
 

 

 

 
Manual de instalare 
Manual de utilizare 

(Instrucţiuni originale) 
 

Unitate de condensare cu compresor cu 
piston pentru aplicaţii de refrigerare 

Unitate de condensare cu compresor 
scroll pentru aplicaţii de refrigerare 

  
Seria 1 

JEHCCU0040CM1 
JEHCCU0050CM1 
JEHCCU0051CM1 
JEHCCU0063CM1 
JEHCCU0067CM1 
JEHCCU0077CM1 
JEHCCU0095CM1 
JEHCCU0100CM1 
JEHCCU0113CM1 

 
Seria 2 

JEHCCU0140CM1 
JEHCCU0140CM3 

 
Unitate de condensare cu compresor cu 

piston pentru aplicaţii de congelare 
 

Seria 1 
JEHCCU0115CL1 

 
 

Seria 2 
JEHSCU0200CM1 
JEHSCU0200CM3 
JEHSCU0250CM1 
JEHSCU0250CM3 
JEHSCU0300CM1 
JEHSCU0300CM3 
JEHSCU0350CM3 

 
Seria 3 

JEHSCU0400CM3 
JEHSCU0500CM3 
JEHSCU0600CM3 
JEHSCU0680CM3 

 
Seria 4 

JEHSCU0800CM3 
JEHSCU1000CM3 

 
Unitate de condensare cu compresor 
scroll pentru aplicaţii de congelare 

 
Seria 2 

JEHSCU0200CL3 
JEHSCU0300CL3 

 
Seria 3 

JEHSCU0400CL3 
JEHSCU0500CL3 
JEHSCU0600CL3 

 
Seria 4 

JEHSCU0750CL3 
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1. Legendă  
 

 
 
 

2. Siguranţă şi sănătate 
 

 

Informaţii generale 
 

 
 

 Verificaţi dacă unitatea primită este modelul corect 
pentru aplicaţia dorită. 

 Verificaţi dacă agentul frigorific şi tensiunea, sunt 
adecvate pentru aplicaţia şi mediul propuse. 

 Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuate numai de 
persoane calificate, care sunt familiarizate cu 
normativul şi reglementările locale şi au experienţă cu 
acest tip de aparat. 

 Unitatea de condensare este furnizată împreună cu un 
cartuş de azot. 

 Unitatea de condensare conţine elemente mobile şi 
pericole de natură electrică. Acestea pot determina 
vătămări corporale sau moartea. Deconectaţi şi opriţi 
alimentarea înainte de instalarea sau service-ul 
echipamentului. 

 Eliberarea agentului frigorific în atmosferă este 
interzisă. Respectaţi în orice moment procedurile 
corecte privind evacuarea, manipularea şi testarea 
pentru neetanşeităţi. 

 Unitatea de condensare trebuie 
conectată la împămîntare. O 
împământare defectuoasă poate duce la 
un şoc electric sau la un incendiu. 

 Opriţi unitatea înainte de a atinge piesele electrice. 
Atingerea unei componente sub tensiune poate duce la 
un şoc electric sau la un incendiu. 

 Capacele electrice şi grila de protecţie a 
condensatorului trebuie să rămână montate permanent. 

 Utilizarea unităţii de condensare în alte condiţii şi 
pentru alte aplicaţii de cât cele pentru care a fost 
proiectată poate fi nesigură şi poate deteriora unitatea, 
indiferent dacă funcţionează pe termen lung sau scurt. 

 Unităţile de condensare nu au fost concepute pentru a 
rezista la sarcini sau solicitări determinate de alte 
echipamente sau de personal. Astfel de sarcini sau 
solicitări pot duce la defecţiuni/neetanşeităţi/accidente. 

 În unele cazuri, o componentă tip acumulator de 
aspiraţie (nefurnizată) poate fi necesară; această oferă 
o protecţie împotriva returului agentului frigorific în 
timpul funcţionării. Aceasta protejează împotriva 
migrării din timpul opririi prin adăugarea unui volum 
intern liber pe partea de joasă presiune a sistemului. 

 Trebuie efectuate teste pentru a garanta că, în timpul 
opririi, cantitatea de migrare către compresor nu 
depăşeşte limita de încărcare a compresorului. 

 Acolo unde este posibil, sistemul trebuie să fie instalat 
pentru a utiliza o configuraţie tip evacuare. Pentru 
unităţile din seria 1 JEHCCU040CM1 şi 
JEHCCU0050CM1, se recomandă conectarea cu o 
configuraţie cu decuplare de la termostat utilizând 
borna rezervată din cutia de control. 

 După instalare, sistemul trebuie lăsat să funcţioneze 
timp de 3-4 h. Nivelul de ulei trebuie verificat după un 
timp de funcţionare de 3-4 h şi completat, dacă este 
cazul. Nivelul de ulei nu trebuie să fie mai scăzut decât 
un sfert din vizorul pentru ulei al compresorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Notă importantă 
Numai un inginer frigotehnist calificat, familiarizat cu 
sistemele şi componentele de refrigerare, inclusiv cu 
toate sistemele de control, trebuie să realizeze instalaţia 
şi să pornească sistemul. Pentru a evita răniri potenţiale, 
lucraţi cu grijă în jurul suprafeţelor bateriei sau al 
muchiilor ascuţite ale dulapurilor metalice. Toate 
conductele şi instalaţia electrică trebuie instalate în 
conformitate cu normele, ordonanţele şi legislaţia 
aplicabile la nivel local. 
Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către 
persoane, inclusiv copii, cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsite de experienţă şi 
cunoştinţe, exceptând cazul în care au beneficiat de 
supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea 
aparatului, din partea unei persoane care răspunde de 
siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se 
juca cu aparatul. 

UNITATE DE 
CONDENSARE PENTRU 
REFRIGERARE J&E Hall 

TIP DE COMPRESOR 
CCU: CU PISTON 
SCU: SCROLL 

CAPACITATE NOMINALĂ 
DE RĂCIRE ÎN CP 
(ÎMPĂRŢIT LA 100) 

ALIMENTARE 
ELECTRICĂ  
1: 230 V/50 Hz/1F 

3: 400 V/50 Hz/3F 

APLICAŢII 
M: REFRIGERARE 
L: CONGELARE 

GENERAŢIA 
B: A 2-A 
C: A 3-A 
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3. Instalare şi punere în 
funcţiune 

 
3.1 Locaţia de instalare a unităţii 

 Locaţia de instalare a unităţii de condensare trebuie să 
fie selectată cu atenţie pentru a obţine capacitatea 
maximă de răcire. 

 Instalaţi unitatea de condensare astfel încât aerul cald 
distribuit de unitatea de condensare să nu fie aspirat 
din nou (asemenea cazului de scurtcircuitare a aerului 
cald de refulare). Lăsaţi suficient spaţiu în jurul unităţii 
pentru întreţinere. 
 

 
 
 Asiguraţi-vă că nu există obstacole în calea jetului de aer 

care intră sau iese din unitate. Îndepărtaţi obstacolele care 
blochează aspiraţia sau refularea aerului. 

 
 

 Locaţia trebuie să fie bine ventilată pentru ca unitatea 
să aspire şi să distribuie o cantitate suficientă de aer, 
scăzând astfel temperatura de condensare. 

 Pentru a optimiza condiţiile de funcţionare a unităţii, 
bateria condensatorului trebuie curăţată la intervale 
regulate. 

 
3.2 Spaţiul de instalare 
 Locaţia de instalare trebuie să permită un spaţiu suficient 

pentru circulaţia aerului şi întreţinere în jurul unităţii. 

 
 

 Pentru a permite un spaţiu suficient de instalare sau 
lucrări de service. 

 
 
3.3 Manipularea compresorului 
Pentru a garanta fiabilitatea compresorului, unitatea de 
condensare şi compresorul nu trebuie înclinate la un unghi 
de peste 45°. 

Altfel, compresorul poate să cadă din cele 3 arcuri care 
fixează compresorul, ceea ce duce la vibraţii zgomotoase în 
timpul funcţionării şi la posibile defecţiuni. 
 

 
 
3.4 Conductele de la faţa locului 

 
Pentru a asigura o funcţionare şi un randament 
satisfăcătoare, urmaţi următoarele puncte privind pozarea 
conductelor la faţa locului. 
 

 Cuplaţi o sigură unitate interioară doar la o singură 
unitate de condensare exterioară. 

 Eliberaţi azotul preîncărcat înainte de racordarea 
conductelor. 

 Dimensiunea conductei de racordare pentru aspiraţiei 
şi conducta de lichid trebuie să fie identică cu cea a 
conductei de prindere la unitatea de condensare. 
Dimensionarea corectă a conductelor va minimiza 
pierderea de presiune şi menţine o viteză suficientă a 
gazului pentru returul corect al uleiului. 

 Pozarea conductelor trebuie să fie simplă şi cât mai 
scurtă. Evitaţi punctele joase, unde uleiul se poate 
acumula. 

 Utilizaţi numai conducte de cupru curate, de calitate 
adecvată pentru refrigerare deshidratată, cu coturi cu 
rază mare. Conductele trebuie păstrare la o rază 
suficientă de îndoire. 

 Lipiţi tare fără supraumplere, pentru a garanta lipsa 
zgurii în interiorul conductei. 

 Pentru a preveni oxidarea, suflaţi azot în conducte în 
timpul lipirii tare. 

 Izolaţi toate conductele de aspiraţie după efectuarea 
testului de presiune. 

 Fixaţi conductele cu suporturi în mod adecvat, la 
intervale de cel mult 2 m.  

 În cazul în care unitatea de condensare exterioară este 
deasupra unităţii interioare, diferenţa de înălţime între 
unităţi trebuie să fie de cel mult 25 m; instalaţi o 
capcană pentru ulei pe conducta de aspiraţie la fiecare 
4 m de înălţime. Conducta de aspiraţie trebuie să fie 
prevăzută cu o capcană în U în partea de jos.  

 În cazul în care unitatea de condensare exterioară este 
sub unitatea interioară, diferenţa de înălţime între 
unităţi trebuie să fie de cel mult 4 m. Instalaţi o capcană 
pentru ulei în sus faţă de evacuarea unităţii interioare 
(pe conducta de aspiraţie). 

 Lungimea recomandată a conductelor este cel mult  
25 m. 

 Poate fi necesară o cantitate suplimentară de ulei sau 
multe capcane pentru ulei în cazul în care traseul de la 

Notă importantă 
Dimensiunea conductelor trebuie specificată numai de 
personal calificat. Trebuie respectate toate normativele 
locale privind instalarea conductelor de agent frigorific. 

Greşit! Corect! 

Greşit! 

Corect! 

 
Admisie 
aer Refulare aer 

Arcuri care absorb 

vibraţiile 
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faţa locului este lung. Verificaţi nivelul uleiului din 
compresor pentru a decide dacă trebuie adăugat ulei 
după cel puţin 2 h de funcţionare. 

 Se recomandă şi instalarea la PMF (presiunea maximă de 
funcţionare), o vană de expansiune pentru unităţile cu 
temperatură de evaporare medie, dacă presiunea de 
aspiraţie de regim în timpul procedurii de pornire, în special 
după ciclul de degivrare, este în afara domeniului; 
consultaţi tabelul furnizat. 

 
Domeniul recomandat de presiune de funcţionare a 
compresorului  

 
 
 
 
3.5 Testarea presiunii 

 Asiguraţi-vă că ambele robinete de servicii sunt închise în 
momentul efectuării testului de presiune la conductele de la 
faţa locului, utilizând un gaz inert, uscat, precum azotul. 

 Diferenţa de presiune dintre partea de presiune ridicată şi 
cea de presiune scăzută nu trebuie să fie mai mare decât 
valorile de mai jos.  

 
Compresor Diferenţă de presiune 

AE/AJ 19 barg 
(275 psig) 

MTZ/ZB*KQE  
 

30 barg 
(435 psig) 

 
 Testele de presiune trebuie să fie după cum urmează. 

Presiune de test 

Parte presiune 
ridicată 

Parte presiune 
scăzută 

28 barg 
(405 psig) 

19 barg 
(275 psig) 

 În cazul unei pierderi de presiune, verificaţi secţiunea cu 
neetanşeităţi. 

 
3.6 Detectarea neetanşeităţilor 
 Verificaţi dacă toate robinetele manuale sunt deschise. 

 Efectuaţi un test de neetanşeităţi asupra sistemului 
utilizând un amestec din azot şi agentul frigorific care se va 
utiliza. 

 Nu utilizaţi CFC pentru testarea neetanşeităţilor la nivelul 
unităţii de condensare, care vor putea fi utilizate cu agenţi 
frigorifici HFC. 

 Nu se recomandă utilizarea lichidelor de testare a 
neetanşeităţilor deoarece acestea pot interacţiona cu 
aditivii din lubrifianţi. 

 
3.7 Îndepărtarea umezelii prin vacuumare 
 

 
 
Aerul şi umezeala reduc durata de utilizare şi cresc presiunea de 
condensare, determinând temperaturi de refulare anormal de 
ridicate, ce pot distruge proprietăţile de lubrifiere ale uleiului. De 
asemenea, riscul formării de acid creşte, acesta putând fi 
generat de aer, umezeală şi tratamentul cuprului. Toate aceste 
fenomene pot determina defecţiuni mecanice şi electrice. 

 

 
3.8 Setările de siguranţă ale manometrului 
Manometrele care echipează unităţile de condensare cu 
resetare automată pentru presiune scăzută şi resetare manuală 
pentru presiune ridicată NU sunt preconfigurate din fabrică. 

 
 
 
 
 

1. Ax de setare presiune scăzută 
2. Ax de setare presiune 
diferenţială, presiune scăzută 
3. Braţ principal 
5. Ax de setare presiune ridicată 
7. Arc principal 
8. Arc diferenţial 
9. Burdufuri  
10. Racord, presiune scăzută 
11. Racord, presiune ridicată 
 

12. Comutator 
13. Borne 
14. Bornă de 
împământare 
15. Intrare de cablu 
16. Cupă 
18. Placă de fixare 
19. Braţ 
20. Buton de resetare 
manuală 

 

 
Siguranţă la presiune ridicată (resetare manuală) 
Comutatorul de siguranţă la presiune ridicată este necesar 
pentru a proteja compresorul împotriva funcţionării în afara 
domeniului. Comutatorul de siguranţă la presiune ridicată va 
seta valori egale sau mai mici decât valorile de mai jos, în 
funcţie de tipul de refrigerant, de aplicaţie şi de condiţiile de 
mediu. 

 

Model AE/CAJ/TAJ MTZ/ZB 

Agent frigorific R404A/ 
R407A/ 
R407F 

R134a R404A/ 

R407A/ 

R407F 

R134a 

Întrerupere (barg) 27,7 18 27,7 18 

Întrerupere (psig) 402 261 402 261 

 
 

Model AE/CAJ/TAJ MTZ ZB*KQE 

Agent 
frigorific 

R404A/ 
R407A/ 
R407F 

R134a R404A R134a R407C 
R404A/ 
R407A/ 
R407F 

R134a 

Aplicaţie M* M* M* M* M* M* M* 

Întrerupere 
(barg) 

1,5 0,5 1 0,6 1,4 2 0,6 

Întrerupere 
(psig) 

21,8 7,3 14,5 8,7 20,3 29 8,7 

 
 
 
 
 
 
 
  

Compressor Model

Refrigerant R404A R134a R404A R134a R407C R404A R134a

Working Pressure 

Range High Side, 

(barg)

13.2 - 27.7 6.7 - 15.8 13.2 - 27.7 7.9 - 22.6 12.5 - 29.4 7.14 - 27.6 6.6 - 22.6

Working Pressure 

Range Low Side, 

(barg)

1.5 - 8.3 0.1 - 3.9 1.0 -7.2 0.6 - 4.7 1.4 - 6.6 1.98 - 7.14 0.6 - 3.8

Med Temp

MTZ

Med Temp

ZB*KQE

Med Temp 

AE/CAJ/TAJ

Notă importantă 
Umezeala previne funcţionarea corespunzătoare a 
compresorului şi a sistemului de refrigerare. 

Notă importantă 
Utilizaţi o pompă de vacuum de bună calitate, care 
generează un vacuum de cel puţin -0.1 barg (250 microni). 
Verificaţi dacă presiunea nu creşte timp de cel puţin 1 h după 
oprirea vacuumării. Dacă presiune creşte, traseul conţine 
umezeală sau prezintă neetanşeităţi. 

 

evazare 

Model 

compresor 

Temp. medie 

AE/CAJ/TAJ 

Temp. medie 

MTZ 

Temp. medie 

ZB*KQE 
Agent 

frigorific 
R404A/R407A/ 

R407F 

R134a R404A R134a R407C R404A/R407A/ 

R407F 

R134a 

Domeniu de 

presiune de 

funcţionare, 

partea de 

presiune 

ridicată (barg) 

13,2 – 27,7 
6,7 – 

15,8 

13,2 – 

27,7 

7,9 – 

22,6 

12,5 – 

29,4 
7,14 – 27,6 

6,6 – 

22,6 

Domeniu de 

presiune de 

funcţionare, 

partea de 

presiune 

scăzută 

(barg) 

1,5 – 8,3 
0,1 – 

3,9 

1,0 – 

7,2 

0,6 – 

4,7 

1,4 – 

6,6 
1,98 – 7,14 

0,6 – 

3,8 

 



    

O-CU06-DEC14-1 

Toate specificaţiile pot fi modificate de producător fără o notificare prealabilă.  Textul în limba engleză 

reprezintă instrucţiunile originale. Textul în celelalte limbi reprezintă traduceri ale instrucţiunilor originale. 

5 

Siguranţă la presiune scăzută (resetare automată) 
 
Comutatorul de siguranţă pentru presiune scăzută este 
recomandat pentru a evita funcţionarea compresorului la o 
presiune de aspiraţie prea scăzută şi în condiţii de vacuum. 
Întreruperea de siguranţă pentru presiune scăzută nu trebuie 
setată sub valorile din tabelul de mai jos.  
* M: Refrigerare; L: Congelare 
 

 
 
 
 
Presiunea de decuplare pentru presiunea scăzută este 
setarea de cuplare minus presiunea diferenţială.  
 

 
3.9 Setarea pentru controlerul turaţiei ventilatorului  
 
Controlerul turaţiei ventilatorului reglează turaţia 
ventilatorului condensatorului. 
Acesta menţine presiunea de condensare la un nivel 
constant, prin modificarea turaţiei ventilatorului în funcţie de 
presiunea de condensare necesară. 

 
Pentru modelele din seriile 2 şi 4 
 
Setare din fabrică: 19 bar 
 
Setările recomandate pentru acul domeniului de 
setări/şurubul de modificare a domeniului sunt prezentate în 
tabelul următor: 
 
Refrigerare 

Agent 
frigorific 

R404A/R407C/R407F/R407A R134a 

Setare 
(bară) 

19 
Seriile 2 - 13 
Seriile 4 - 10 

 
Congelare 

Agent frigorific R404A/R407A 

Setare (bară) 13 

 

 
Decuplare: Motorul ventilatorului se opreşte când presiunea 
scade sub valoarea Pmin. 
 
Notă:  
F.V.S. = valoare setată tensiune maximă (setare de presiune 
pentru turaţia maximă) 
E.P.B. = bandă proporţională efectivă (6 bar) 
Pmin = (F.V.S. – 6) 

 
 

Pentru modelul din seria 1: Setarea recomandată pentru 
modelele din Seria la care se utilizează presiunea pentru a 
porni/opri ventilatorul: 

 

Agent 
frigorific 

R404A R134a 

Setare 
(bară) 
Cuplare 

16 10 

Setare 
(bară) 
Presiune 
diferenţială 

7 7 

 
Presiunea de decuplare pentru presiunea scăzută este 
setarea de cuplare minus presiunea diferenţială. 
 
Pentru modelul din Seria 3, controlerul de turaţie a 
ventilatorului reglează turaţia ventilatorului în funcţie de 
temperatura de condensare necesară şi de setarea 
controlerului, conform datelor de mai jos. 
 
Setare din fabrică: în funcţie de agentul frigorific R404A 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notă importantă 
Compresorul nu trebuie să pornească de mai mult de 10 ori/h. La un 
număr mai mare, durata de utilizarea compresorului se reduce. 
Dacă este cazul, utilizaţi un programator de evitare a ciclurilor scurte 
în circuitul de comandă. Se recomandă un timp de funcţionare de 
cel puţin 2 min după fiecare pornire a compresorului şi un timp de 
funcţionare în gol de cel puţin 3 min după fiecare oprire şi pornire. 
Compresorul poate funcţiona în intervale mult mai scurte numai în 
ciclul de evacuare. 

Şurub de reglaj domeniu parte de 
presiune scăzută 

La dreapta: Scade setarea pentru 
presiunea de cuplare 

La stânga: Creşte setarea pentru 

presiunea de cuplare 

Şurub de reglaj presiune 
diferenţială  
La dreapta: Creşte setarea 
pentru presiune diferenţială 
La stânga: Scade setarea 
pentru presiune diferenţială 

Conector pentru 
partea de 

presiune scăzută 

Conector pentru 
partea de 
presiune ridicată 

Şurub de reglaj domeniu parte 
de presiune ridicată 
La dreapta: Creşte setarea 
pentru presiunea de decuplare 
La stânga: Scade setarea 
pentru presiunea de decuplare 

La dreapta: Creşte valoarea 
setată pentru presiune 
La stânga: Scade valoarea 
setată pentru presiune 

360° = 1 tură 

Aprox. 1,5 barg 

MODEL PENTRU REFRIGERARE 

AGENT FRIGORIFIC: R404A, R407A, R407F 

TURAŢIE VENTILATOR (RPM) 

 

AGENT FRIGORIFIC: R134a 

TURAŢIE VENTILATOR (RPM) 

 

MODEL PENTRU ONGELARE 

AGENT FRIGORIFIC: R404A, R407A 

TURAŢIE VENTILATOR (RPM) 

 

TEMPERATURĂ (C°) TEMPERATURĂ (C°) 

 

TEMPERATURĂ (C°) 

 

Comutator de 
resetare manuală 
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3.10 Punerea în funcţiune a unităţii de condensare 
 
Verificaţi dacă toate robinetele manuale de serviciu sunt 
complet deschise în momentul în care porniţi sistemul pentru 
prima dată. Aici sunt incluse robinetul de oprire extern şi cel 
inter, dar şi robinetul rezervorului de lichid in interiorul 
unităţii. 
Poziţia deschisă a robinetului cu bilă este prezentată mai 
jos:  
 

 
 
 
 
3.11 Instalaţia electrică a compresorului  
 
Verificarea direcţiei corespunzătoare de rotaţie se realizează 
prin observarea scăderii presiunii de aspiraţie şi creşterii 
presiunii de refulare la energizarea compresorului. De 
asemenea, rotaţia inversă a unui compresor scroll duce la o 
reducere a curentului absorbit. Temperatura de aspiraţie va 
fi ridicată, temperatura de descărcare va fi scăzută, iar 
compresorul poate genera zgomote neobişnuite.  
 
 
3.12 Împământarea unităţii de condensare 
 
 
Instalarea conductorului de împământare trebuie realizată la 
şurubul de împământare (etichetat cu eticheta de 
împământare) înainte de a conecta firele de alimentare. 
Conductorul de împământare trebuie să fie lăsat lejer, 
asemenea diagramei de mai jos. 
 

 

 
 

4. Scoatere din uz şi eliminare 
 
La sfârşitul duratei de utilizare a unităţii, un inginer calificat 
trebuie să o scoată din uz. Agentul frigorific şi uleiul 
compresorului sunt clasificate ca deşeuri periculoase, iar 
acestea trebuie recuperate şi eliminate într-o manieră 
adecvată, inclusiv completarea de documente pentru 
transferul deşeurilor. Componentele unităţii trebuie eliminate 
sau reciclate corespunzător. 
 
 

5. Lista de verificare 
 

 Verificaţi dacă comenzile de presiune ridicată scăzută 
sunt configurate corespunzător. 

 Verificaţi dacă încălzitorul carterului motorului este 
energizat cu cel puţin 12 h înaintea pornirii şi este 
permanent energizat. 

 Verificaţi dacă agentul frigorific este cel corect pentru 
aplicaţia respectivă.  

 Verificaţi toate conexiunile electrice. 

 Verificaţi dacă toate bornele şi circuitele electrice sunt 
corecte. 

 Verificaţi nivelul uleiului din compresor pe la vizor; 
nivelul uleiului nu trebuie să fie mai jos decât sfertul 
vizorului. 

 Verificaţi dimensionarea capacităţii TXV în funcţie de 
capacitatea unităţii interioare. Verificaţi agentul frigorific 
TXV aplicabil. Verificaţi poziţia şi condiţia montajului 
becului cu senzor. 

 Urmăriţi presiunile de sistem în timpul procesului de 
încărcare şi de funcţionare iniţială. 

 Verificaţi dacă presiunea de aspiraţie scade, iar cea de 
refulare creşte. Nu se aud zgomote neobişnuite de la 
compresor. 

 Continuaţi să încărcaţi sistemul până când vizorul este 
transparent. Verificaţi dacă presiune ridicată este >  
14 barg pentru R404A şi > 8 barg pentru R134a în 
momentul ăn care efectuaţi operaţiunea de reglare a 
cantităţii. Curgerea continuă a agentului frigorific prin 
vizor, cu o eventuală bulă la o temperatură foarte 
ridicată, indică nivelul optim al agentului frigorific. 

 Verificaţi presiunea de refulare şi de aspiraţie a 
compresorului pentru a vedea dacă valorile se înscriu 
în domeniul optim de funcţionare. Temperatura de 
refulare trebuie să fie cuprinsă între 50-90 °C, iar 
presiunea trebuie să fie în jur de 15-26 barg (pentru un 
sistem încărcat cu R404A) şi de 8-16 barg (pentru 
sistemul încărcat cu R134a). 

 Verificaţi curentul unităţii de condensare şi dacă acesta 
este sub valoarea setării pentru întrerupătorul de circuit 
al motorului. 

 Verificaţi ventilatorul condensatorului. Verificaţi dacă 
aerul cald refulează de la bateria condensatorului. 

 Verificaţi suflanta evaporatorului, verificaţi dacă aceasta 
refulează aer rece. 

 Verificaţi supraîncălzirea aspiraţiei şi reglaţi vana de 
expansiune pentru a preveni returul lichidului în 
compresor. 
Se recomandă o supraîncălzire de 5-20 K. 

 Nu lăsaţi sistemul nesupravegheat decât după ce 
acesta a ajuns la condiţiile normale de funcţionare, iar 
cantitatea de ulei s-a autoreglat, având nivelul 
corespunzător prin vizor. 

 Verificaţi periodic randamentul compresorului şi toate 
componentele mobile în timpul primei zile de 
funcţionare. 

 Verificaţi vizorul conductei de lichid şi funcţionarea 
vanei de expansiune. Dacă observaţi o indicaţie privind 
cantitatea scăzută de agent frigorific, înainte de a 
adăuga agent frigorific, verificaţi temeinic sistemul 
pentru neetanşeităţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX 

150°C 

Poziţia 

DESCHISĂ 

Conductor de 

împământare 

(lejer) 

Conductor de alimentare 

electrică 

Colier 

Bornă de 
împământare 
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6. Service şi întreţinere 

 
Unităţile de condensare au fost concepute pentru a 
funcţiona cât mai mult cu o întreţinere minimă. Cu toate 
acestea, ele trebuie verificate periodic, iar următorul plan de 
service se recomandă a fi urmat în condiţii normale: 

Toate componentele sunt accesibile prin demontarea 
panourilor superioare, laterale şi frontale. 
1. Compresor - inspectaţi-l la intervale periodice 

 Verificaţi pentru scurgeri de agent frigorific la toate 
îmbinările şi fitingurile. 

 Verificaţi dacă se detectează zgomot anormal sau 
vibraţii în timpul testului de funcţionare. 

 Verificaţi nivelurile de ulei al compresorului şi 
completaţi, dacă este cazul. Nivelul de ulei nu 
trebuie să fie mai scăzut decât un sfert din vizorul 
pentru ulei al compresorului. Nu se aplică pentru 
compresorul AE/AJ. 

2. Baterie condensator - Curăţaţi şi inspectaţi la intervale 
periodice. 

 Îndepărtaţi praful, frunzele, fibrele de pe suprafeţe 
etc. cu ajutorul unui aspirator (de preferat, cu o 
perie sau cu un alt accesoriu moale, nu cu tubul 
metalic), suflaţi cu aer comprimat din interior 
înspre exterior sau utilizaţi o perie moale (nu din 
sârmă). Nu loviţi sau zgâriaţi bateria cu tubul 
aspiratorului, duza de aer etc. Se poate sufla sau 
aspira apa de clătire din MCHE pentru a grăbi 
uscarea şi a preveni acumulările de apă. 

3. Alimentare electrică - Inspectaţi la intervale periodice. 

 Verificaţi curentul şi tensiunea de funcţionare a 
unităţii de condensare. 

 Verificaţi instalaţia electrică şi strângeţi conductorii 
la regletele de borne, dacă e cazul. 

În condiţii normale: 

 Curăţaţi bateria condensatorului la fiecare trei luni. 

 Pentru a verifica lipsa neetanşeităţilor 

 Examinaţi şi verificaţi funcţionarea tuturor 
dispozitivelor de siguranţă la fiecare trei luni; 
verificaţi dacă încălzitorul carterului motorului este 
funcţional. 

 Verificaţi vizorul şi condiţiile de funcţionare 

 Verificaţi securitatea montajului compresorului şi 
şuruburile care fixează unitatea în fiecare an. 

 
 
 
 
 
 

7. Regulamentul privind 
gazele fluorinate 

 

 De la 1.01.2015, noul Regulament (UE) nr. 
517/2014 privind gazele fluorinate a intrat în 
vigoare, înlocuind Regulamentul (CE)  
nr. 842/2006. Acest lucru va afecta etichetarea 
sistemelor, informaţiile furnizate în cadrul 
documentaţiei, dar şi modul de limitare a 
frecvenţei testării pentru neetanşeităţi. 

 Pentru sistemele cu o cantitate sub 3 kg, 
modificările privind verificarea neetanşeităţilor nu 
se va aplica decât din 2017. În acest moment, nu 
există o cerinţă privind testarea periodică pentru 
neetanşeităţi pentru sistemele cu o cantitate totală 
sub 3 kg. 

 Modificările privind cerinţele de testare a 
neetanşeităţilor sunt următoarele: 
 

LEGISLAŢIA 
VECHE 

LEGILSAŢIA 
NOUĂ 

FRECVENŢĂ 
TESTARE 
NEETANEŞITĂŢI 

3-30 kg  5-50 TCO2Eq La fiecare 12 luni, dar 
poate creşte la 24 de 
luni, dacă este prevăzut 
cu un sistem fix de 
detectare a 
neetanşeităţilor. 

30-300 kg  50-500 
TCO2Eq 

La fiecare 6 luni, dar 
poate creşte la 12 de 
luni, dacă este prevăzut 
cu un sistem fix de 
detectare a 
neetanşeităţilor. 

Peste 300 kg  Peste 500 
TCO2Eq 

La fiecare 6 luni - cu 
toate acestea, sistemul 
de detectare automată 
a neetanşeităţilor este 
obligatoriu, iar acesta 
necesită servisare la 
fiecare 12 luni. 

 
 
Informaţii importante privind agentul de răcire folosit 

 
Funcţionarea acestuia se bazează pe gaze 
fluorinate cu efect de seră. 

 

 Acest produs a fost încărcat din fabrică cu N2. 

 Sistemul pentru agent frigorific va fi încărcat cu 
gaze fluorinate cu efect de seră. Nu ventilaţi 
gazele în atmosferă. 
 

Valorile GWP (potenţial de încălzire globală) ale agenţilor 
frigorifici specificaţi a se utiliza în cadrul acestui echipament 
se bazează pe TCO2Eq (tone de CO2 echivalent) sunt 
următoarele: 
 

Agent 
frigorific  

GWP 
(1) 

Cantitate agent frigorific - 
kg 

5 t 50 t 500 t 

CO2Eq  CO2Eq  CO2Eq  

R404A 3921,6 1,3 12,7 127 

R407A 2107 2,4 23,7 237 

R407F 1824,5 2,7 27,4 274 

R134a 1430 3,5 35,0 350 

  
 
 

Notă importantă 
Pentru compresoarele scroll: cablajele pentru alimentarea 
trifazată trebuie controlate. Succesiunea de faze de 
alimentare L1, L2 şi L3 va afecta direcţia de rotaţie a 
compresorului scroll şi va defecta compresorul. 
 
Un tehnician de service trebuie să fie prezent la pornirea 
iniţială pentru a verifica dacă alimentarea este fazată corect 
şi dacă compresorul se roteşte în direcţia corectă. 
 

Notă importantă 
Avertizare! – Deconectaţi alimentarea electrică înainte 
de servisarea sau deschiderea unităţii. 
Avertizare! – Înainte de a-l demonta, verificaţi dacă nu 
există agent frigorific în circuitul de agent frigorific. 
Avertizare! – Dacă cablul de alimentare este deteriorat, 
acesta trebuie înlocuit de un agent de service calificat, 
pentru a evita pericolele. 
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Completaţi cu cerneală indelibilă pe eticheta de cantitate a 
agentului frigorific furnizată împreună cu produsul. 
 

Cantitatea totală de agent frigorific şi echivalentul de 
TCO2 pentru agentul frigorific încărcat. 

 
Eticheta completată trebuie lipită în apropierea portului de 
încărcare a produsului. 
 

 
 
 

8. Depanarea 
 
 

Acest ghid de depanare descrie unele dintre cele mai 
comune defecţiuni ale unităţii de condensare. Apelaţi la 
persoane calificate înainte de a efectua acţiuni corective. 
 

Defecţiune Cauze posibile 

Ventilatorul nu 
funcţionează 

 Cablare incorectă 

Compresorul 
nu porneşte 

 Cablare incorectă 

 Sistemul s-a oprit din cauza 
unui dispozitiv de siguranţă 
decuplat. 

Răcire 
insuficientă 

 Dimensiune TXV şi setare 
SH incorectă 

 Nepotrivire a unităţii 
interioare 

 Cantitate scăzută de agent 
frigorific 

 Baterie condensator 
murdară 

 Obstacol care blochează 
admisia/evacuarea de aer 

 Setare incorectă a 
termostatului 

 Direcţie de rotire a 
compresorului incorectă 

Notă importantă 
Avertizare! – Opriţi imediat alimentarea unităţii în caz de 
accident sau defecţiune. 
 

Conţine gaze fluorinate cu efect de seră. 

Ref. GWP Cantitate (kg) CO2 Eq. 

R404A 3921,6   

R407A 2107   

R407F 1825   

R134a 1430   
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9. Specificaţii 
 

Rezervor

R404A R407A R407F R134a

Tip Debit orar 

(m³/h)

Cantitate 

de ulei (l)

Putere absorbită Curent 

nominal
a
  (A) 

R404A

Curent 

nominal
a
  (A) 

R407A

Curent 

nominal
a
  (A) 

R407F

Curent 

nominal
a
  (A) 

R134a

Curent blocare 

rotor (A)

MFA
b 

(A)

Volum         

(l)

Aspiraţie 

(in)

Lichid      

(in)

Lăţime 

(mm)

Adâncime 

(mm)
Înălțime 

(mm)

JEHCCU0050CM1 1 1,45 1,33 1,47 N/A AE4460Z-FZ1C 1,80 0,28 230 V/1~/50 Hz 3,79 3,74 3,78 N/A 19,4 10 1300 1,2 3/8" 1/4" 876 420 607 45 29

JEHCCU0067CM1 1 1,61 1,37 1,49 N/A CAJ9480Z 2,64 0,887 230 V/1~/50 Hz 3,53 3,32 3,53 N/A 22,6 10 1300 1,2 1/2" 3/8" 876 420 607 54 28

JEHCCU0100CM1 1 1,61 1,43 1,51 N/A CAJ9510Z 3,18 0,887 230 V/1~/50 Hz 4,26 4,00 4,21 N/A 30 10 1300 1,2 1/2" 3/8" 876 420 607 54 28

JEHCCU0113CM1 1 1,60 1,52 1,58 N/A CAJ9513Z 4,21 0,887 230 V/1~/50 Hz 5,27 4,88 5,11 N/A 33,5 12 1300 1,2 1/2" 3/8" 876 420 607 55 28

JEHCCU0040CM1 1 N/A N/A N/A 1,28 AE4440Y-FZ1A 1,80 0,28 230 V/1~/50 Hz N/A N/A N/A 2,55 13,2 10 1300 1,2 3/8" 1/4" 876 420 607 45 29

JEHCCU0051CM1 1 N/A N/A N/A 1,53 CAJ4461Y 3,18 0.887 230 V/1~/50 Hz N/A N/A N/A 3,65 19 10 1300 1,2 3/8" 1/4" 876 420 607 53 29

JEHCCU0063CM1 1 N/A N/A N/A 1,55 CAJ4476Y 3,79 0.887 230 V/1~/50 Hz N/A N/A N/A 4,65 24 10 1300 1,2 3/8" 1/4" 876 420 607 53 29

JEHCCU0077CM1 1 N/A N/A N/A 1,63 CAJ4492Y 4,51 0.887 230 V/1~/50 Hz N/A N/A N/A 5,25 27 10 1300 1,2 1/2" 3/8" 876 420 607 54 29

JEHCCU0095CM1 1 N/A N/A N/A 1,65 CAJ4511Y 5,69 0.887 230 V/1~/50 Hz N/A N/A N/A 4,17 30 10 1300 1,2 1/2" 3/8" 876 420 607 54 29

JEHCCU0140CM1 2 1,68 1,57 1,75 N/A CAJ4517Z 4,52 0,887 230 V/1~/50 Hz 5,90 5,19 6,07 N/A 38,5 16 2700 4,5 5/8" 3/8" 1101 444 662 68 34

JEHCCU0140CM3 2 1,80 1,50 1,67 N/A TAJ4517Z 4,52 0,887 400 V/3~/50 Hz 2,94 2,37 2,96 N/A 18 10 2700 4,5 5/8" 3/8" 1101 444 662 68 34

JEHSCU0200CM1 2 2,25 2,13 1,88 1,85 ZB15KQE-PFJ 5,90 1,24 230 V/1~/50 Hz 7,88 8,10 8,68 5,45 58 16 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 70 33

JEHSCU0200CM3 2 2,06 2,07 1,81 2,12 ZB15KQE-TFD 5,90 1,24 400 V/3~/50 Hz 3,51 3,43 3,65 2,94 26 10 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 70 33

JEHSCU0250CM1 2 2,00 2,01 1,79 2,14 ZB19KQE-PFJ 6,80 1,30 230 V/1~/50 Hz 9,87 9,70 10,35 6,24 61 16 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 72 34

JEHSCU0250CM3 2 2,07 1,95 1,79 2,13 ZB19KQE-TFD 6,80 1,36 400 V/3~/50 Hz 4,75 4,41 4,71 3,36 32 10 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 72 34

JEHSCU0300CM1 2 1,88 1,89 1,69 2,13 ZB21KQE-PFJ 8,60 1,45 230 V/1~/50 Hz 12,83 12,32 13,13 7,44 82 20 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 74 36

JEHSCU0300CM3 2 1,94 1,86 1,65 2,10 ZB21KQE-TFD 8,60 1,45 400 V/3~/50 Hz 4,97 4,80 5,66 3,75 40 10 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 74 36

JEHSCU0350CM3 2 2,61 N/A N/A 2,08 ZB26KQE-TFD 9,90 1,5 400 V/3~/50 Hz 6,43 N/A N/A 4,28 46 10 2700 4,5 3/4" 3/8" 1101 444 662 74 39

JEHSCU0400CM3 3 2,77 3,09 2,83 2,29 ZB29KQE-TFD 11,40 1,36 400 V/3~/50 Hz 8,20 6,20 6,31 5,20 50 16 4250 7,6 7/8" 1/2" 1353 575 872 119 37

JEHSCU0500CM3 3 2,64 2,81 2,60 2,69 ZB38KQE-TFD 14,40 2,07 400 V/3~/50 Hz 9,11 8,30 8,40 6,57 65,5 16 4250 7,6 7/8" 1/2" 1353 575 872 123 38

JEHSCU0600CM3 3 2,72 2,75 2,69 2,63 ZB45KQE-TFD 17,10 1,89 400 V/3~/50 Hz 9,56 8,62 9,21 6,87 74 16 4100 7,6 1-1/8" 1/2" 1353 575 872 125 40

JEHSCU0680CM3 3 2,65 2,64 2,59 2,57 ZB48KQE-TFD 18,80 1,8 400 V/3~/50 Hz 12,33 11,50 11,80 8,67 101 20 4100 7,6 1-1/8" 1/2" 1353 575 872 126 40

JEHSCU0800CM3 4 2,90 2,88 2,83 2,92 ZB58KCE-TFD 22,10 2,5 400 V/3~/50 Hz 13,00 12,57 12,33 12,41 95 20 8500 13,6 1-1/8" 3/4" 1348 641 1727 218 43

JEHSCU1000CM3 4 2,57 2,35 2,53 2,88 ZB76KCE-TFD 29,10 3,2 400 V/3~/50 Hz 16,20 15,67 15,76 12,60 118 25 8500 13,6 1-3/8" 3/4" 1348 641 1727 218 43

Dimensiuni
Greutate 

(kg)
Presiune 

sonoră 

dB(A)
c
 la 10 

m

R
e
fr

ig
e
ra

re

Ulei A
f

Ulei C
f

Model

S
e
ri
a

COP/SEPR Compresor
Tip ulei

Date electrice
Debit de 

aer 

(m³/h)

Racord

 
 

 
 
 

a Consultaţi condiţia: Temperatură aer exterior = 32 °C, temperatură de evaporare = -10 °C (aplicaţie de refrigerare)  
b MFA = Maximum Fuse Amps (R404A)              
c Nivelul presiunii sonore măsurat într-o cameră fără ecou.             
f Ulei A = Uniqema Emkarate RL32CF             
f Ulei C = Ulei peoliesteric (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra  
32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema 
Emkarate RL32CF) 

                

Notă: unităţile de condensare sunt preîncărcate cu ulei, conform tabelului.      
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Rezervor

R404A R407A

Tip Debit  orar 

(m³/ h)

Cant it at e 

de ulei ( l)

Put ere 

absorbit ă

Curent  

nominala  (A) 

R404A

Curent  

nominala  (A) 

R407A

Curent  

blocare rot or 

(A)

MFAb (A) Volum           

( l)

Aspiraţie 

( in)

Lichid          

( in)

Lăţime 

(mm)

Adâncime 

(mm)

Î nălțime 

(mm)

JEHCCU0115CL1 1 0,96 N/ A CAJ2446Z 4,55 0,887 Ulei Af 230 V/ 1~/ 50 Hz 4,00 N/ A 29 10 1300 1,2 3/ 8" 1/ 4" 876 420 607 55 31

JEHSCU0200CL3 2 0,97 N/ A ZF06K4E-TFD 5,9 1,3 400 V/ 3~/ 50 Hz 3,30 N/ A 26 10 2700 4,5 1/ 2" 3/ 8" 1101 444 662 70 32

JEHSCU0300CL3 2 1,09 N/ A ZF09K4E-TFD 8 1,5 400 V/ 3~/ 50 Hz 4,40 N/ A 40 10 2700 4,5 5/ 8" 3/ 8" 1101 444 662 70 33

JEHSCU0400CL3 3 1,88 1,67 ZF13K4E-TFD 11,8 1,9 400 V/ 3~/ 50 Hz 5,79 5,39 51,5 10 4250 7,6 1-1/ 8" 1/ 2" 1353 575 872 132 37

JEHSCU0500CL3 3 1,79 1,67 ZF15K4E-TFD 14,5 1,9 400 V/ 3~/ 50 Hz 7,59 6,58 64 16 4250 7,6 1-1/ 8" 1/ 2" 1353 575 872 132 39

JEHSCU0600CL3 3 1,80 1,52 ZF18K4E-TFD 17,1 1,9 400 V/ 3~/ 50 Hz 8,51 7,00 74 16 4250 7,6 1-1/ 8" 1/ 2" 1353 575 872 133 41

JEHSCU0750CL3 4 1,82 1,51 ZF25K4E-TFD 21,40 1,9 400 V/ 3~/ 50 Hz 9,15 8,75 102 16 5750 13,6 1-1/ 8" 1/ 2" 1348 605 1727 203 41

Debit  

de aer 

(m³/ h)

Racord Dimensiuni
Gr eutate 

(kg)

Presiune 

sonoră dB(A)c 

la 10 m

Dat e elect r ice

Congelare

Ulei Cf

Model Seria

COP/ SEPR Compresor
Tip ulei

 
 

a Consultaţi condiţia: Temperatură aer exterior = 32 °C, temperatură de evaporare = -35 °C, temperatură gaz retur aspiraţie = 20 °C , subrăcire 0 K (aplicaţie de congelare) 
b MFA = Maximum Fuse Amps (R404A)             
c Nivelul presiunii sonore măsurat într-o cameră fără ecou.            
f Ulei A = Uniqema Emkarate RL32CF            
f Ulei C = Ulei peoliesteric (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)               
Notă: unităţile de condensare sunt preîncărcate cu ulei, conform tabelului.                
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10. Schema aparatului 
 

Seria 1 

 
 
 

Seria 2  
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Seria 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seria 4 
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Refrigerare 
 

 
 
Congelare 
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10.  Date electrice 
 
 
 

 

Monofazat 

JEHCCU0040CM1; JEHCCU0050CM1 
 

 

JEHCCU0051CM1; JEHCCU0063CM1; JEHCCU0077CM1 

 

 

 

Notă importantă:  Toate cablajele şi conexiunile la unitatea de condensare  

                                trebuie efectuate în conformitate cu normativele locale. 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 2 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI INTERIOR 

NOTĂ:  

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR  Q1M: PROTECŢIE SUPRASARCINĂ MOTOR 

K1M: CONTACTOR   S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 1 

K1R: RELEU DE PORNIRE  S1P: MANOMETRU 

F1U: SIGURANŢĂ   S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

C1: CONDENSATOR PORNIRE COMPRESOR E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

C2: CONDENSATOR VENTILATOR 

P1: RELEU DE PORNIRE 

M1C: COMPRESOR 

M1F: VENTILATOR CONDENSATOR  

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHCCU0050CM1 6,0 

JEHCCU0040CM1 4,0 

 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 2 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI INTERIOR 

NOTĂ: 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

K1M: CONTACTOR  S1P: MANOMETRU 

K1R: RELEU DE PORNIRE S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

F1U: SIGURANŢĂ  E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

C1: CONDENSATOR PORNIRE COMPRESOR 

C2: CONDENSATOR FUNCŢIONARE COMPRESOR 

C3: CONDENSATOR VENTILATOR 

M1C: COMPRESOR 

M1F: VENTILATOR CONDENSATOR 

Q1M: PROTECŢIE SUPRASARCINĂ MOTOR 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHCCU0051CM1 6,0 

JEHCCU0063CM1 7,0 

JEHCCU0077CM1 8,0 
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JEHCCU0067CM1; JEHCCU0095CM1; JEHCCU0100CM1; JEHCCU0113CM1; JEHCCU0115CL1 

 
 
JEHCCU0140CM1 

  
 
 
 
 

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURILE 2 LA 1 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI INTERIOR C3: CONDENSATOR VENTILATOR 

-- ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI   M1C: COMPRESOR 

< > : BORNĂ DIN CUTIA ELECTRICĂ A COMPRESORULUI  M1F: VENTILATOR CONDENSATOR 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR   A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR 

K1M: CONTACTOR    S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

F1U: SIGURANŢĂ    S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

K1R: RELEU DE PORNIRE   E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

C1: CONDENSATOR PORNIRE   Q1M: PROTECŢIE LA SUPRASARCINĂ EXTERNĂ 

C2: CONDENSATOR FUNCŢIONARE     

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHR/JEHCCU0140B<C>M1 10,0 

 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 2 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI INTERIOR 

NOTĂ: 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

K1M: CONTACTOR  S1P: MANOMETRU 

K1R: RELEU DE PORNIRE S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

F1U: SIGURANŢĂ  E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

C1: CONDENSATOR PORNIRE COMPRESOR 

C2: CONDENSATOR FUNCŢIONARE COMPRESOR 

C3: CONDENSATOR VENTILATOR 

M1C: COMPRESOR 

M1F: VENTILATOR CONDENSATOR  

Q1M: PROTECŢIE SUPRASARCINĂ MOTOR 

SETARE, B1 

 

MODEL VALOARE <A> 

JEHCCU0067CM1 6,5 

JEHCCU0100CM1 7,5 

JEHCCU0113CM1 9,5 

JEHCCU0095CM1 8,0 

JEHCCU0115CL1 6,0 
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JEHSCU0200CM1, JEHSCU0250CM1, JEHSCU0300CM1 

 

 

 

  

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 4 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

-- ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR  A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR 

K1M: CONTACTOR   S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

F1U: SIGURANŢĂ   S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

C1: CONDENSATOR FUNCŢIONARE  E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

C2: CONDENSATOR VENTILATOR 

M1C: COMPRESOR 

M1F: VENTILATOR CONDENSATOR 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHS/JEHSCU0200B<C>M1 13,0 

JEHS/JEHSCU0250B<C>M1 13,0 

JEHS/JEHSCU0300B<C>M1 17,0 
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Trifazat 

JEHCCU0140CM3 

 
 
 
 

JEHSCU0200CM3, JEHSCU0250CM3, JEHSCU0300CM3, JEHSCU0350CM3,  
JEHSCU0200CL3, JEHSCU0300CL3 

 
 

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 2 LA 1 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

-- ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI   C3: CONDENSATOR VENTILATOR 

< >: BORNĂ DIN CUTIA ELECTRICĂ A COMPRESORULUI  M1C: COMPRESOR 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR   M1F: VENTILATOR CONDENSATOR  

K1M: CONTACTOR    A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR 

F1U: SIGURANŢĂ    S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

Q1M: PROTECŢIE LA SUPRASARCINĂ EXTERNĂ  S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

Q2M: PROTECŢIE LA SUPRASARCINĂ EXTERNĂ  E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

Q3M: PROTECŢIE LA SUPRASARCINĂ INTERNĂ 

 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHR/JEHCCU0140B(C)M3 4,0 

 

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 4 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

-- ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR 

K1M: CONTACTOR 

F1U: SIGURANŢĂ 

C1: CONDENSATOR VENTILATOR 

M1C: COMPRESOR 

M1F: VENTILATOR CONDENSATOR  

A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR 

S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHS/SCU0200B2(C)M3 5,5 

JEHS/SCU0250B2(C)M3 7,0 

JEHS/SCU0300B2(C)M3 7,5 

JEHS/SCU0350B2(C)M3 9,5 

JEHS/SCU0200B2(C)L3 5,5 

JEHS/SCU0300B2(C)L3 6,5 
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JEHSCU0400CM3, JEHSCU0500CM3, JEHSCU0600CM3, JEHSCU0680CM3, 

JEHSCU0400CL3, JEHSCU0500CL3, JEHSCU0600CL3 
 

 
 
 
JEHSCU0800CM3, JEHSCU1000CM3 
 

 
 
 
 

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 4 LA 3 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

- - - ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI 

A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR           M1C: COMPRESOR 

ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR B1/      M1F: VENTILATOR CONDENSATOR  

C1: CONDENSATOR VENTILATOR  R1T: SENZOR DE TEMPERATURĂ  

   CONDUCTĂ DE LICHID 

E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER  S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

F1U: SIGURANŢĂ   S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTA 

K1M: CONTACTOR  

 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE 

<A> 

JEHS/JEHSCU0400B3(C)M3 11,0 

JEHS/JEHSCU0500B3(C)M3 14,0 

JEHS/JEHSCU0600B3(C)M3 14,0 

JEHS/JEHSCU0680B3(C)M3 15,0 

JEHS/JEHSCU0400B3(C)L3 10,0 

JEHS/JEHSCU0500B3(C)L3 12,0 

JEHS/JEHSCU0600B3(C)L3 14,5 

 

NOTĂ:  

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 17 LA 18 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

- - - ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI 

A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR 

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR 

C1, C2: CONDENSATOR VENTILATOR 

E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER 

F1U: SIGURANŢĂ 

K1M: CONTACTOR 

M1C: COMPRESOR 

M1F ŞI M2F: VENTILATOR CONDENSATOR 

S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE 

<A> 

JEHS&JEHSCU-0800-B4(C)-M-3 17A 

JEHS&JEHSCU-1000-B4(C)-M-3 22A 
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JEHSCU0750CL3 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

NOTĂ: 

ÎNDEPĂRTAŢI LEGĂTURA 17 LA 18 ÎNAINTE DE CONECTAREA CONTROLERULUI 

- - - ESTE CABLAJUL DE LA FAŢA LOCULUI 

A1P: CONTROLER TURAŢIE VENTILATOR  M1F: VENTILATOR INFERIOR CONDENSATOR  

B1: ÎNTRERUPĂTOR CIRCUIT MOTOR  M2F: VENTILATOR SUPERIOR CONDENSATOR  

C1: CONDENSATOR VENTILATOR INFERIOR M1C: COMPRESOR 

C2: CONDENSATOR VENTILATOR SUPERIOR S1PH: COMUTATOR DE PRESIUNE RIDICATĂ 

E1HC: ÎNCĂLZITOR CARTER  S1PL: COMUTATOR DE PRESIUNE SCĂZUTĂ 

F1U: SIGURANŢĂ   La: TERMOSTAT REFULARE 

K1M: CONTACTOR 

 

 

SETARE, B1 

MODEL VALOARE <A> 

JEHS&SCU-0750-B4(C)-M-3 16,5A 
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11. Anexă  
 

 
 

Nr. Descriere Înregistrare 

1 Unitatea este în stare bună şi fără deteriorări vizibile? ⧠ Da 

2 Unitatea a fost transportată în poziţie verticală? ⧠ Da 

3 Nivelul uleiului din carter este în intervalul 1/4-3/4 al vizorului? ⧠ Da 

4 Alimentarea electrică de la faţa locului este în conformitate cu specificaţiile 
unităţii? 

⧠ Da 

5 Se evită o scurtcircuitare sau o blocare a aerului? ⧠ Da 

6 Locaţia este bine ventilată? ⧠ Da 

7 Există un spaţiu suficient pentru circulaţia aerului şi pentru întreţinere? ⧠ Da 

8 Azotul preîncărcat este eliberat înainte de a începe racordarea conductelor de 
la faţa locului? 

⧠ Da 

9 S-a suflat azot prin ţevi în timpul lipirii? ⧠ Da 

10 Numai o singură unitate interioară conectată la unitatea de condensare? ⧠ Da 

11 Conductele de la faţa locului au acelaşi diametru cu conductele care ies din 
unitatea de condensare? 

⧠ Da 

12 Conducta de aspiraţie este izolată? ⧠ Da 

13 Coturile au o rază de îndoire suficientă? ⧠ Da 

14 Lungimea totală a conductelor este sub 25 m? ⧠ Da 

15 Diferenţa de înălţime se încadrează în specificaţii (consultaţi pagina 7)? ⧠ Da 

16 Capcanele de ulei sunt poziționate corect pe conducta de aspiraţie verticală? 
(Consultaţi pagina 3) 

⧠ Da 

17 Capacitatea unităţii de condensare se potriveşte cu capacitatea unităţii 
interioare? 

⧠ Da 

18 Capacitatea TXV se potriveşte cu capacitatea unităţii interioare? ⧠ Da 

19 Montajul becului cu senzor este în poziţie/stare bună? ⧠ Da 

20 S-a instalat o vană de expansiune MOP? (Consultaţi pagina 3) ⧠ Da 

21 S-a utilizat un gaz inert, uscat (precum azotul) la testarea presiunii? ⧠ Da 

22 S-au putut atinge presiunile testului pentru neetanşeităţi? ⧠ Da 

23 Presiunea de testate a rămas stabilă după cel puţin 24 h? ⧠ Da 

24 S-a putut atinge starea de vacuum (< -0.1 barg timp de 2 h)? ⧠ Da 

25 Presiunea s-a menţinut stabilă pentru cel puţin 1 h, de la oprirea pompei de 
vacuum? 

⧠ Da 

26 Presiune ridicată/scăzută de siguranţă de la comutatorul de presiune a fost 
setată corect? (Consultaţi pagina 4) 

⧠ Da 

27 Controlerul turaţiei ventilatorului a fost setat corespunzător? (Consultaţi pagina 4) ⧠ Da 

28 S-a utilizat întrerupătorul de circuit corect? ⧠ Da 

29 S-a prevăzut o conexiune de împământare? ⧠ Da 

30 Toate conexiunile la borne sunt bine strânse? ⧠ Da 

31 Încălzitorul carterului a fost energizat timp de cel puţin 12 h înainte de pornire? ⧠ Da 

32 Agentul frigorific utilizat este cel corect pentru aplicaţia respectivă? ⧠ Da 

33 Presiune ridicată este mai mare decât limita minimă la încărcarea sistemului? 
(Consultaţi pagina 5) 

⧠ Da 

34 Cantitatea de agent frigorific este cea corectă (vizor transparent)? ⧠ Da 

 
     Observaţie: sistemul poate fi pornit numai dacă la toate întrebările se poate răspunde cu Da.  

LISTĂ DE VERIFICARE ÎNAUNTE DE PORNIRE 
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LISTĂ DE VERIFICA ÎNAINTE DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE 

Rotaţia compresorului (numai pentru tipul cu compresor scroll) este cea corectă (fără niciun zgomot anormal)? 

. 

1-13 

Nr. Descriere Înregistrare 

1 Presiunea de aspiraţie scade şi presiunea de refulare creşte? ⧠ Da 

2 ⧠ Da 

3 
Nivelul uleiului din carter este în intervalul 1/4-3/4 al vizorului? 

(După 3 sau 4 ore de funcționare) 
⧠ 
 

Da 

4 Temperatura de refulare se încadrează în limite (între 50 °C şi 90 °C)? ⧠ Da 

5 
Supraîncălzirea la aspiraţie se încadrează în limite (între 5 K şi 20 K) în timpul 
funcţionării normale? ⧠ Da 

6 
Supraîncălzirea la aspiraţie se încadrează în limite (între 5 K şi 20 K) după 
funcţionarea de degivrare? ⧠ Da 

7 Curentul de funcţionare este sub valoarea setării izolatorului? ⧠ Da 

8 Aerul cald este refulat de la ventilatorul condensatorului? ⧠ Da 

9 Ciclul pornit/oprit al compresorului se încadrează în specificaţii? (Consultaţi pagina 4) ⧠ Da 

Observaţii: Sistemul poate fi predat utilizatorului/proprietarului numai dacă la toate întrebările se poate 
răspunde cu Da. 

Sfat suplimentar: 

1. Nu lăsaţi sistemul nesupravegheat decât după ce acesta a ajuns la condiţiile normale de 
funcţionare, iar cantitatea de ulei s-a autoreglat, având nivelul corespunzător prin vizor. 

2. Verificaţi periodic randamentul compresorului şi toate componentele mobile în timpul primei zile 
de funcţionare. 

3. Verificaţi vizorul conductei de lichid şi funcţionarea vanei de expansiune. Dacă observaţi o indicaţie 
privind cantitatea scăzută de agent frigorific, înainte de a adăuga agent frigorific, verificaţi temeinic 
sistemul pentru neetanşeităţi. 

ÎNREGISTRĂRI LA FAŢA LOCULUI 

Numele clientului : Setări la faţa locului 

Numele instalatorului : Setările comutatorului de presiune : 

Data instalării : Decuplare (partea de presiune ridicată) : 

Cuplare (partea de presiune scăzută) : 

Nume model unitate : Presiune diferenţială (partea de presiune scăzută) : 

Seria unităţii : 

Setarea pentru controlerul turaţiei ventilatorului : 

Unitate interioară : 

Vană de expansiune : Condiţii de funcţionare 

Temperatură de refulare : 

Tip agent frigorific : Supraîncălzire aspiraţie la funcţionare normală : 

Temp. ambiantă : Supraîncălzire minimă aspiraţie după 
funcţionarea de degivrare : Setare termostat : 

Curent de funcţionare înainte de degivrare : 

Locaţie unitate/conducte la faţa locului Curent de funcţionare după degivrare : 

Lungime conducte : Presiune de aspiraţie (Pe) : 

Poziţie unitate de condensare : Deasupra/sub unitatea interioară Presiune conductă de lichid (Pe) : 

Diferenţă de înălţime : 


