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Introducere

Acest manual de exploatare are ca obiect răcitoarele de apă fără
condensator răcite cu apă din seria Daikin EWLP-KB. Aceste unităţi
sunt concepute pentru a fi instalate în interior şi folosite pentru
aplicaţii de răcire. Unităţile EWLP pot fi combinate cu unităţi Daikin
serpentină – ventilator sau cu unităţi de tratare a aerului în scopuri de
condiţionare a aerului. Ele pot fi folosite de asemenea la furnizarea
apei pentru răciri tehnologice.

Acest manual a fost conceput pentru a asigura funcţionarea şi
întreţinerea adecvată a unităţii. Manualul vă pregăteşte să utilizaţi
unitatea în mod corespunzător şi vă ajută dacă survine vreo
problemă. Unitatea este echipată cu dispozitive de siguranţă, dar ele
nu vor preveni în mod necesar toate problemele cauzate de
exploatarea sau întreţinerea necorespunzătoare. 

În cazul unor probleme persistente, luaţi legătura cu distribuitorul
local Daikin.

Specificaţii tehnice(1)

EWLP012KBW1N EWLP040KBW1N
EWLP020KBW1N EWLP055KBW1N
EWLP026KBW1N EWLP065KBW1N
EWLP030KBW1N

Răcitoare de apă fără condensator răcite cu apă Manual de exploatare

CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE
A PUNE ÎN FUNCŢIUNE UNITATEA. NU ARUNCAŞI
ACEST MANUAL. PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU
CONSULTARE ULTERIOARĂ. Citiţi capitolul
"Funcţionarea" la pagina 7 înainte de a modifica
parametrii. 

Înainte de a pune unitatea în funcţiune pentru prima oară,
aveţi grijă ca aceasta să fie instalată corespunzător. Este
de aceea necesar să citiţi cu grijă manualul de instalare
furnizat cu unitatea cât şi recomandările prevăzute la
"Înainte de pornire".

(1) Consultaţi manualul de date tehnice pentru lista completă a specificaţiilor.

Date generale EWLP 012 020 026 030

Dimensiuni AxLxP (mm) 600x600x600

greutatea netă (kg) 104 138 144 149

Racorduri
• racordul de golire 

al condensatorului 
(cupru)

(mm)
manşon 
de 12,7

manşon 
de 19,1

manşon 
de 19,1

manşon 
de 19,1

• racordul de lichid al 
condensatorului 
(cupru)

(mm)
manşon 
de 9,52

manşon 
de 12,7

manşon 
de 12,7

manşon 
de 12,7

Date generale EWLP 040 055 065

Dimensiuni AxLxP (mm) 600x600x1200

greutatea netă (kg) 252 265 274

Racorduri
• racordul de golire 

al condensatorului 
(cupru)

(mm)
2x manşon 

de 19,1
2x manşon 

de 19,1
2x manşon 

de 19,1

• racordul de lichid al 
condensatorului 
(cupru)

(mm)
2x manşon 

de 12,7
2x manşon 

de 12,7
2x manşon 

de 12,7

Compresor EWLP 012 020 026 030

Model JT140BF-YE JT212DA-YE JT300DA-YE JT335DA-YE
Turaţia (rpm) 2900

Tipul uleiului FVC68D

Volumul încărcăturii 
de ulei

(l) 1,5 2,7 2,7 2,7

Tip agent frigorific R407C
Evaporator

Tip schimbător de căldură cu plăci lipite

Volum minim de apă (l) 62,1 103 134 155

Domeniul debitului 
de apă

(l/min) 17~69 29~115 38~153 45~179

Condensator

consultaţi specificaţiile tehnice asigurate de furnizorul condensatorului 
la distanţă
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Specificaţii electrice(1)A

Compresor EWLP 040 055 065

Model 2x JT212DA-YE 2x JT300DA-YE 2x JT335DA-YE
Turaţia (rpm) 2900

Tipul uleiului FVC68D

Volumul 
încărcăturii de ulei

(l) 2x 2,7 2x 2,7 2x 2,7

Tip agent frigorific R407C
Evaporator

Tip schimbător de căldură cu plăci lipite

Volum minim 
de apă

(l) 205 268 311

Domeniul debitului 
de apă

(l/min) 57~229 77~307 89~359

Condensator

consultaţi specificaţiile tehnice asigurate de furnizorul condensatorului 
la distanţă

(1) Consultaţi manualul de date tehnice pentru lista completă a specificaţiilor.

Model EWLP 012 020 026 030

Reţea de 
alimentare
• Fază 3N~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 400
• Toleranţă tensiune (%) ±10
• Siguranţe 

recomandate (aM)
3x 16 3x 20 3x 25 3x 32

Compresor
• Fază 3~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 400
• Curent nominal 

de exploatare (A)
7,4 11,6 14,7 16,8

Control
• Fază 1~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 230
• Siguranţe 

recomandate (aM)
instalat în fabrică

Model EWLP 040 055 065

Reţea de 
alimentare
• Fază 3N~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 400
• Toleranţă tensiune (%) ±10
• Siguranţe 

recomandate (aM)
3x 40 3x 50 3x 50

Compresor
• Fază 3~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 400
• Curent nominal 

de exploatare (A)
11,6 14,7 16,8

Control
• Fază 1~
• Frecvenţă (Hz) 50
• Tensiune (V) 230
• Siguranţe 

recomandate (aM)
instalat în fabrică
EWLP012~065KBW1N
Răcitoare de apă fără condensator răcite cu apă
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Descriere

Răcitoarele de apă EWLP fără condensator răcite cu apă sunt disponibile în 7 dimensiuni standard.

Figura:  Componente principale 
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1 Compresor

2 Evaporator

3 Acumulator

4 Cutie de distribuţie

5 Intrare apă răcită

6 Ieşire apă răcită

7 Ventil de închidere pe golire

8 Ventil de închidere pentru lichid

9 Senzorul temperaturii de intrare a apei în evaporator

10 Senzor de îngheţ

11 Regulatorul afişajului digital

12 Intrarea cablului de alimentare la reţea

13 Robinet cu bilă (instalat la faţa locului)

14 Filtru de apă (instalat la faţa locului)

15 Ventil de purjare a aerului (instalat la faţa locului)

16 Teu pentru purja de aer (instalat la faţa locului)

17 Comutator de debit (cu teu) (instalat la faţa locului)

18 Comutator principal

Spaţiul din jurul unităţii necesar pentru întreţinere
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Funcţiile principalelor componente 

Figura:  Diagramă funcţională 

În timp ce agentul frigorific circulă prin unitate, au loc schimbări în
starea sau proprietăţile sale. Aceste schimbări sunt cauzate de
următoarele componente principale:

■ Compresor

Compresorul (M*C) acţionează ca o pompă şi recirculă agentul
frigorific în circuitul de răcire. El comprimă vaporii de agent
frigorific ce vin din evaporator la o presiune la care pot fi
lichefiaţi uşor în condensator.

■ Filtrul

Filtrul instalat în spatele condensatorului îndepărtează
particulele mici din agentul frigorific pentru a preveni blocarea
tuburilor.

■ Ventilul de destindere

Agentul frigorific lichid ce vine din condensator intră în
evaporator printr-un ventil de destindere. Ventilul de destindere
aduce agentul frigorific lichid la o presiune la care acesta se
poate evapora uşor în evaporator.

■ Evaporator

Funcţia principală a evaporatorului este să preia căldura de la
apa care curge prin el. Aceasta se realizează prin transformarea
agentului frigorific lichid ce vine din condensator, în agent
frigorific gazos.

■ Racorduri pentru admisia/evacuarea apei

Racordurile admisiei şi evacuării apei permit o legătură uşoară
a unităţii cu circuitul de apă al unităţii de condiţionare a aerului
sau al echipamentului industrial.

1 Compresor 9 Ventil de închidere pentru lichid

2 Filtrul 10 Ventil de închidere pe golire

3 Ventilul de destindere 11 Acumulator

4 Evaporator 12 Comutator de debit (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)

5 Evacuarea apei din evaporator 13 Robinet cu bilă (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)

6 Admisia apei în evaporator 14 Filtru de apă (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)

7 Vizor 15 Ventil de purjare a aerului (livrat cu unitatea, instalat la faţa 
locului)

8 Ventil electromagnetic pentru lichid
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Dispozitive de siguranţă

Unitatea este echipată cu Dispozitive generale de siguranţă: întrerup
toate circuitele şi opresc întreaga unitate.

■ Placa cu circuite imprimate I/O (A2P) (intrare/ieşire)
Placa cu circuite imprimate I/O (A2P) conţine un dispozitiv de
protecţie la inversie de faze. 

Dispozitivul de protecţie la inversie de faze detectează dacă
cele 3 faze ale reţelei electrice sunt conectate corect. Dacă
o fază nu este conectată sau dacă 2 faze sunt inversate,
unitatea nu poate porni.

■ Releul de supracurent

Releul de supracurent (K*S) este plasat în cutia de distribuţie
a unităţii şi protejează motorul compresorului în caz de
suprasarcină, defecţiuni de fază sau tensiune prea joasă. Releul
este configurat în fabrică şi nu poate fi reglat. Când este activat,
releul de supracurent trebuie resetat în cutia de distribuţie, iar
regulatorul trebuie resetat manual.

■ Presostat de presiune înaltă

Presostatul de presiune înaltă (S*HP) este instalat pe conducta
de evacuare a unităţii şi măsoară presiunea condensatorului
(presiunea pe refularea compresorului). Când presiunea este
prea mare, presostatul este activat şi circuitul se opreşte. 

Când este activat, se resetează automat, dar regulatorul trebuie
resetat manual.

■ Presostat de presiune joasă

Presostatul de presiune joasă (S*LP) este instalat pe conducta
de aspiraţie a unităţii şi măsoară presiunea evaporatorului
(presiunea pe admisia compresorului). Când presiunea este
prea mică, presostatul este activat şi circuitul se opreşte. 

Când este activat, se resetează automat, dar regulatorul trebuie
resetat manual.

■ Dispozitiv de protecţie termică la golire

Dispozitivul de protecţie termică la refulare (Q*D) este activat
când temperatura agentului frigorific ce iese din compresor
devine prea ridicată. Când temperatura revine la mod normal,
dispozitivul de protecţie se resetează automat, dar regulatorul
trebuie resetat manual.

■ Senzor de îngheţ

Senzorul de temperatură pe evacuarea apei (R4T) măsoară
temperatura apei la ieşirea din schimbătorul de căldură pentru
apă. Dispozitivul de siguranţă opreşte circuitul când temperatura
apei răcite devine prea joasă, pentru a preveni îngheţarea apei
în timpul exploatării. 

Când temperatura apei la evacuare revine la normal, dispozitivul
de protecţie se resetează automat, dar regulatorul trebuie
resetat manual.

■ Siguranţa circuitului de control (F1U)
Siguranţa circuitului de control protejează cablurile circuitului de
control şi componentele regulatorului în cazul unui scurtcircuit.

■ Siguranţa circuitului de control (F4)
Siguranţa circuitului de control protejează cablurile circuitului de
control în cazul unui scurtcircuit.

■ Siguranţa regulatorului digital (F3U)
Siguranţa protejează cablurile regulatorului digital şi regulatorul
digital în cazul unui scurtcircuit.

■ Comutator de debit (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)
Comutatorul de debit măsoară debitul în circuitul de apă. În
cazul în care debitul nu ajunge la debitul minim admisibil de apă,
unitatea va fi oprită.

■ Robinet cu bilă (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)
Un robinet cu bilă este instalat în faţa şi în spatele filtrului de apă
pentru a permite curăţarea filtrului fără evacuarea circuitului de
apă.

■ Filtru de apă (livrat cu unitatea, instalat la faţa locului)
Filtrul de apă instalat în faţa unităţii îndepărtează murdăria din
apă, prevenind deteriorarea unităţii sau blocarea evaporatorului
sau condensatorului. Filtrul de apă trebuie curăţat în mod
regulat.

■ Ventil de purjare a aerului (livrat cu unitatea, instalat la faţa
locului)
Aerul rămas în sistemul de apă al răcitorului va fi îndepărtat
automat prin ventilul de purjare a aerului.

Cablajul intern – Lista de componente

Consultaţi schema internă de conexiuni furnizată împreună cu
unitatea. Prescurtările folosite sunt prezentate mai jos:

A1P.................... Placă cu circuite imprimate: placa cu circuite 
imprimate a regulatorului

A2P.................... Placă cu circuite imprimate: Placă cu circuite 
imprimate I/O (intrare/ieşire)

A3P.............** ... Placă cu circuite imprimate: Cartelă de adresă 
pentru BMS(1)

A5P,A6P .....** ... Placă cu circuite imprimate: softstarter pentru 
circuitul 1, circuitul 2(1)

A7P.............** ... Placă cu circuite imprimate: interfaţa utilizatorului 
telecomenzii(1)

A71P.................. Placă cu circuite imprimate: placă de alimentare

A72P.................. Placă cu circuite imprimate: interfaţă de utilizare 
la distanţă

E1H,E2H............ Încălzitor de carter circuitul 1, circuitul 2

F1,F2,F3 .....# .... Siguranţele principale ale unităţii(2)

F4 ...............*..... Siguranţă I/O placă cu circuite imprimate

F5 ...............## .. Siguranţă pentru suprasarcină

F6 ...............# .... Siguranţă pentru contactorul pompei(2)

F1U.................... Siguranţă I/O placă cu circuite imprimate

F3U.................... Siguranţa pentru placa cu circuite imprimate 
a regulatorului

H3P.............*..... Bec indicator avertizor(2)

H4P.............*..... Becul indicator al funcţionării compresorului 1(2)

H5P.............*..... Becul indicator al funcţionării compresorului 2(2)

H6P.............*..... Becul indicator al funcţionării generale(2)

K1F,K2F......# .... Contactor auxiliar pentru motoarele ventilatoarelor

K1M,K2M........... Contactorul compresorului circuitul 1, circuitul 2

K4S,K5S............ Releu de supracurent circuitul 1, circuitul 2

K6S.............*..... Releu de supracurent pompă(2)

K1P.............*..... Contactor pentru pompă

M1C,M2C .......... Motorul compresorului circuitul 1, circuitul 2

PE...................... Borna principală de împământare

Q1D,Q2D........... Dispozitiv de protecţie termică la golire circuitul 1, 
circuitul 2

R3T.................... Senzor de temperatură pe admisia apei în 
evaporator

R4T.................... Senzor de temperatură pe evacuarea apei din 
evaporator

R5T.................... Senzor de temperatură pe admisia condensatorului

S1HP,S2HP ....... Presostat de presiune înaltă circuitul 1, circuitul 2

S4LP,S5LP ........ Presostat de presiune joasă circuitul 1, circuitul 2

S7S.............*..... Comutator pentru selecţia răcirii/încălzirii de la 
distanţă sau a valorii de referinţă duale(2)

S9S.............*..... Comutator pentru pornire/oprire de la distanţă sau 
pentru valoare de referinţă duală(2)

S10L .................. Comutator de debit

S12M ................. Întrerupător principal de izolare

(1) opţional
(2) procurare la faţa locului
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TR1.................... Transformatorul de 230 V ➞ 24 V pentru 
alimentarea plăcii cu circuite imprimate 
a regulatorului

TR2.................... Transformator de 230 V ➞ 24 V pentru alimentarea 
plăcii cu circuite imprimate I/O (A2P)

Y3R.................... Ventil de inversare

Y1S, Y2S ........... Ventil electromagnetic pentru lichid

X1~3,X1~82A .... Conectoare

Înainte de punerea în funcţiune

Verificări înainte de punerea în funcţiune iniţială 

După instalarea unităţii, verificaţi următoarele elemente înainte de
a cupla disjunctorul:

1 Cablaj de legătură

Asiguraţi-vă de executarea corespunzătoare a cablajului de
legătură între panoul local de alimentare şi unitate conform
instrucţiunilor descrise în manualul de instalare, conform
schemelor de conexiuni şi conform reglementărilor europene şi
naţionale.

2 Siguranţele sau dispozitivele de protecţie

Verificaţi ca siguranţele sau dispozitivele de protecţie instalate
local să aibă dimensiunile şi tipurile specificate în manualul de
instalare. Aveţi grijă ca nicio siguranţă sau dispozitiv de protecţie
să nu fie şuntat.

3 Cablajul de împământare

Asiguraţi-vă ca legăturile de împământare să fie conectate
corespunzător şi bornele de împământare să fie strânse.

4 Cablajul intern

Verificaţi vizual cutia de distribuţie pentru a depista conexiunile
slăbite sau componentele electrice deteriorate.

5 Fixarea

Verificaţi ca unitatea să fie fixată corespunzător, pentru a evita
zgomotele anormale şi vibraţiile la punerea în funcţiune a
unităţii.

6 Echipament deteriorat

Verificaţi interiorul unităţii pentru a depista componentele
deteriorate sau conductele deformate.

7 Scurgeri de agent frigorific

Verificaţi interiorul unităţii pentru a depista scurgerile de agent
frigorific. Dacă există scurgeri de agent frigorific, luaţi legătura
cu distribuitorul local.

8 Scurgeri de ulei

Verificaţi compresorul pentru a depista scurgerile de ulei. Dacă
există scurgeri de ulei, luaţi legătura cu distribuitorul local.

9 Tensiunea reţelei electrice

Verificaţi tensiunea reţelei electrice pe panoul local de
alimentare. Tensiunea trebuie să corespundă tensiunii de pe
eticheta de identificare a unităţii.

Alimentarea cu apă

Umpleţi tubulatura de apă, luând în considerare volumul minim de
apă necesar unităţii. Consultaţi capitolul "Încărcătura, debitul şi
calitatea apei" din manualul de instalare.

Asiguraţi-vă că apa are calitatea menţionată în manualul de instalare.

Purjaţi aerul în punctele înalte ale sistemului şi verificaţi funcţionarea
pompei de recirculare şi a comutatorului de debit.

Legătura la reţeaua electrică şi încălzirea carterului 

Pentru a cupla încălzitorul de carter procedaşi după cum urmează:

1 Cuplaţi disjunctorul de pe unitate. Asiguraţi-vă că unitatea este
"OFF" (decuplată) la regulator.

2 Încălzitorul de carter este cuplat automat.

3 Verificaţi cu un voltmetru tensiunea de alimentare pe bornele de
alimentare L1, L2, L3, (N). Tensiunea trebuie să corespundă
tensiunii de pe eticheta de identificare a unităţii. Dacă citirile
voltmetrului nu se situează în domeniile specificate la datele
tehnice, verificaţi cablajul de legătură şi dacă este necesar
înlocuiţi cablurile de alimentare.

4 verificaţi LED-ul de pe dispozitivul de protecţie la inversie de
faze. Dacă se luminează, ordinea fazelor este corectă. Dacă nu,
decuplaţi disjunctorul şi chemaţi un electrician autorizat pentru
a conecta cablurile de alimentare la reţeaua electrică în ordinea
corectă a fazelor.

După şase ore, unitatea este gata pentru funcţionare.

Recomandări generale

Înainte de a cupla unitatea, citiţi următoarele recomandări:

1 Când s-a executat instalarea finală şi au fost efectuate toate
configurările necesare, închideţi toate panourile frontale ale
unităţii.

2 Panoul de întreţinere al cutiei de distribuţie poate fi deschis
numai de un electrician autorizat în scopuri de întreţinere.

Nu este inclus în unitatea standard

Nu există ca opţiune Posibil ca opţiune

Obligatoriu # ##

Nu este 
obligatoriu

* **

Asiguraţi-vă că disjunctorul de pe panoul reţelei de
alimentare al unităţii este decuplat.

■ Utilizaţi un agent bun de etanşare de fileturi pentru
etanşarea racordurilor. Etanşarea trebuie să poată
rezista la presiunea şi temperatura sistemului şi
trebuie să fie rezistentă la glicolul utilizat în apă.

■ Exteriorul conductelor de apă trebuie protejate
adecvat împotriva coroziunii.

Pentru a evita deteriorarea compresorului, după o
perioadă îndelungată de nefuncţionare este necesară
cuplarea încălzitorului de carter cu cel puţin şase ore
înainte de punerea în funcţiune a compresorului.
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Funcţionarea

Unităţile EWLP sunt echipate cu un regulator digital care oferă un
mod facil de configurare, utilizare şi întreţinere pentru utilizator.

Această parte a manualului are o structură modulară orientată pe
sarcini. În afară de primul capitol, care oferă o scurtă descriere
a regulatorului însuşi, fiecare capitol sau subcapitol se ocupă de
o sarcină specifică pe care o puteţi îndeplini cu unitatea.

Regulatorul digital

Interfaţa utilizator

Regulatorul digital constă dintr-un afişaj numeric, patru taste
etichetate care pot fi apăsate şi patru LED-uri care asigură informaţii
suplimentare pentru utilizator.

Figura – Regulatorul digital

Figura – Interfaţa de utilizare la distanţă (set opţional)
Manual de exploatare
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Tastele prevăzute pe regulator:

Funcţia îndeplinită când utilizatorul apasă una din aceste taste sau
o combinaţie a acestor taste depinde de situaţia regulatorului şi
a unităţii în momentul respectiv.

LED-urile de pe controler şi de pe interfaţa la distanţă:

Funcţie în timpul afişajului principal (nu în meniu)

Când selectaţi un grup de parametri sau un parametru, se afişează
diferite LED-uri asociate cu grupul de parametri sau cu parametrul.

Exemplu: LED-urile F şi G se afişează când accesaţi un grup de
parametri sau când accesaţi direct parametrii.

Parametri direcţi şi de utilizator

Regulatorul digital asigură parametri direcţi şi de utilizator. Parametrii
direcţi sunt importanţi pentru uzul zilnic al unităţii, de exemplu pentru
a regla valoarea de referinţă a temperaturii sau pentru a consulta
informaţiile curente de exploatare. Din contră, parametrii de utilizator
asigură funcţii avansate, precum reglarea temporizării.

Fiecare parametru este definit printr-un cod şi o valoare. De
exemplu, parametrul folosit pentru a selecta comanda de cuplare/
decuplare de la distanţă are codul h07 şi valoarea 1 sau 0.

Pentru o prezentare generală a parametrilor, consultaţi "Trecerea în
revistă a parametrilor direcţi şi a parametrilor de utilizator" la
pagina 11.

Lucrul cu unităţile

Acest capitol se ocupă de utilizarea de fiecare zi a unităţilor EWLP.
Aici veţi învăţa să executaţi sarcini de rutină, precum:

■ "Cuplarea unităţii" la pagina 9 şi "Decuplarea unităţii" la
pagina 9,

■ "Reglarea valorii de referinţă a temperaturii de răcire" la
pagina 9,

■ "Consultarea informaţiilor curente privitoare la funcţionare" la
pagina 10,

■ "Resetarea alarmelor" la pagina 10,

■ "Resetarea avertizoarelor" la pagina 10.

Controler digital 
taste

Interfaţă la 
distanţă taste Afişaj principal Meniu citire senzori Meniu selectare parametri Meniu setare parametri

A T
— Apăsaţi o dată: 

Revenire
Apăsaţi o dată: 

Revenire
Apăsaţi o dată: 

Anulare şi revenire

B U

Apăsaţi 5 secunde: 
pentru a putea accesa 
parametrii DIRECŢI

—
Apăsaţi o dată: 

selectaţi grupul de parametri 
sau parametrii

Apăsaţi o dată: 
Confirmare şi revenire

A + B S

Apăsaţi 5 secunde: 
A + B SAU
Apăsaţi o dată:
S

pentru a putea utiliza 
parametrii definiţi de 
UTILIZATOR (după 
ce aţi introdus parola 
UTILIZATORULUI)

—

C C

Apăsaţi 5 secunde: 
porniţi/opriţi unitatea 
în modul de încălzire
Apăsaţi o dată: acces direct 
la senzorul pentru meniul 
de citire
(b01/b02/b03)

Apăsaţi o dată: 
selectaţi parametrul anterior 

pentru senzor

Apăsaţi o dată:
selectaţi grupul de parametri 

sau parametrul anteriori

Apăsaţi o dată: 
măriţi valoarea

D D

Apăsaţi 5 secunde: 
porniţi/opriţi unitatea 
în modul de răcire
Apăsaţi o dată: acces direct 
la senzorul pentru meniul 
de citire
(b01/b02/b03)

Apăsaţi o dată: 
selectaţi parametrul următor 

pentru senzor

Apăsaţi o dată:
selectaţi grupul de parametri 

sau parametrul următor

Apăsaţi o dată: 
micşoraţi valoarea

C + D R

Apăsaţi 5 secunde:
resetare manuală a alarmei 
în cazul unei alarme

—

Controler digital LED-uri
Interfaţă la 

distanţă Afişaj principal

P LED (verde) Z Temperatura pe admisia apei.

F LED (portocaliu) F
Indică faptul că modul 
de încălzire este activ.

G LED (portocaliu) G
Indică faptul că modul 
de răcire este activ.

H LED (roşu) Y
Indică faptul că alarma 
este activă.

L LED (portocaliu) L Indică starea pompei

M LED (portocaliu) M
LED, indică faptul că cel 
puţin un compresor este activ.

& LED (portocaliu) &

LED-ul este aprins, indică 
faptul că compresorul 1 
este activ.
LED-ul luminează intermitent, 
indică o solicitare de pornire 
a compresorului 1.

é LED (portocaliu) é

LED-ul este aprins, indică 
faptul că compresorul 2 
este activ.
LED-ul luminează intermitent, 
indică o solicitare de pornire 
a compresorului 2.

NOTĂ Toleranţa citirii temperaturii: ±1°C.

Lizibilitatea afişajului numeric poate scădea în bătaia
soarelui.
EWLP012~065KBW1N
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Cuplarea unităţii

Pentru a cupla unitatea în modul de răcire, procedaţi după cum
urmează:

1 Apăsaţi tasta D aproximativ 5 secunde; se va afişa LED-
ul G.

Pentru a cupla unitatea în modul de încălzire, procedaţi după cum
urmează:

1 Apăsaţi tasta C aproximativ 5 secunde; se va afişa LED-ul F.

În ambele cazuri, se lansează un ciclu de iniţializare; LED-ul L,
LED-ul M, LED-ul & şi LED-ul é se vor aprinde, în funcţie de funcţia
de termostat programată.

Aprinderea intermitentă a LED-ului & sau a LED-ului é indică
o solicitare de pornire a compresorului 1 sau 2. Compresorul va porni
după ce cronometrul a ajuns la zero.

2 Când unitatea este pusă în funcţiune pentru prima oară sau
când unitatea a fost scoasă din funcţiune un timp îndelungat,
este recomandată parcurgerea următoarei liste de control.

Zgomote şi vibraţii anormale

Aveţi grijă ca unitatea să nu producă zgomote anormale sau
vibraţii: verificaţi punctele de fixare şi tubulatura. Dacă
compresorul generează zgomote anormale, aceasta poate fi
cauzată şi de o supraîncărcare cu agent frigorific.

Presiunea de lucru

Este important să se verifice presiunea înaltă şi joasă
a circuitului de agent frigorific pentru a asigura funcţionarea
corespunzătoare a unităţii şi pentru a garanta obţinerea
performanţei nominale.

Pentru referinţă, temperatura medie de saturaţie a R407C în raport
cu citirea presiunii poate fi găsită în "Anexa I" la pagina 18.

3 Dacă unitatea nu porneşte după câteva minute, consultaţi
informaţiile curente de exploatare, disponibile în lista
parametrilor direcţi. Consultaţi de asemenea capitolul
"Depanarea" la pagina 16. 

Decuplarea unităţii

Pentru a decupla unitatea când modul de răcire este activ, procedaţi
după cum urmează:

1 Apăsaţi tasta D aproximativ 5 secunde; LED-ul G se va
stinge.

Pentru a decupla unitatea când modul de încălzire este activ,
procedaţi după cum urmează:

1 Apăsaţi tasta C aproximativ 5 secunde; LED-ul F se va
stinge.

Consultarea şi modificarea parametrilor direcţi

Pentru o prezentare generală a structurii de meniuri, consultaţi
"Prezentare generală a meniului" la pagina 19.

1 Apăsaţi pe B timp de 5 secunde în afişajul principal. 
Se afişează grupul de parametri -/-.

2 Apăsaţi tasta C sau D pentru a selecta grupul de
parametri necesar.

3 Apăsaţi tasta B pentru a accesa grupul de parametri
selectat.

4 Apăsaţi tasta C sau D pentru a selecta parametrul
necesar.

5 Apăsaţi tasta B pentru a consulta parametrul selectat.

6 Apăsaţi tasta C sau tasta D pentru a mări sau a micşora
setarea parametrului selectat. (Valabil numai pentru parametrii
de citire/scriere.)

7 Apăsaţi tasta B pentru a confirma setarea modificată.
SAU
Apăsaţi tasta A pentru a anula setarea modificată.

8 Apăsaţi tasta A pentru a reveni la grupul de parametri.

9 Apăsaţi tasta A de 2 ori pentru a reveni la afişajul principal.

Dacă în timpul procedurii nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de
secunde, codul sau valoarea parametrului selectat se va aprinde
intermitent. Dacă trec încă 30 de secunde fără să apăsaţi niciun
buton, controlerul revine automat la afişajul principal fără a salva
parametrii modificaţi.

Consultarea parametrilor din meniul de citire a senzorilor

Pentru o prezentare generală a structurii de meniuri, consultaţi
"Prezentare generală a meniului" la pagina 19.

Parametrii b01/b02/b03 fac parte din meniul de citire a senzorilor.

1 Apăsaţi tasta C sau D din afişajul principal.

Se afişează parametrul b01.
Dacă nu apăsaţi niciun buton, se afişează valoarea senzorului
b01 până când apăsaţi din nou pe C sau pe D pentru
a selecta un alt parametru (b02 sau b03).

2 Apăsaţi tasta A pentru a reveni la afişajul principal.

Dacă în timpul procedurii nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de
secunde, codul sau valoarea parametrului selectat se va aprinde
intermitent. Dacă trec încă 30 de secunde fără să apăsaţi niciun
buton, controlerul revine automat la afişajul principal.

Reglarea valorii de referinţă a temperaturii de răcire

1 Modificaţi parametrul corespunzător valorii de referinţă pentru
răcire r1.

Acesta este un parametru direct, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor direcţi" la pagina 9.

NOTĂ Dacă este activată comanda de cuplare/decuplare de
la distanţă, consultaţi "Selectarea comenzii de cuplare/
decuplare locale sau de la distanţă" la pagina 13.

Presiunile măsurate vor varia între o valoare maximă şi
una minimă, în funcţie de temperaturile apei şi mediului
exterior (în momentul măsurării).

NOTĂ În cazul comenzii de cuplare/decuplare de la distanţă
(h07=1), se recomandă instalarea unui comutator de
cuplare/decuplare lângă unitate în serie cu
comutatorul de la distanţă. Unitatea poate fi atunci
decuplată din ambele locuri.

Selectarea modului de răcire sau modului de încălzire
poate fi efectuată doar la pornire. Selectarea unui mod
opus fără decuplarea unităţii este imposibilă.

NOTĂ Dacă este activată comanda de cuplare/decuplare de
la distanţă, consultaţi "Selectarea comenzii de cuplare/
decuplare locale sau de la distanţă" la pagina 13.

NOTĂ Când este activată valoarea de referinţă duală
(consultaţi "Selectarea comenzii pentru valoarea de
referinţă duală" la pagina 13).
Manual de exploatare
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Consultarea informaţiilor curente privitoare la funcţionare

Informaţiile curente de exploatare care pot fi consultate în lista
parametrilor direcţi constau din:

■ b01: temperatură pe admisia apei în evaporator,

■ b02: temperatură pe evacuarea apei din evaporator,

■ b03: când modul de răcire este activ. temperatura pe admisia
apei în condensator. Când modul de încălzire este activ:
temperatura pe admisia apei în evaporator.

■ c10: durata totală de funcţionare a compresorului 1,

■ c11: durata totală de funcţionare a compresorului 2,

■ c15: durata totală de funcţionare a pompei.

Aceştia sunt parametri direcţi, consultaţi "Consultarea şi modificarea
parametrilor direcţi" la pagina 9.

Resetarea alarmelor

Când se detectează o situaţie de alarmă, au loc următoarele:

■ releul alarmei este pus sub tensiune,

■ se afişează LED-ul H

■ afişajul începe să clipească, prezentând alternativ codul de
alarmă şi temperatura pe admisia apei.

Următoarele coduri de alarmă pot apare pe ecran:

■ a1: indică o alarmă de pericol de îngheţ;

■ e1: indică faptul că sonda NTC folosită pentru a măsura
temperatura pe admisia apei în evaporator este defectă;

■ e2: indică faptul că sonda NTC folosită pentru a măsura
temperatura pe evacuarea apei din evaporator este
defectă;

■ e3: indică faptul că siguranţa benzii de încălzire
a evaporatorului (F4) este arsă sau că există o eroare de
inversie de faze sau că există o problemă cu placa cu
circuite imprimate I/O (A2P).

■ ehs: indică faptul că tensiunea de alimentare este extrem de
mare. În acest caz, luaţi legătura cu un electrician
autorizat.

■ el1: indică o eroare de alimentare (exemplu: zgomot). În acest
caz, luaţi legătura cu un electrician autorizat.

■ el2: indică o eroare de alimentare (exemplu: zgomot). În acest
caz, luaţi legătura cu un electrician autorizat.

■ els: indică faptul că tensiunea de alimentare este extrem de
scăzută. În acest caz, luaţi legătura cu un electrician
autorizat.

■ epb: indică faptul că EEPROM-ul de pe placa regulatoare cu
circuite imprimate din interiorul unităţii este defect.

■ epr: indică faptul că EEPROM-ul de pe placa regulatoare cu
circuite imprimate din interiorul unităţii este defect.

■ fl: indică faptul că nu a fost debit suficient de apă fie în
timpul perioadei de 15 secunde după pornirea pompei, fie
timp de 5 secunde în timp ce compresorul este activ, sau
că este activată protecţia la supracurent a pompei.

■ hp1: indică faptul că presostatul de presiune înaltă, protecţia
termică pe golire sau protecţia de supracurent a motorului
compresorului este activată sau că sonda NTC folosită
pentru a măsura temperatura mediului înconjurător este
defectă.

■ fl + hp1: indică cel mai probabil o eroare RPP sau că siguranţa F4
este arsă.

■ lp1: indică faptul că presostatul de joasă presiune este activat.

■ ter: indică o eroare de comunicaţie a interfeţei cu utilizatorul la
distanţă.

■�������: eroare de comunicaţie între controlerul digital al unităţii şi
interfaţa cu utilizatorul la distanţă. Confirmaţi selectarea
corectă a codului h23 pentru parametri. Aceasta ar
trebui să fie setarea implicită 0 şi să confirme instalarea
corectă în conformitate cu manualul de instalare
a interfeţei cu utilizatorul la distanţă a EKRUMCA.

Pentru a reseta o alarmă, procedaşi după cum urmează:

1 Găsiţi cauza opririi şi remediaţi.

Consultaţi capitolul "Depanarea" la pagina 16.

2 Dacă pe afişaj apar codurile de alarmă a1, fl, h1 sau l1,
resetaţi alarma manual apăsând simultan combinaţiile de taste
E C şi D timp de aproximativ 5 secunde.

În toate celelalte cazuri alarma este resetată automat.

Odată ce alarma a fost resetată, codul de eroare şi LED-ul H nu
mai apare pe afişaj. Regulatorul îşi continuă funcţionarea
normală, afişând temperatura pe admisia apei.

Resetarea avertizoarelor

În timpul funcţionării normale, afişajul regulatorului poate începe să
clipească, prezentând alternativ temperatura pe admisia apei şi
următorul cod de avertizare:

■ hc1: indică faptul că compresorul 1 necesită întreţinere: durata
totală de funcţionare a compresorului 1 (parametrul direct
c10) a depăşit valoarea limită a temporizatorului pentru
avertizarea de întreţinere (parametrul de utilizator c14).

■ hc2: indică faptul că compresorul 2 necesită întreţinere: durata
totală de funcţionare a compresorului 2 (parametrul direct
c11) a depăşit valoarea limită a temporizatorului pentru
avertizarea de întreţinere (parametrul de utilizator c14).

Pentru a reseta avertizarea de întreţinere hc1, sau hc2, procedaţi
după cum urmează:

1 Consultaţi durata de funcţionare c10 a compresorului 1 sau
durata de funcţionare c11 a compresorului 2.
Aceştia sunt parametri direcţi, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor direcţi" la pagina 9.

2 Când se afişează valoarea parametrului c10 sau c11, apăsaţi
simultan C şi tasta D timp de 5 secunde. Valoarea
temporizatorului devine 0, iar avertizarea se afişează.

NOTĂ ■ Şi parametrii b01, b02 şi b03 pot fi consultaţi
din meniul de citire a senzorilor. Consultaţi
"Consultarea parametrilor din meniul de citire
a senzorilor" la pagina 9.

■ Pentru a reseta cronometrul pentru parametrii
c10, c11 şi c15, consultaţi "Resetarea
avertizoarelor" la pagina 10.

În cazul când unitatea este echipată cu protecţie
împotriva îngheţului, se recomandă insistent
instalarea unui bec indicator avertizor de la distanţă
(H3P) (a se vedea schema de conexiuni furnizată cu
unitatea). Procedând astfel, se va detecta mai repede
arderea siguranţei benzii de încălzire a evaporatorului
(F4), evitându-se îngheţul circuitului în timpul
perioadei de iarnă.

NOTĂ Dacă codurile de alarmă fl şi h1 luminează
intermitent, alarma este probabil cauzată de
dispozitivul de protecţie la inversie de faze sau de
siguranţa arsă a benzii de încălzire (F4).

NOTĂ Nu uitaţi să executaţi activităţile de întreţinere cerute
după resetarea temporizatoarelor.

Pe lângă resetarea temporizatorului c10 şi c11, este
posibilă şi resetarea temporizatorului c15 (durata de
funcţionare a pompei) prin aceeaşi metodă.
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Funcţiile avansate ale regulatorului digital

Acest capitol trece în revistă parametrii direcţi şi parametrii de
utilizator asiguraţi de regulator. În capitolul următor, veţi învăţa cum
să reglaţi şi să configuraţi unitatea utilizând aceşti parametri.

Trecerea în revistă a parametrilor direcţi şi a parametrilor 
de utilizator

Lista parametrilor direcţi este accesibilă prin apăsarea tastei B
timp de aproximativ 5 secunde. Consultaţi şi "Consultarea şi
modificarea parametrilor direcţi" la pagina 9.

Grupul de 
parametri

Cod 
parametru Descriere

Valoare 
implicită Min. Max. Unităţi

Citire/
scriere

De utilizator 
(U)/direct

Adresă 
Modbus

Tip 
parametru(*)

(*) D=digital, A=analogic, I=întreg.

-/- /23 Unitate de măsură 0=°C 1=°F 0 0 1 C/S U 5 D

-a- Niciun parametru de utilizator sau direct accesibil

-b-

b01 Temperatura pe admisia apei evaporatorului 0,1°C C D 102 A

b02
Temperatura pe evacuarea apei 
evaporatorului

0,1°C C D 103 A

b03

Când modul de răcire este activ. temperatura 
pe admisia apei în condensator.
Când modul de încălzire este activ: 
temperatura pe admisia apei în evaporator.

0,1°C C D 104 A

-c-

c07
Intervalul de timp dintre pornirea pompei şi 
pornirea compresorului

15 0 999 1 sec C/S U 238 I

c08
Valoarea limită a temporizatorului dintre 
închiderea unităţii şi închiderea pompei

0 0 150 1 min C/S U 239 I

c10 Durata totală de funcţionare a compresorului 1 x100 ore C D 122 A

c11 Durata totală de funcţionare a compresorului 2 x100 ore C D 123 A

c14
Valoarea limită de întreţinere pentru 
avertizarea de întreţinere (c10 şi c11)

0 0 100 x100 ore C/S U 241 I

c15 Durata totală de funcţionare a pompei x100 ore C D 126 A

-d- Niciun parametru de utilizator sau direct accesibil

-f- Niciun parametru de utilizator sau direct accesibil

-h-

h06

Pentru a activa telecomanda pentru răcire/
încălzire la distanţă
0=inactiv
1=activ
(numai dacă p09=9)

0 0 1 C/S U 14 D

h07

Pentru a activa comanda de cuplare/decuplare
0=inactiv
1=activ
(numai dacă p34=23)

0 0 1 C/S U 15 D

h09

Pentru a bloca tastatura controlerului
0=blocare 
1=deblocare

1 0 1 C/S U 16 D

h10 Adresă serială pentru conectarea BMS 1 1 200 C/S U 256 I

h23

Pentru a selecta conexiunea cartelei 
de adrese
0=conexiune interfaţă cu utilizatorul 
la distanţă
1=conexiune MODBUS

0 0 1 C/S U 11 D

-p-

p09

Selectare a intrării digitale cu posibilitate 
de schimbare S7S
0=nicio funcţie
9=răcire/încălzire la distanţă (activă numai 
în combinaţie cu h06)
13=valoare de referinţă duală la distanţă
NU SELECTAŢI ALTE VALORI

9 0 27 C/S U 277 I

p34

Selectare a intrării digitale cu posibilitate 
de schimbare S9S
0=nicio funcţie
13=valoare de referinţă duală la distanţă
23=cuplare/decuplare (activă numai 
în combinaţie cu h07)
NU SELECTAŢI ALTE VALORI

23 0 27 C/S U 329 I

-r-

r01 Valoare de referinţă pentru răcire 12,0 8,0(†)

(†) –2,0 şi –7,0 valabile numai pentru unităţile cu aplicare de glicol.

25,0 0,1°C C/S D 41 A

r02 Diferenţă de răcire 3,0 0,3 19,9 0,1°C C/S D 42 A

r03 Valoare de referinţă pentru încălzire 30,0 15,0 50,0 0,1°C C/S D 43 A

r04 Diferenţă încălzire 3,0 0,3 19,9 0,1°C C/S D 44 A

r21 Valoare de referinţă pentru răcire 2(‡)

(‡) Utilizată dacă valoarea de referinţă duală este activată în p09 sau p34 şi dacă intrarea digitală cu valoare de referinţă este închisă.

12,0 8,0(†) 25,0 0,1°C C/S D 55 A

r22 Valoare de referinţă pentru încălzire 2(‡) 30,0 15,0 50,0 0,1°C C/S D 56 A

-t- Niciun parametru de utilizator sau direct accesibil

f-r h99 Versiune software C D 208 I
Manual de exploatare
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Consultarea şi modificarea parametrilor de utilizator

Pentru o prezentare generală a structurii de meniuri, consultaţi
"Prezentare generală a meniului" la pagina 19.

1 Pentru controlerul digital, apăsaţi simultan tastele A şi B
timp de aproximativ 5 secunde până când se afişează O.
Pentru interfaţa cu utilizatorul la distanţă, apăsaţi o dată pe S.

2 Introduceţi parola corectă utilizând tastele C şi D.
Valoarea parolei este 22. 

3 Apăsaţi tasta B pentru a confirma parola şi a intra în meniu;
se afişează s-p.

4 Apăsaţi tasta B pentru a consulta setările parametrului
(=s-p). (l-p înseamnă consultarea nivelului parametrilor, dar
această funcţie nu este utilizată).
Se afişează grupul de parametri -/-.

5 Apăsaţi tasta C sau D pentru a selecta grupul de
parametri necesar.

6 Apăsaţi tasta B pentru a accesa grupul de parametri
selectat.

7 Apăsaţi tasta C sau D pentru a selecta parametrul
necesar.

8 Apăsaţi tasta B pentru a consulta parametrul selectat.

9 Apăsaţi tasta C sau D pentru a creşte, respectiv a
descreşte, setarea. (Valabil numai pentru parametrii de citire/
scriere.)

10 Apăsaţi tasta B pentru a confirma setarea modificată.
SAU
Apăsaţi tasta A pentru a anula setarea modificată.

11 Apăsaţi tasta A pentru a reveni la grupul de parametri.

12 Apăsaţi tasta A de 2 ori pentru a reveni la afişajul principal.

Dacă în timpul procedurii nu apăsaţi niciun buton timp de 30 de
secunde, codul sau valoarea parametrului selectat se va aprinde
intermitent. Dacă trec încă 30 de secunde fără să apăsaţi niciun
buton, controlerul revine automat la afişajul principal fără a salva
parametrii modificaţi.

Definirea diferenţei de temperatură de răcire

Modificaţi parametrul corespunzător diferenţei de temperatură de
răcire r02.

Acesta este un parametru direct, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor direcţi" la pagina 9.

Definirea diferenţei de temperatură de încălzire

Modificaţi parametrul corespunzător valorii de referinţă pentru
încălzire r04.

Acesta este un parametru direct, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor direcţi" la pagina 9.

NOTĂ Când consultaţi parametrii de utilizator, se afişează şi
parametrii direcţi.

pentru 1 compresor

pentru 2 compresoare

pentru 1 compresor

pentru 2 compresoare

°C

r01/
r21

r02

12 15  temperatură
pe admisia apei

pentru evaporator

 CUPLAT

 DECUPLAT

 compresor

°C

r01/
r21

r02

12 13.5 15  temperatură
pe admisia apei

pentru evaporator

 CUPLAT

 DECUPLAT
 CUPLAT

 compresor

 DECUPLAT

°C

r03/
r22

r04

27 30  temperatura pe
admisia apei în

condensator

 CUPLAT

 DECUPLAT

 compresor

°C

r03/
r22

r04

27 28.5 30  temperatura pe
admisia apei în

condensator

 CUPLAT

 DECUPLAT
 CUPLAT

 compresor

 DECUPLAT
EWLP012~065KBW1N
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Sarcini executate prin folosirea parametrilor de utilizator

Definirea unităţii de măsură

În funcţie de setarea parametrului de utilizator /23 (unitate de
măsură), toate valorile de temperatură se afişează în °C (=0) sau în
°F (=1).

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Definirea intervalului de timp dintre pornirea pompei 
şi pornirea compresorului

Parametrul de utilizator c07 vă permite să definiţi intervalul de
întârziere dintre pornirea pompei şi pornirea compresorului.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Definirea intervalului de timp dintre oprirea unităţii şi oprirea 
pompei

Parametrul de utilizator c08 vă permite să definiţi intervalul de
întârziere dintre oprirea unităţii şi oprirea pompei, şi anume perioada
de timp în care pompa rămâne activă după ce unitatea a fost oprită.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Definirea valorii limită a temporizatorului pentru avertizarea 
de întreţinere

Parametrul de utilizator c14 vă permite să definiţi o valoare limită
a temporizatorului (durata de funcţionare a compresorului) după care
regulatorul va genera o avertizare sau o solicitare pentru întreţinere.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Selectarea comenzii de răcire/încălzire de la distanţă

Parametrul de utilizator h06 în combinaţie cu comutatorul de răcire/
încălzire de la distanţă (instalat de client) permite utilizatorului să
selecteze modul de răcire sau încălzire fără a folosi tasta D sau
C de pe telecomandă.

■ Când parametrul de utilizator h06 este setat la 0 (=inactiv),
modul de răcire sau de încălzire este determinat cu ajutorul
telecomenzii.

■ Când parametrul de utilizator h06 este setat la 1 (=activ),
modul de răcire sau de încălzire este determinat cu ajutorul
comutatorului de la distanţă.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Selectarea comenzii de cuplare/decuplare locale sau 
de la distanţă

Parametrul de utilizator h07 în combinaţie cu comutatorul de
cuplare/decuplare de la distanţă (instalat de client) permite
utilizatorului să cupleze unitatea fără a folosi tasta D sau C de
pe telecomandă.

■ Când parametrul de utilizator h07 este fixat la 0 (=inactiv),
unitatea poate fi cuplată numai cu tasta D şi C de pe
telecomandă.

■ Când parametrul de utilizator h07 este setat la 1 (=activ),
unitatea poate fi pornită sau oprită, după cum urmează:

■ Când comutatorul de cuplare/decuplare de la distanţă este
deschis, unitatea este oprită şi nu puteţi cupla/decupla
unitatea în timp ce apăsaţi tasta D sau C de pe
telecomandă (5 sec).

■ Când comutatorul de cuplare/decuplare de la distanţă este
închis, unitatea este pornită şi nu puteţi cupla/decupla
unitatea în timp ce apăsaţi tasta D sau C de pe
telecomandă (5 sec).

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Selectarea comenzii pentru valoarea de referinţă duală

Parametrii de utilizator p09 (selectare a intrării digitale cu
posibilitate de schimbare S7S) şi p34 (selectare digitală cu
posibilitate de schimbare S9S) pot fi utilizaţi pentru a atribui comanda
selecţiilor S7S sau S9S.

Pentru cele 2 intrări digitale de schimbare, există 3 comenzi diferite
(S7S şi S9S):

■ p09: selectare a intrării digitale cu posibilitate de schimbare
S7S

■ 0=nicio funcţie

■ 9=răcire/încălzire la distanţă

■ 13=valoare de referinţă duală la distanţă

■ p34: selectare a intrării digitale cu posibilitate de schimbare
S9S

■ 0=nicio funcţie

■ 13=valoare de referinţă duală la distanţă

■ 23=comutator de cuplare/decuplare

Când comutatorul pentru valoarea de referinţă duală este deschis,
prima valoare de referinţă este activată (valoare de referinţă pentru
răcire r01 sau valoare de referinţă pentru încălzire r03, în funcţie
de modul de răcire sau încălzire).

Când comutatorul pentru valoarea de referinţă duală este închis,
a doua valoare de referinţă este activată (valoare de referinţă 2
pentru răcire r21 sau valoare de referinţă 2 pentru încălzire r22, în
funcţie de modul de răcire sau încălzire).

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

NOTĂ ■ Aceasta se aplică numai dacă p09 (selectare
a intrării digitale cu posibilitate de schimbare S7S)
are valoarea 9 (valoare implicită).

■ Dacă pentru această funcţie este selectată funcţia
valorii de referinţă duale (p09=13), atunci
comanda de răcire/încălzire la distanţă nu este
activată. Aceasta înseamnă că tastele D sau
C de pe telecomandă sunt încă active.

NOTĂ ■ Aceasta se aplică numai dacă p34 (selectare
a intrării digitale cu posibilitate de schimbare S9S)
are valoarea 23 (valoare implicită).

■ Dacă pentru această funcţie este selectată funcţia
valorii de referinţă duale (p34=13), atunci
comanda de cuplare/decuplare nu este activată.
Manual de exploatare
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Blocarea tastaturii regulatorului

Odată ce parametrul de utilizator h09 a fost setat la 0, următoarele
funcţii avansate nu mai pot fi executate cu ajutorul telecomenzii:

■ modificarea parametrilor direcţi şi de utilizator (parametrii pot fi
afişaţi, dar nu şi modificaţi),

■ resetarea temporizatoarelor.

■ cuplarea/decuplarea unităţii pentru răcire sau încălzire

Când parametrul de utilizator h09 este setat la 1, funcţiile avansate
de mai sus pot fi executate cu ajutorul telecomenzii.

Pentru a modifica valoarea parametrului de utilizator h09 de la 1 la
0, procedura standard de modificare a parametrului de utilizator
poate fi utilizată cu parola standard "22". Consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Pentru a modifica valoarea parametrului de utilizator h09 de la 1 la
0, procedura de modificare a parametrului de utilizator poate fi
utilizată cu parola dedicată "11". Consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

MODBUS cu conexiune BMS

Instalând setul opţional EKAC10C cu cartelă de adrese, veţi putea
comunica cu răcitorul prin Building Management System sau cu
sistemul de supraveghere prin protocolul MODBUS.

Descriere generală a MODBUS

Cartela de adresă comunică utilizând protocolul MODBUS.

Diferitele componente ale reţelei de comunicaţii

■ Reţeaua de comunicaţii este alcătuită din două componente
principale:

■ Building Management System (BMS) sau sistemul de
supraveghere.

■ Răcitorul sau mai multe răcitoare.

■ Sistemul BMS sau alte sisteme de supraveghere pot comunica
cu răcitoarele prin cartela de adrese.
Comunicarea este administrată în conformitate cu o structură de
tip unitate principală-unitate secundară în sondaje, unde
sistemul BMS de supraveghere este unitatea principală, iar
cartelele de adresă sunt unităţile secundare.

■ Răcitorul poate fi identificat de sistemul de supraveghere prin
atribuirea unei adrese din reţeaua MODBUS. Adresa răcitorului
poate fi programată în timpul configurării setărilor BMS.

■ Data de baze de variabile a fiecărui răcitor în care este instalată
o cartelă de adrese este punctul de referinţă pentru furnizorul
sistemului de supraveghere din MODBUS pentru atribuirea unui
sens adecvat variabilelor.
Variabilele pot fi citite şi/sau scrise de sistemul de supraveghere.
Disponibilitatea variabilelor numai pentru citire sau pentru citire/
scriere depinde de răcitorul conectat şi/sau de programul de
aplicaţie utilizat.
- Dacă sistemul de supraveghere atribuie o valoare unei 

variabile disponibile numai în citire, comanda nu va fi 
executată.

- Variabilele solicitate de sistemul de supraveghere care nu 
sunt disponibile într-un răcitor cu o cartelă de adrese sunt 
trimise de la cartela de adrese la sistemul de supraveghere 
cu valoarea zero. Sistemul de supraveghere va trebui să 
administreze corect aceste variabile.

- În cazul în care sistemul de supraveghere încearcă să scrie 
o valoare a unui parametru din afara intervalului, citirea va 
fi ignorată.

Informaţii generale despre protocolul Modbus

Protocolul Modicon Modbus implementat în cartela de adrese este
conform cu conţinutul următorului document:

Protocolul Modicon Modbus
Ghid de referinţă

Iunie 1996, PI-MBUS-300 vers. J

Protocolul Modbus implementat este de tip RTU (Unitate de borne la
distanţă), bazat pe duratele de transmisie a caracterelor. Configuraţia
utilizează funcţia de glisare multiplă a RS485. Adresa trimisă din
pachetul Modbus este destinată răcitorului.

Setări de comunicaţie cu RS485 implementate pentru 
protocolul Modbus

Setările de comunicaţie cu RS485 sunt implementate după cum
urmează:

■ Rată de transmisie: 9600

■ Bit de oprire: 2

■ Paritate: niciuna

Comenzi implementate pentru protocolul Modbus

Comenzile implementate în program sunt cele prezentate în
continuare:

Reţineţi:

■ Datorită varietăţii de răcitoare cu cartele de adrese instalate, nu
se face nicio diferenţă între variabilele de intrare (cu stare numai
în citire) şi variabilele de ieşire (cu stare citire/scriere), astfel
încât informaţiile din baza de date şi administrarea acesteia
depind de componenta din sistemul de supraveghere.

■ Datorită naturii generale a sistemului, cartela de adrese
răspunde în acelaşi fel la diferite comenzi Modbus.

Comandă Modbus Sens Note

01 stare modul de 
citire

Variabilă(variabile) 
digitală(digitale) 
de citire

obţine starea curentă 
(CUPLAT/DECUPLAT) 
a grupului de module 
logice sau a intrării 
separate

02 stare intrare 
citire

Variabilă(variabile) 
digitală(digitale) 
de citire

obţine starea curentă 
(CUPLAT/DECUPLAT) 
a grupului de module 
logice sau a intrării 
separate

03 citire registre 
de menţinere

Variabilă(variabile) 
analogică(analogice) 
de citire

obţine valoarea binară 
curentă în unul sau mai 
multe registre de 
menţinere

04 registre 
intrare citire

Variabilă(variabile) 
analogică(analogice) 
de citire

obţine valoarea binară 
curentă în unul sau mai 
multe registre de 
menţinere

05 forţare 
modul unic

Variabilă(variabile) 
digitală(digitale) 
individuală(individuale) 
de scriere

forţează modulul unic 
în stare CUPLAT sau 
DECUPLAT

06 presetare 
registru unic

Variabilă(variabile) 
analogică(analogice) 
individuală(individuale) 
de scriere

introduce o anumită 
valoare binară într-un 
registru de menţinere

15 forţare module 
multiple

Scriere serie de 
variabile digitale

forţează o serie de module 
logice consecutive, pentru 
care să se definească 
starea CUPLAT sau 
DECUPLAT

16 presetare 
registre multiple

Scriere serie de 
variabile analogice

introduce anumite valori 
binare într-o serie de 
registre consecutive 
de menţinere
EWLP012~065KBW1N
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Reprezentarea datelor în protocolul Modbus

■ Date digitale
Toate datele digitale sunt codate de un singur bit:

■ "0” pentru DECUPLAT

■ "1” pentru CUPLAT.

Toate variabilele digitale sunt atribuite unor biţi din registre
consecutive, fiecare având:

■ variabila din adresa inferioară atribuită unui bit mai puţin
important;

■ variabila din adresa superioară atribuită celui mai important
bit.

■ Date analogice şi întregi
O valoare analogică şi întreagă este reprezentată de un registru
WORD pe 16 biţi, cu notaţie binară. Pentru fiecare registru,
primul octet conţine biţii din ordinul superior, iar cel de-al doilea
octet conţine biţii din ordinul inferior.

■ Variabilele analogice sunt reprezentate în zecimi:
de exemplu, valoarea 10,0 este transmisă ca 0064h=100d
de exemplu, valoarea –10,0 este transmisă ca FF9Ch=
–100d

■ Variabilele întregi sunt transferate utilizând valoarea efectivă:
de exemplu, valoarea 100 este transmisă ca 0064h=100d

Cartela de adrese utilizează registre, unde un registru trebuie
considerat la 16 biţi.

În cazul în care sistemul BMS sau sistemul de supraveghere
încearcă să scrie o valoare a unui parametru din afara intervalului,
citirea va fi ignorată.

Codul de eroare implementat

Definirea setării BMS

Activarea protocolului Modbus

Protocolul Modbus se activează prin setarea parametrului h23 la 1.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Definirea adresei seriale a unităţii

Pentru a defini numărul unic de serie al fiecărei unităţi necesare
pentru comunicarea cu sistemul de supraveghere, setaţi parametrul
h10.

Acesta este un parametru de utilizator, consultaţi "Consultarea şi
modificarea parametrilor de utilizator" la pagina 12.

Baza de date de variabile

Sistemul BMS sau sistemul de supraveghere şi răcitorul comunică
printr-un set fix de variabile, numite şi numere de adrese. Prin
urmare, veţi găsi informaţiile necesare despre variabilele digitale,
întregi şi analogice pe care sistemul BMS sau sistemul de
supraveghere le poate scrie sau le poate citi de pe cartela de adrese
a răcitorului.

Pentru adresele tuturor parametrilor direcţi şi de utilizator, consultaţi
"Trecerea în revistă a parametrilor direcţi şi a parametrilor
de utilizator" la pagina 11.

Prezentare generală a variabilelor care nu sunt parametri 
direcţi sau parametri de utilizator

Cod Interpretare Modbus Stare

1 Funcţie ilegală Mesajul nu este acceptat sau numărul 
de variabile necesare este mai mare 
decât limita permisă (lungime ≤20)

Descriere
Adresă 
Modbus

Tip 
parametru(*)

(*) D=digital.

Alarmă circuit

Codurile de alarmă 
1=A1, HP1 sau LP1 

active
0=niciun cod de 

alarmă activ

Numai 
în citire

41 D

Alarmă generală
Cod de alarmă 1=FL

0=niciun cod de 
alarmă activ

Numai 
în citire

45 D

Alarmă sondă NTC

Coduri de alarmă 
1=E1, E2 sau E3
0=niciun cod de 

alarmă activ

Numai 
în citire

46 D

Alarmă 
admisie debit

1=închisă
0=deschisă

Numai 
în citire

53 D

Intrare pentru 
intrarea digitală 

cu posibilitate de 
schimbare S7S

1=închisă
0=deschisă

Numai 
în citire

54 D

Alarmă protecţie 
sau supracurent 
presiune mare 
sau evacuare

1=închisă
0=deschisă

Numai 
în citire

55 D

Alarmă comutator 
intrare joasă 

presiune

1=închisă
0=deschisă

Numai 
în citire

56 D

Intrare pentru 
intrarea digitală 

cu posibilitate de 
schimbare S9S

1=închisă
0=deschisă

Numai 
în citire

57 D

Evacuare 
compresor 1

1=activată
0=dezactivată

Numai 
în citire

59 D

Evacuare 
compresor 2

1=activată
0=dezactivată

Numai 
în citire

60 D

Evacuare pompă
1=activată

0=dezactivată
Numai 
în citire

61 D

Evacuare 
valvă retur

1=activată
0=dezactivată

Numai 
în citire

62 D

Evacuare alarmă
1=activată

0=dezactivată
Numai 
în citire

63 D

Activată sau 
dezactivată

1=activată
0=dezactivată

Citire/
scriere

64 D

Răcire sau 
încălzire

1=răcire
0=încălzire

Citire/
scriere

65 D
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Depanarea

Această secţiune furnizează informaţii utile pentru diagnosticarea şi
remedierea anumitor defecţiuni care pot surveni în unitate.

Înainte de a începe procedeul de depanare, inspectaţi vizual unitatea
şi căutaţi defecţiunile evidente precum conexiunile slăbite sau
cablajul defectuos.

Înainte de a lua legătura cu distribuitorul local Daikin, citiţi cu atenţie
acest capitol, veţi economisi timp şi bani.

La activarea unui dispozitiv de siguranţă, opriţi unitatea şi înainte de
a-l reseta depistaţi motivul activării. În niciun caz nu şuntaţi
dispozitivele de siguranţă şi nu le modificaţi la alte valori decât cele
reglate din fabrică. Dacă nu poate fi găsită cauza problemei, luaţi
legătura cu distribuitorul local.

Simptom 1: Unitatea nu porneşte, dar LED-ul L se luminează

Simptom 2: Unitatea nu porneşte, dar LED-ul L luminează intermitent

Simptom 3: Unitatea nu porneşte, iar LED-ul L nu se aprinde

Simptom 4: Este activat unul din următoarele dispozitive de siguranţă

Când inspectaţi panoul de alimentare sau cutia de
distribuţie a unităţii, asiguraţi-vă întotdeauna că
disjunctorul unităţii este decuplat.

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Reglajul temperaturii nu este corect. Verificaţi valoarea de 
referinţă a regulatorului.

Defecţiuni la alimentarea de la reţea. Verificaţi tensiunea de alimentare 
pe panoul de alimentare.

Siguranţă arsă sau dispozitiv 
de protecţie întrerupt.

Inspectaţi siguranţele şi dispozitivele 
de protecţie. Înlocuiţi cu siguranţe 
de aceeaşi dimensiune şi tip 
(consultaţi capitolul "Specificaţii elec-
trice" la pagina 2).

Conexiuni slăbite. Inspectaţi conexiunile cablajului de 
legătură şi ale cablajului intern ale 
unităţii. Strângeţi toate conexiunile 
slăbite.

Cabluri scurtate sau rupte. Testaţi circuitele utilizând un aparat 
de control şi reparaţi dacă este 
necesar.

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Temporizatorul de pornire curgere 
este încă în funcţiune.

Unitatea va porni după aprox. 
15 secunde. Aveţi grijă ca apa 
să curgă prin evaporator.

Temporizatorul antireciclare este 
încă activ.

Circuitul poate porni doar după 
aproximativ 4 minute.

Temporizatorul de protecţie este 
încă activ.

Circuitul poate porni doar după 
aproximativ 1 minut.

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Este activat unul din următoarele 
dispozitive de siguranţă:
• Dispozitiv de protecţie la inversie 

de faze 
• Releul de supracurent (K*S)
• Dispozitivul de protecţie termică 

la golire (Q*D)
• Termostatul pentru temperatura 

de evaporare (S*T)
• Comutatorul de debit (S10L)
• Presostatul de presiune înaltă 

(S*HP)

Verificaţi pe regulator şi consultaţi 
simptomul "4. Este activat unul din 
următoarele dispozitive de 
siguranţă". Consultaţi explicarea 
regulatorului digital în capitolul 
"Resetarea alarmelor" la pagina 10.

Unitatea este în stare de alarmă 
de pericol de îngheţ.

Verificaţi pe regulator şi consultaţi 
simptomul "4. Este activat unul din 
următoarele dispozitive de 
siguranţă". Consultaţi explicarea 
regulatorului digital în capitolul 
"Resetarea alarmelor" la pagina 10.

Cuplarea/decuplarea de la distanţă 
este activată, dar comutatorul de la 
distanţă este decuplat.

Cuplaţi comutatorul de la distanţă 
sau dezactivaţi cuplarea/decuplarea 
de la distanţă.

Tastatura este blocată. Parametrul 
de utilizator h09 este setat la 0.

Deblocaţi tastatura regulatorului.

Simptom 4.1:  Releul de supracurent al compresorului

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Întreruperea unei faze. Verificaţi siguranţele pe panoul de 
alimentare sau măsuraţi tensiunea 
de alimentare.

Tensiune prea joasă. Măsuraţi tensiunea de alimentare.

Suprasarcina motorului. Resetare Dacă defecţiunea persistă, 
luaţi legătura cu distribuitorul local.

RESETARE Apăsaţi butonul roşu de pe releul 
de supracurent în interiorul cutiei de 
distribuţie. Regulatorul trebuie totuşi 
resetat.

Simptom 4.2:  Presostat de presiune joasă sau avertizor de îngheţ 

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Debitul apei spre schimbătorul de 
căldură pentru apă este prea mic.

Măriţi debitul apei.

Agent frigorific insuficient. Depistaţi scăpările şi completaţi cu 
agent frigorific, dacă este necesar.

Unitatea funcţionează în afara 
domeniului de exploatare.

Verificaţi condiţiile de funcţionare 
a unităţii.

Temperatura admisiei la 
schimbătorul de căldură 
pentru apă este prea joasă.

Măriţi temperatura pe admisia apei.

Comutatorul de debit nu 
funcţionează sau nu curge apa.

Verificaţi comutatorul de debit 
şi pompa de apă.

RESETARE După creşterea presiunii, presostatul 
de presiune joasă se resetează 
automat, dar regulatorul trebuie 
totuşi resetat.

Simptom 4.3:  Presostat de presiune înaltă

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Condensatorul ventilator nu 
funcţionează corespunzător.

Verificaţi dacă ventilatorul se roteşte 
liber. Curăţaţi dacă este necesar.

Condensatorul murdar sau 
parţial blocat.

Îndepărtaţi obstacolele şi curăţaţi 
serpentina condensatorului folosind 
peria şi suflanta.

Temperatura pe admisia aerului 
în condensator este prea ridicată.

Temperatura aerului măsurată pe 
admisia condensatorului nu trebuie 
să depăşească 43°C.

RESETARE După scăderea presiunii, presostatul 
de presiune înaltă se resetează 
automat, dar regulatorul trebuie 
totuşi resetat.

Simptom 4.4:  Dispozitivul de protecţie la inversie de faze este activat

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Două faze ale alimentării de la reţea 
sunt conectate eronat.

Inversaţi cele două faze ale 
alimentării de la reţea (cu 
un electrician autorizat).

O fază nu este conectată 
corespunzător.

Verificaţi conectarea tuturor fazelor.

RESETARE După inversarea a două faze sau 
după fixarea corespunzătoare 
a cablurilor de alimentare, 
dispozitivul de protecţie este 
resetat automat, dar unitatea 
trebuie totuşi resetată.

Simptom 4.5:  Dispozitivul de protecţie termică la golire este activat

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Unitatea funcţionează în afara 
domeniului de exploatare.

Verificaţi condiţiile de funcţionare 
a unităţii.

RESETARE După scăderea temperaturii, 
dispozitivul de protecţie termică se 
resetează automat, dar regulatorul 
trebuie totuşi resetat.

Simptom 4.6:  Comutatorul de debit este activat

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Nu curge apa. Verificaţi pompa de apă.

RESETARE După găsirea cauzei, comutatorul 
de debit este resetat automat, dar 
regulatorul trebuie totuşi resetat.
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Simptom 5: Unitatea se opreşte la puţin timp după pornire

Simptom 6: Unitatea funcţionează continuu şi temperatura apei rămâne 
mai ridicată decât temperatura fixată pe regulator

Simptom 7: Zgomote excesive şi vibraţii ale unităţii

Întreţinerea

Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unităţii, trebuie executate
la intervale regulate un număr de verificări şi inspecţii ale unităţii şi
ale cablajului de legătură.

Dacă unitatea este folosită pentru aplicaţii de condiţionare a aerului,
verificările descrise trebuie executate cel puţin o dată pe an. Dacă
unitatea este folosită pentru alte aplicaţii, verificările trebuie
executate din 4 în 4 luni.

Informaţii importante privind agentul frigorific utilizat

Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto.

Tip de agent frigorific: R407C

Valoarea GWP(1): 1652,5

(1) GWP = potenţial de încălzire globală

Pot fi necesare verificări periodice pentru scăpările de agent frigorific
în funcţie de legislaţia europeană sau locală. Luaţi legătura cu
agentul local pentru informaţii suplimentare.

Activităţi de întreţinere

■ Cablajul de legătură şi reţeaua de alimentare
• Verificaţi tensiunea reţelei electrice pe panoul local de

alimentare. Tensiunea trebuie să corespundă tensiunii de pe
eticheta de identificare a unităţii.

• Verificaţi conexiunile şi aveţi grijă ca ele să fie fixate
corespunzător.

• Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a disjunctorului şi
a detectorului de scurgere la pământ prevăzut pe panoul de
alimentare local.

■ Cablajul intern al unităţii

Verificaţi vizual cutia de distribuţie pentru a depista conexiunile
slăbite (borne şi componente). Asiguraţi-vă ca piesele electrice
să nu fie deteriorate sau slăbite.

■ Legătura la pământ

Asiguraţi-vă ca legăturile de împământare să fie conectate
corespunzător şi bornele de împământare să fie strânse.

■ Circuitul de agent frigorific
• Verificaţi interiorul unităţii pentru a depista scurgerile. În cazul

detectării unor scurgeri, luaţi legătura cu distribuitorul local.

• Verificaţi presiunea de lucru a unităţii. Consultaţi paragraful
"Cuplarea unităţii" la pagina 9.

■ Compresor
• Verificaţi pentru a depista scăpările de ulei. Dacă există scurgeri

de ulei, luaţi legătura cu distribuitorul local Daikin.

• Verificaţi pentru a depista zgomotele anormale şi vibraţiile. Dacă
compresorul este deteriorat, luaţi legătura cu distribuitorul local.

■ Alimentarea cu apă
• Verificaţi dacă racordul apei mai este bine fixat.

• Verificaţi calitatea apei (consultaţi manualul de instalare a unităţii
pentru specificaţiile de calitate a apei).

Cerinţe privind dezafectarea

Dezmembrarea unităţii, tratarea agentului frigorific, a uleiului şi
a oricăror alte componente trebuie executate conform legislaţiei
locale şi naţionale relevante.

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Este activat unul din dispozitivele 
de siguranţă: 

Verificaţi dispozitivele de siguranţă 
(consultaţi simptomul "4. Este activat 
unul din următoarele dispozitive de 
siguranţă").

Tensiunea este prea joasă. Testaţi tensiunea în panoul de 
alimentare şi, dacă este necesar, 
în compartimentul electric al unităţii 
(căderea de tensiunea datorită 
cablurilor de alimentare este 
prea mare).

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Temperatura reglată pe regulator 
este prea joasă.

Verificaţi şi potriviţi reglajul 
temperaturii.

Căldură produsă în circuitul de apă 
este prea mare.

Capacitatea de răcire a unităţii este 
prea mică. Contactaţi distribuitorul 
local.

Debitul apei este prea mare. Recalculaţi debitul apei.

CAUZE POSIBILE ACŢIUNE DE REMEDIERE

Unitatea nu a fost fixată 
corespunzător.

Fixaţi unitatea conform celor 
descrise în manualul de instalare.

Înainte de efectuarea oricărei activităţi de întreţinere sau
reparaţii, întotdeauna decuplaţi disjunctorul de pe panoul
de alimentare, scoateţi siguranţele sau deschideţi
dispozitivele de protecţie ale unităţii. 

Niciodată nu curăţaţi unitatea cu apă sub presiune.

Cablajul şi reţeaua de alimentare trebuie verificate de un
electrician autorizat.
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Anexa I

Temperatura de saturaţie

Figurile de mai jos reprezintă temperatura medie de saturaţie
a R407C în raport cu citirea presiunii.

Partea de presiune înaltă 

Partea de presiune joasă

condiţii:

- presiune înaltă = 20 bar
- subrăcire = 3°C

Note

10 2015 30255

5

10

15

20

25

30

35

4035 5045 6055 70

bar

65

5

10

9

8

7

6

4

3

2

1

bar

–10 0–5 105–15 2015 3025 4035 5045
EWLP012~065KBW1N
Răcitoare de apă fără condensator răcite cu apă
4PW61666-1 – 07.2010

Manual de exploatare

18



4PW61666-1_digital_RO.book  Page 19  Friday, August 27, 2010  4:06 PM
Prezentare generală a meniului
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principal

Introducere 
parolă
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sau niveluri 
l-p

(*) pentru 
setarea 

parametrului 
de selectare

(*) Funcţia l-p nu este utilizată.
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de citire şi 
modificare
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