa tehnică. 
 
Între Ńinerea compresorului 
 

    IMPORTANT 
 
Deşi compresorul monoşurub este de tipul semiermetic şi, în consecinŃă, nu necesită o întreŃinere planificată, în 
scopul menŃinerii compresorului la niveluri optime de performanŃă şi eficienŃă şi pentru a preveni funcŃionarea 
defectuoasă, recomandăm un control vizual al stării de uzură a rotorului satelit la fiecare 10.000 de ore de funcŃionare 
şi măsurarea toleranŃei angrenajului rotor satelit-şurub. 
Această inspecŃie trebuie efectuată de către un personal calificat, instruit. 
 

 
Analiza vibraŃiilor este o metodă bună pentru verificarea stării mecanice a compresorului. 
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Se recomandă verificarea citirilor de vibraŃie imediat după punerea în funcŃiune şi periodic în fiecare an. Încărcarea 
compresorului trebuie să fie similară cu încărcarea de la măsurătoarea anterioară pentru a asigura fiabilitatea măsurării. 
 
Lubrifierea 
UnităŃile nu necesită nici o procedură de rutină pentru ungerea componentelor. RulmenŃii ventilatorului sunt lubrifiaŃi în 
permanenŃă şi, astfel, nu este necesară nicio lubrifiere suplimentară. 
Uleiul compresorului este sintetic şi puternic higroscopic. Prin urmare, se recomandă limitarea expunerii sale la aer în 
timpul depozitării şi umplerii. Se recomandă ca uleiul să nu fie expus la aer mai mult de 15 minute. 
Filtrul de ulei al compresorului este situat deasupra separatorul de ulei (pe partea de refulare). Înlocuirea sa este 
recomandată atunci când căderea sa de presiune depăşeşte 2,0 bar. Căderea de presiune prin filtrul de ulei este 
diferenŃa dintre presiunea de refulare a compresorului şi presiunea uleiului.  Ambele presiuni pot fi monitorizate prin 
microprocesor pentru ambele compresoare. 
 
 
             

 
 
 
 

Fig. 16 – Instalarea dispozitivelor de comand ă a compresorului F4AL  
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Între Ńinerea ordinar ă 
 

Tabelul 7 – Programul de între Ńinere ordinar ă 
 

Lista de opera Ńiuni 
 

 
Săptămânal  

 
Lunar 

(Nota 1) 

 
Anual 

(Nota 2) 
Generale:     
Colectarea datelor de funcŃionare (Nota 3) X   
Controlul vizual al maşinii privind eventuale deteriorări şi/sau piese slăbite  X  
Verificarea integrităŃii izolaŃiei termice   X 
CurăŃarea şi vopsirea când e cazul   X 
Analiza apei (6)   X 
    
Partea electric ă:    
Verificarea funcŃionării corecte a instrumentelor integrate în maşină   X 
Verificarea uzurii contactorului – Înlocuirea acestuia dacă e cazul    X 
Verificarea strângerii tuturor bornelor electrice – Strângerea bornelor dacă 
e cazul 

  X 

CurăŃarea interiorului panoului electric de comandă   X 
Controlul vizual al componentelor privind orice semne de supraîncălzire  X  
Verificarea funcŃionării compresorului şi rezistenŃei electrice  X  
Măsurarea izolaŃiei motorului compresorului cu ajutorul dispozitivului de 
testare Megger 

  X 

    
Circuitul de r ăcire:     
Verificarea privind orice scurgeri de agent frigorific  X  
Verificarea debitului de agent frigorific cu ajutorul vizorului de lichid – 
Vizorul să fie plin 

X   

Verificarea căderii de presiune pe filtrul uscător  X  
Verificarea căderii de presiune pe filtrul de ulei (Nota 5)  X  
Analizarea vibraŃiilor compresorului   X 
Analizarea acidităŃii uleiului compresorului (7)   X 
    
Partea de condensare:     
CurăŃarea bateriei de condensare (Nota 4)   X 
Verificarea fixării corespunzătoare a ventilatoarelor   X 
Verificarea aripioarelor bateriei – Îndreptarea acestora dacă e necesar   X 
 
N.B.: 
1) OperaŃiunile lunare le includ pe toate cele săptămânale 
2) OperaŃiunile anuale (sau sezoniere timpurii) includ toate operaŃiunile săptămânale şi lunare 
3) Valorile de funcŃionare a maşinii trebuie citite zilnic, menŃinând astfel standardele înalte de supraveghere. 
4) CurăŃarea bateriei poate fi necesară mai frecvent în medii având un procent ridicat de particule în aer. 
5) ÎnlocuiŃi filtrul de ulei atunci când căderea de presiune pe acesta ajunge la 2,0 bar. 
6) VerificaŃi dacă nu există metale dizolvate 
7) TAN (indice de aciditate totală):  ≤0,10 : Nici o acŃiune 

Între 0,10 şi 0,19: ÎnlocuiŃi filtrele antiacid şi repetaŃi controlul după 1.000 ore 
de funcŃionare. ContinuaŃi să înlocuiŃi filtrele până când TAN este mai mic 
de 0,10. 
>0,19 : ÎnlocuiŃi uleiul, filtrul de ulei şi filtrul uscător. VerificaŃi la intervale 
regulate. 

 
Înlocuirea filtrului usc ător 
Se recomandă insistent înlocuirea cartuşelor filtrului uscător în cazul unei căderi de presiune considerabile prin filtru sau 
dacă în vizorul de lichid se observă bule de gaz în timp ce valoarea de subrăcire se încadrează în limitele acceptate. 
Înlocuirea cartuşelor este recomandată atunci când căderea de presiune prin filtru ajunge la 50 kPa, cu compresorul 
funcŃionând la sarcină totală. 
Cartuşele trebuie de asemenea înlocuite atunci când indicatorul de umiditate din vizorul de lichid îşi schimbă culoarea şi 
indică umiditate excesivă, sau când analizele periodice ale uleiului relevă prezenŃa acidităŃii (TAN este prea mare). 
 
Procedura de înlocuire a cartu şului filtrului usc ător 
 

    ATENłIE 
AsiguraŃi un debit adecvat de apă prin evaporator în timpul întregii perioade de service. Întreruperea debitului de apă 
în timpul acestei proceduri ar cauza îngheŃarea evaporatorului, având drept consecinŃă spargerea tubulaturii interne. 
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1. OpriŃi compresorul respectiv, rotind întrerupătorul Q1 sau Q2 pe poziŃia Off. 
2. AşteptaŃi până când compresorul se opreşte şi închideŃi ventilul situat pe conducta de lichid. 
3. PorniŃi compresorul respectiv, rotind Q1 sau Q2 pe poziŃia On. 
4. VerificaŃi afişajul microprocesorului pentru presiunea de evaporare corespunzătoare. 
5. În momentul în care presiunea de evaporare ajunge la 100 kPa, rotiŃi întrerupătoarele Q1 sau Q2 încă o 

dată, pentru a opri compresorul. 
6. După ce compresorul s-a oprit, puneŃi o etichetă pe întrerupătorul de pornire al compresorului la care se 

execută întreŃinerea, pentru a preveni pornirile nedorite. 
7. ÎnchideŃi ventilul de aspiraŃie al compresorului (dacă e cazul). 
8. Cu ajutorul unei unităŃi de recuperare, îndepărtaŃi surplusul de agent frigorific din filtrul de lichid până se 

atinge presiunea atmosferică. Agentul frigorific trebuie depozitat într-un recipient adecvat şi curat.  
 

    AVERTIZARE  
 
Pentru a proteja mediul, nu eliberaŃi agentul frigorific îndepărtat în atmosferă.x FolosiŃi întotdeauna un dispozitiv de 
recuperare şi depozitare. 
 

 
9. EchilibraŃi presiunea interioară cu presiunea exterioară apăsând supapa pompei de vid instalată pe capacul 

filtrului. 
10. ScoateŃi capacul filtrului uscător. 
11. ÎndepărtaŃi elemente de filtrare. 
12. InstalaŃi elemente de filtrare noi în filtru. 
13. ÎnlocuiŃi garnitura capacului. Nu lăsaŃi ulei mineral pe garnitura filtrului pentru a nu se contamina circuitul. 

UtilizaŃi doar ulei compatibil în acest scop (POE). 
14. ÎnchideŃi capacul filtrului.  
15. RacordaŃi pompa de vid la filtru şi vidaŃi la 230 Pa. 
16. ÎnchideŃi ventilul pompei de vid.  
17. ReîncărcaŃi filtrul cu agentul frigorific recuperat în timpul golirii. 
18. DeschideŃi ventilul conductei de lichid. 
19. DeschideŃi ventilul de aspiraŃie (dacă e cazul). 
20. PorniŃi compresorul acŃionând întrerupătorul Q1 sau Q2. 
 

Înlocuirea filtrului de ulei 
 

    IMPORTANT 
 
Sistemul de ungere a fost conceput să menŃină cea mai mare parte a încărcăturii de ulei în interiorul compresorului. 
Totuşi, în timpul funcŃionării, o cantitate mică de ulei circulă liber în sistem, antrenată de agentul frigorific. Prin urmare, 
cantitatea de ulei de înlocuire care intră în compresor trebuie să fie mai degrabă egală cu cantitatea îndepărtată decât 
cu cantitatea indicată pe plăcuŃa de identificare. Acest lucru va preveni excesul de ulei în timpul următoarei puneri în 
funcŃiune. 
Cantitatea de ulei îndepărtată din compresor trebuie măsurată după ce s-a lăsat un timp suficient pentru evaporarea 
agentului frigorific prezent în ulei. Pentru a reduce la minimum conŃinutul de agent frigorific în ulei, se recomandă ca 
rezistenŃele electrice să fie menŃinute cuplate şi ca uleiul să fie îndepărtat doar când a atins temperatura de 35÷45°C. 
 

 

    ATENłIE 
 
Înlocuirea filtrului de ulei necesită o atenŃie deosebită în privinŃa recuperării uleiului. Uleiul nu trebuie expus la aer mai 
mult de aproximativ 30 de minute. 
În caz de dubiu, verificaŃi aciditatea uleiului sau, dacă nu este posibilă efectuarea măsurătorii, înlocuiŃi încărcătura de 
lubrifiant cu ulei proaspăt depozitat în rezervoare etanşe sau într-un mod care corespunde specificaŃiilor furnizorului. 
 

 
Filtrul de ulei al compresorului este situat sub separatorul de ulei (pe partea de refulare). Înlocuirea sa este recomandată 
atunci când căderea sa de presiune depăşeşte 2,0 bar.  Controlerul opreşte compresorul în caz de stare de alarmă 
atunci când căderea de presiune a filtrului atinge 2,5 bar. Căderea de presiune prin filtrul de ulei este diferenŃa dintre 
presiunea de refulare a compresorului şi presiunea uleiului.  Ambele presiuni pot fi monitorizate prin microprocesor 
pentru ambele compresoare. 

Uleiuri compatibile: 
Ulei de etanşare PVE Daphne FCV 68D 

 
Procedura de înlocuire a filtrului de ulei 
1) OpriŃi ambele compresoare, rotind întrerupătoarele Q1 şi Q2 pe poziŃia Off. 



D - KIMAC00611-09RO - 61/68 
 
 
 

2) RotiŃi întrerupătorul Q0 pe poziŃia Off, aşteptaŃi ca pompa de recirculare să se oprească şi deschideŃi 
întrerupătorul separator Q10 pentru a întrerupe alimentarea cu curent electric a maşinii. 

3) PuneŃi o etichetă pe maneta întrerupătorului separator general pentru a preveni punerea în funcŃiune 
accidentală. 

4) ÎnchideŃi ventilele de refulare, aspiraŃie şi injecŃie de lichid. 
5) RacordaŃi unitatea de recuperare la compresor şi recuperaŃi agentul frigorific într-un recipient corespunzător şi 

curat. 
6) EvacuaŃi agentul frigorific până când presiunea internă devine negativă (în raport cu presiunea atmosferică). 

Cantitatea de agent frigorific dizolvat în ulei este astfel redusă. 
7) ScurgeŃi uleiul din compresor deschizând ventilul de scurgere situat sub separatorul de ulei. 
8) ScoateŃi capacul filtrului de ulei şi elementul de filtrare intern. 
9) ÎnlocuiŃi inelul de etanşare al capacului şi manşonul intern. Nu ungeŃi inelul de etanşare cu ulei mineral pentru a 

nu contamina sistemul. 
10)  IntroduceŃi noul element de filtrare. 
11) PuneŃi la loc capacul filtrului şi strângeŃi şuruburile. Şuruburile trebuie strânse alternativ şi progresiv, setând 

cheia dinamometrică la 60 Nm. 
12) ÎncărcaŃi uleiul de la ventilul superior de pe separatorul de ulei. Având în vedere caracterul deosebit de 

higroscopic al uleiului de ester, acesta trebuie încărcat cât se poate de rapid. Nu expuneŃi uleiul de ester la aer 
mai mult de 15 minute. 

13) ÎnchideŃi capacul de umplere cu ulei. 
14) RacordaŃi pompa de vid şi evacuaŃi compresorul până la un vid de 230 Pa. 
15) Când se atinge nivelul de vid de mai sus, închideŃi ventilul pompei de vid.  
16) ÎnchideŃi ventilele sistemelor de aspiraŃie, refulare şi injecŃie de lichid. 
17) DeconectaŃi pompa de vid de la compresor. 
18) ÎndepărtaŃi eticheta de avertizare de pe întrerupătorul separator general. 
19) ÎnchideŃi întrerupătorul separator Q10 pentru a alimenta cu curent maşina. 
20) PorniŃi maşina urmând procedura de punere în funcŃiune descrisă mai sus. 
 
Încărcătura de agent frigorific 
 

    IMPORTANT 
 
UnităŃile au fost proiectate să funcŃioneze cu agent frigorific R134a. NU UTILIZAłI alŃi agenŃi frigorifici decât R134a. 
 

 

    AVERTIZARE  
 
Adăugarea şi scoaterea de agent frigorific gaz trebuie să fie în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare. 
 

 

    ATENłIE 
 
Când agentul frigorific gaz este adăugat în sau îndepărtat din sistem, asiguraŃi debitul corespunzător de apă prin 
evaporator pentru întreaga perioadă de încărcare/golire. Întreruperea debitului de apă în timpul acestei proceduri ar 
cauza îngheŃarea evaporatorului, având drept consecinŃă spargerea tubulaturii interne. 
Daunele cauzate de îngheŃ anulează garanŃia. 

 

    AVERTIZARE  
 
OperaŃiunile de scoatere şi de completare a agentului frigorific trebuie executate de tehnicieni calificaŃi pentru 
utilizarea materialelor corespunzătoare pentru această unitate. ÎntreŃinerea necorespunzătoare poate avea drept 
rezultat pierderi necontrolate de presiune şi lichid. Nu dispersaŃi agentul frigorific şi uleiul de ungere în mediul 
înconjurător. łineŃi întotdeauna la dispoziŃie un sistem de recuperare corespunzător. 

Unitatea se livrează cu o încărcătură completă de agent frigorific, dar in unele cazuri poate fi necesară completarea 
încărcăturii maşinii pe teren.  
 

    AVERTIZARE  

VerificaŃi întotdeauna cauzele pierderii de agent frigorific. ReparaŃi sistemul dacă e cazul, apoi reîncărcaŃi-l. 
 
Maşina poate fi completată în orice stare stabilă de încărcare (de preferat între 70 şi 100%) şi la orice temperaturi ale 
mediului (de preferat peste 20°C). Ma şina trebuie Ńinută în funcŃiune cel puŃin 5 minute pentru a permite stabilizarea 
treptelor ventilatoarelor şi, deci, a presiunii de condensare.  
Aproximativ 15% din bateriile de condensare ale unităŃilor sunt alocate subrăcirii agentului frigorific lichid. Valoarea de 
subrăcire este egală cu aproximativ 5-6°C (10-15°C pentru ma şinile economice). 
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După ce secŃiunea de subrăcire este umplută complet, agentul frigorific suplimentar nu va mări eficienŃa sistemului. 
Totuşi, o cantitate mică suplimentară de agent frigorific (1÷2 kg) face sistemul mai puŃin sensibil. 
 
N.B.: Pe măsură ce încărcătura variază şi numărul de ventilatoare active se modifică, la fel variază şi subrăcirea şi are 
nevoie de câteva minute să se stabilizeze. În orice caz, nu trebuie să ajungă niciodată sub 3°C în niciun caz.  De 
asemenea, valoarea subrăcirii se poate modifica uşor odată cu variaŃia temperaturii apei şi a supraîncălzirii pe aspiraŃie.  
 
Într-o maşină fără agent frigorific poate surveni una din următoarele două situaŃii: 

1. Dacă nivelul agentului frigorific este uşor scăzut, prin vizorul lichidului poate fi văzut un flux de bule de gaz. 
CompletaŃi circuitul aşa cum este descris în procedura de completare. 

2. Dacă nivelul gazului din maşină este moderat scăzut, circuitul corespunzător ar putea suferi câteva opriri 
de presiune joasă. CompletaŃi circuitul corespunzător aşa cum este descris în procedura de completare. 

 

Procedura de completare cu agent frigorific 
1) Dacă maşina a pierdut agent frigorific, trebuie mai întâi stabilite cauzele înainte de a efectua operaŃiunea 

de completare. Scurgerea trebuie detectată şi reparată. Petele de ulei sunt un bun indicator, întrucât pot 
apare în vecinătatea unei scurgeri. Totuşi, acesta nu este în mod necesar întotdeauna un criteriu bun de 
căutare. Căutarea cu apă şi săpun poate fi o metodă bună pentru scurgeri medii până la mari, în timp ce 
pentru găsirea scurgerilor mici este necesar un detector electronic de scurgeri. 

2) AdăugaŃi agent frigorific la sistem prin ventilul de serviciu de pe conducta de admisie a evaporatorului.  
3) Agentul frigorific poate fi adăugat în orice stare de încărcare, între 25 şi 100%, a circuitului. 

Supraîncălzirea aspiraŃiei trebuie să fie între 4 şi 6 °C.  
4) AdăugaŃi suficient agent frigorific pentru a umple complet vizorul de lichid, astfel încât să nu se mai vadă 

bule de gaz. AdăugaŃi suplimentar 2 ÷ 3 kg de agent frigorific ca rezervă, pentru a umple subrăcitorul dacă 
compresorul funcŃionează la 50 - 100% încărcare. 

5) ControlaŃi valoarea subrăcirii citind presiunea lichidului şi temperatura lichidului lângă supapa de 
expansiune. Valoarea de subrăcire trebuie să fie între 4 şi 8°C şi între 10 şi 15°C pentru ma şinile cu un 
economizor. Valoarea de subrăcire va fi mai mică la 75 - 100 % încărcare şi mai mare la 50% încărcare. 

6) La temperaturi ambiante mai mari de 16°C, toate ventilatoarele trebuie să fie în funcŃiune. 
7) Supraîncărcarea sistemului va cauza creşterea presiunii de refulare a compresorului, datorită umplerii 

excesive a conductelor secŃiunii de condensare. 

 
Tabelul 8 - Presiune/Temperatur ă 
Tabelul Presiune/Temperatur ă pentru HFC-134a  

°C Bar °C Bar °C Bar °C Bar 

-14 0,71 12 3,43 38 8,63 64 17,47 

-12 0,85 14 3,73 40 9,17 66 18,34 

-10 1,01 16 4,04 42 9,72 68 19,24 

-8 1,17 18 4,37 44 10,30 70 20,17 

-6 1,34 20 4,72 46 10,90 72 21,13 

-4 1,53 22 5,08 48 11,53 74 22,13 

-2 1,72 24 5,46 50 12,18 76 23,16 

0 1,93 26 5,85 52 13,85 78 24,23 

2 2,15 28 6,27 54 13,56 80 25,33 

4 2,38 30 6,70 56 14,28 82 26,48 

6 2,62 32 7,15 58 15,04 84 27,66 

8 2,88 34 7,63 60 15,82 86 28,88 

10 3,15 36 8,12 62 16,63 88 30,14 
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Verific ări standard 
 
Senzorii de temperatur ă şi presiune 
Unitatea este echipată din fabrică cu toŃi senzorii prezentaŃi mai jos. VerificaŃi periodic dacă măsurătorile lor sunt corecte 
cu ajutorul instrumentelor de referinŃă (manometre, termometre) şi corectaŃi orice citire greşită dacă e cazul, utilizând 
tastatura microprocesorului. Senzorii calibraŃi bine garantează o eficienŃă mai mare a maşinii şi o durată de viaŃă mai 
lungă. 
N.B.: consultaŃi manualul de utilizare şi întreŃinere a microprocesorului pentru descrierea completă a aplicaŃiilor, setărilor 
şi reglajelor. 
 
ToŃi senzorii sunt montaŃi în prealabil şi conectaŃi la microprocesor. Descrierile fiecărui senzor sunt prezentate mai jos: 
 
Senzorul de temperatur ă pe evacuarea apei – Acest senzor este situat pe racordul de evacuare a apei din evaporator 
şi este utilizat de microprocesor pentru a controla încărcarea maşinii în funcŃie de încărcarea termică a sistemului. Ajută 
de asemenea la controlul protecŃiei evaporatorului împotriva îngheŃului. 
 
Senzorul de temperatur ă pe admisia apei – Acest senzor este situat pe racordul de admisie a apei în evaporator şi 
este utilizat pentru supravegherea temperaturii returului apei. 
 
Senzorul de temperatur ă a aerului din exterior  – OpŃional. Acest senzor permite supravegherea temperaturii aerului 
din exterior pe afişajul microprocesorului. De asemenea, este utilizat pentru a efectua 'OAT setpoint override' 
(suprareglare valoare de referinŃă temperatură aer exterior). 
 
Traductorul de presiune pe refularea compresorului – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite 
monitorizarea presiunii de refulare şi controlul ventilatoarelor. În cazul în care presiunea de condensare creşte, 
microprocesorul va controla încărcarea compresorului pentru a-i permite să funcŃioneze chiar dacă e dublu. De 
asemenea, contribuie la logica controlului uleiului. 
 
Traductorul de presiune a uleiului - Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite monitorizarea presiunii 
uleiului. Microprocesorul utilizează acest senzor pentru a informa operatorul despre starea filtrului de ulei şi despre 
modul de funcŃionare a sistemului de ungere. FuncŃionarea împreună cu traductoarele de înaltă şi joasă presiune 
protejează compresorul faŃă de problemele ce derivă din ungerea necorespunzătoare. 
 
Traductorul de presiune joas ă – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite monitorizarea presiunii de 
aspiraŃie a compresorului împreună cu alarmele de presiune joasă. De asemenea, contribuie la logica controlului uleiului. 
 
Senzorul de aspira Ńie – Acesta este instalat opŃional (dacă s-a cerut supapă electronică de expansiune) pe fiecare 
compresor şi permite monitorizarea temperaturii pe aspiraŃie. Microprocesorul utilizează semnalul de la acest senzor 
pentru a controla supapa electronică de expansiune. 
 
Senzorul de temperatur ă pe refularea compresorului – Acesta este instalat pe fiecare compresor şi permite 
monitorizarea presiunii de refulare a compresorului şi temperaturii uleiului. Microprocesorul utilizează semnalul de la 
acest senzor pentru a controla injecŃia de lichid şi pentru a opri compresorul în cazul în care temperatura pe refulare 
ajunge la 110°C. Protejeaz ă de asemenea compresorul faŃă de pomparea de lichid la punerea în funcŃiune. 
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Fişa de testare 
 
Se recomandă ca următoarele date de funcŃionare să fie înregistrate periodic pentru a verifica funcŃionarea corectă a 
maşinii în timp. Aceste date vor fi foarte utile şi tehnicienilor care vor efectua  
întreŃinerea de rutină şi/sau extraordinară la maşină. 
 
Măsur ătorile pe partea de ap ă 
Valoarea de referinŃă a apei răcite °C  _________ 
Temperatura apei la evacuarea din evaporator °C  _________ 
Temperatura apei la admisia în evaporator °C  _________ 
Căderea de presiune pe evaporator kPa _________ 
Debitul apei în evaporator m3/h _________ 

 
Măsur ătorile pe partea de agent frigorific  
Circuitul #1:    
 Încărcarea compresorului _____ % 
 Nr. de ventilatoare activate _____  
 Nr. de trepte ale supapei de expansiune (doar electronică)  _____  
Presiune agent frigorific/ulei Presiunea de evaporare _____ Bar 
 Presiunea de condensare _____ Bar 
 Presiune ulei _____ Bar 
Temperatură agent frigorific Temperatura de saturaŃie la evaporare _____ °C  
 Temperatură gaz de aspiraŃie _____ °C  
 Supraîncălzirea aspiraŃiei _____ °C  
 Temperatura de saturaŃie la condensare _____ °C  
 Supraîncălzirea refulării _____ °C  
 Temperatură lichid _____ °C  
 Subrăcire _____ °C  
 
Circuitul #2    
 Încărcarea compresorului _____ % 
 Nr. de ventilatoare activate _____  
 Nr. de trepte ale supapei de expansiune (doar electronică)  _____  
Presiune agent frigorific/ulei Presiunea de evaporare _____ Bar 
 Presiunea de condensare _____ Bar 
 Presiune ulei _____ Bar 
Temperatură agent frigorific Temperatura de saturaŃie la evaporare _____ °C  
 Temperatură gaz de aspiraŃie _____ °C  
 Supraîncălzirea aspiraŃiei _____ °C  
 Temperatura de saturaŃie la condensare _____ °C  
 Supraîncălzirea refulării _____ °C  
 Temperatură lichid _____ °C  
 Subrăcire _____ °C  
Temperatură aer exterior           _____      °C  
 
Măsur ători electrice 
 
Analiza dezechilibrului tensiunii unit ăŃii: 
   Faze:     RS        ST                   RT 
 
                _____ V                   _____ V            _____  V     
       

                    Dezechilibru %: %_____100=×
−

AVG

AVGMAX

V

VV
                              AVG = medie 

 

 
Curent compresor – Faze:                   R       S     T     
    

Compresor   #1             _____ A                 _____ A _____ A     
Compresor   #2             _____ A                  _____ A _____ A 
 

Curent ventilator:    #1        _____ A       #2      _____ A 
    #3        _____ A       #4      _____ A 
    #5        _____ A       #6      _____ A 
    #7        _____ A       #8      _____ A 
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Service şi garan Ńie limitat ă 
 
Mai puŃin în cazul în care se specifică altfel, toate maşinile sunt testate în fabrică şi garantate pentru 12 luni de la prima 
punere în funcŃiune sau 18 luni de la livrare. 
Aceste maşini au fost dezvoltate şi construite conform unor standarde înalte de calitate, asigurând exploatarea timp de 
ani buni fără defecŃiuni. Este important, totuşi, să se asigure întreŃinerea corespunzătoare şi periodică în conformitate cu 
toate procedurile specificate in acest manual.  
Vă recomandăm insistent încheierea unui contract de întreŃinere cu un atelier de service autorizat pentru a asigura 
service-ul eficient şi fără probleme, graŃie competenŃei şi experienŃei personalului nostru.  
Trebuie de asemenea avut în vedere că unitatea necesită întreŃinere şi în timpul perioadei de garanŃie. 
Trebuie avut în vedere că exploatarea maşinii într-un mod necorespunzător, peste limitele sale de exploatare sau 
neefectuarea lucrărilor de întreŃinere corespunzătoare în conformitate cu acest manual poate anula garanŃia. 
RespectaŃi următoarele puncte în mod deosebit, pentru conformarea cu limitele impuse de garanŃie: 

1. Maşina nu poate funcŃiona dincolo de limitele de catalog 
2. Alimentarea cu energie electrică trebuie să se încadreze în limitele de tensiune şi fără armonici sau variaŃii 

bruşte. 
3. Alimentarea trifazică cu curent nu trebuie să aibă o diferenŃă între faze mai mare de 3%. Maşina trebuie să 

rămână decuplată până când problema electrică este rezolvată. 
4. Nu trebuie dezactivat sau anulat niciun dispozitiv de siguranŃă, mecanic, electric sau electronic. 
5. Apa utilizată pentru umplerea circuitului de apă trebuie să fie curată şi tratată corespunzător. Un filtru mecanic 

trebuie instalat în punctul cel mai apropiat de admisia evaporatorului. 
6. Mai puŃin în cazul unui acord specific la momentul comenzii, debitul apei din evaporator nu trebuie să fie 

niciodată peste 120% şi sub 80% din debitul nominal. 
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Verific ări de rutin ă obligatorii şi pornirea dispozitivelor aflate 
sub presiune 
 
UnităŃile sunt incluse în categoria a IV-a din clasificarea conform Directivei europene PED 97/23/EC 
 
Pentru răcitoarele aparŃinând acestei categorii, unele reglementări locale impun o inspecŃie periodică din partea unei 
agenŃii autorizate. Vă rugăm să verificaŃi cerinŃele locale. 
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Informa Ńii importante privind agentul frigorific utilizat 
 
Acest produs conŃine gaze de seră fluorinate controlate de Protocolul de la Kyoto.  
Nu purjaŃi gazele în atmosferă. 
 
Tipul de agent frigorific:  R134a 
Valoare GWP(1):  1300 
 
(1) GWP = potenŃial de încălzire globală 
 
Cantitatea de agent frigorific este indicată pe plăcuŃa de identificare a unităŃii. 
 
InspecŃii periodice pentru scurgerile de agent frigorific pot fi impuse în funcŃie de legislaŃia locală sau europeană.  
Vă rugăm contactaŃi furnizorul dumneavoastră local pentru mai multe informaŃii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminarea 
 
Unitatea este alcătuită din piese de metal şi plastic. Toate piesele trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale privind eliminarea.  Bateriile cu plumb trebuie colectate şi duse la centre specifice de 
colectare de deşeuri.   
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Ne rezervăm dreptul de a face schimbări în proiect şi construcŃie în orice moment, fără notificare, astfel imaginea de pe copertă nu este 
obligatorie. 

 

 
 

Răcitoare r ăcite cu aer  

cu compresor mono şurub 
 
EWAD650-C17 C-SS 
EWAD650-C17 C-SL 
EWAD620-C16 C-SR 
 
EWAD760-C19 C-XS 
EWAD760-C19 C-XL 
EWAD740-C19 C-XR 
 
EWAD820-C14 C-PS 
EWAD820-C14 C-PL 
EWAD810-C14 C-PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAIKIN EUROPE N.V. 
 
Zandvoordestraat 300 
B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com         

Daikin Europe N.V. participă la Programul de 
certificare EUROVENT. Produsele sunt listate 
în Registrul EUROVENT de produse 
certificate. 

UnităŃile Daikin sunt conforme cu 
reglementările europene care garantează 
siguranŃa produsului. 


