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AZ EGYSÉG BEINDÍTÁSA ELŐTT OLVASSA EL 
FIGYELMESEN A JELEN KÉZIKÖNYVET. NE DOBJA EL. 
TARTSA MEG, HOGY KÉSŐBB SZÜKSÉG ESETÉN 
BELE TUDJON NÉZNI. 
A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY NEM 
MEGFELELŐ BERENDEZÉS VAGY TARTOZÉKOK 
CSATLAKOZTATÁSA ÁRAMÜTÉST, RÖVIDZÁRLATOT, 
SZIVÁRGÁST, TÜZET OKOZHAT, VAGY KÁROSÍTHATJA 
A BERENDEZÉST. ÜGYELJEN RÁ, HOGY CSAK A 
DAIKIN ÁLTAL GYÁRTOTT TARTOZÉKOT, OPCIONÁLIS 
BERENDEZÉST ÉS PÓTALKATRÉSZT HASZNÁLJON, 
AMELYEKET KIFEJEZETTEN EZZEL A 
BERENDEZÉSSEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA 
TERVEZTEK, ÉS AZOKAT SZAKEMBERREL 
SZERELTESSE BE. 
HA NINCS TISZTÁBAN A TELEPÍTÉSI VAGY A 
HASZNÁLATI ELJÁRÁSOKKAL, KÉRJEN TANÁCSOT ÉS 
INFORMÁCIÓT A DAIKIN KERESKEDŐTŐL. 

 

A használati utasítás eredeti nyelve angol. Az egyéb nyelvű 
változatok az eredeti használati utasítás fordításai. 
 

BEVEZETŐ 
 

A Daikin EWWQ-KB tokozott vízhűtő berendezéseket beltéri 
telepítésre tervezték, és hűtési és/vagy fűtési alkalmazásokhoz 
használhatók. Az egységek 7 standard méretben kaphatók, 
névleges hűtési kapacitásuk pedig 13 és 65 kW között van. 
Az EWWQ egységek légkondicionálás céljából kombinálhatók 
Daikin fan coil egységekkel vagy légkezelő egységekkel. Hűtött 
víz biztosítására is használhatók folyamathűtés során. 

A jelen telepítési kézikönyv az EWWQ egységek 
kicsomagolásának, telepítésének és csatlakoztatásának 
eljárásait írja le. 
A készüléket szakemberek vagy képzett felhasználók 
használhatják műhelyekben, a könnyűiparban és farmokon, 
illetve laikusok használhatják kereskedelmi célra. 
A hangnyomásszint kisebb, mint 70 dB(A). 
 
Műszaki specifikáció1 
 

Általános EWWQ 014 025 033 

Méretek (ma x szé 
x mé) 

(mm)  600x600x600  

Gép tömege (kg) 120 170 175 

Csatlakozások   

• vízbemenet   G 1  
• vízkimenet   G 1  

Általános EWWQ 049  064 

Méretek (ma x szé 
x mé) 

(mm)  600x600x1200  

Gép tömege (kg) 310  340 

Csatlakozások   

• vízbemenet   G 1-1/2  
• vízkimenet   G 1-1/2  

 
Elektromos specifikációk 
 

Általános EWWQ 014~064 

Elektromos betáplálás  

• Fázis 3N~ 
• Frekvencia (Hz) 50 
• Feszültség (V) 400 
• Feszültség-
tűréshatár 

(%) ±10 

 
Opciók és funkciók(1) 
 

Opciók 

■ Glikol alkalmazása víz -10°C-os vagy-5°C-os hőmérsékletre 
hűtésére. 

■ BMS-csatlakoztatás MODBUS segítségével (opcionális 
EKAC10C címkártyakészlet)'2’ 

■ Távoli felhasználói felület (EKRUMCA opcionális készlet). 
(Szükséges az EKAC10C címkártyakészlet utólagos 
felszereléséhez.)2 

■ Alacsony zajkibocsátású működést lehetővé tevő készlet 
(helyszíni telepítés) 

Funkciók 

■ Feszültségmentes érintkezők 
- általános működés 
- riasztás 
- 1. kompresszor működése 
- 2. kompresszor működése 

■ Cserélhető távoli bemenetek 
A következő funkciók összesen 2 digitális bemenethez 
rendelhetők hozzá. 
- távoli indítás/leállítás 
- távoli hűtés/fűtés 
- dupla alapérték 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 A specifikációk, opciók és funkciók teljes listáját lásd a felhasználói 

kézikönyvben vagy a műszaki adatok kézikönyvében. 

 

2 Ha az EKAC10C címkártyát az EKRUMCA távvezérlővel használja, 

akkor a MODBUS segítségével történő BMS-csatlakoztatás használata 
nem lehetséges. 
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MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY 
 

EWWQ014~033 EWWQ049~064 

 
 

LWC Távozó víz hőmérséklete, kondenzátor 
LWE Távozó víz hőmérséklete, párologtató 

a Glikol 
b Víz 

 
Folyamatos működési tartomány 

 

FŐ ALKOTÓELEMEK (lásd az egységhez mellékelt 

áttekintő ábrát) 
 

1 Kompresszor 
2 Párologtató 
3 Kondenzátor 
4 Kapcsolódoboz 
5 Hűtött víz bemenete 
6 Hűtött víz kimenete 
7 Kondenzátorvíz kimenete 
8 Kondenzátorvíz bemenete 
9 A párologtatóba belépő víz hőmérséklet-érzékelője 
10 Befagyásérzékelő 
11 A kondenzátorba belépő víz hőmérséklet-érzékelője 
12 Digitális kijelzős vezérlőegység 
13 Elektromos betáplálás 
14 Golyósszelep (helyszíni telepítés) 
15 Vízszűrő (helyszíni telepítés) 
16 Légtelenítő szelep (helyszíni telepítés) 
17 T-idom a légtelenítéshez (helyszíni telepítés) 
18 Áramláskapcsoló (T-idommal) (helyszíni telepítés) 
19 Főkapcsoló 

 

A TELEPÍTÉS HELYSZÍNÉNEK MEGVÁLASZTÁSA 
 
Az egységeket beltéri telepítésre tervezték, és 
olyan helyen kell telepíteni őket, amely megfelel az alábbi 
követelményeknek: 
 

1 Az alap elég erős ahhoz, hogy megtartsa az egység 
súlyát, a padló pedig sík, megakadályozva a rezgést és a 
zajképződést. 

2 Van elegendő hely az egység körül a szervizelés 
elvégzéséhez. 

3 Nincs tűzveszély gyúlékony gáz szivárgása 
következtében. 

4 Úgy válassza meg az egység telepítésének helyszínét, 
hogy az egység által keltett zaj ne zavarjon senkit. 

5 Gondoskodjon róla, hogy abban az esetben, ha víz folyik 
ki az egységből, az nem tesz kárt a helyszínben. 

 

A berendezés nem használható potenciálisan 
robbanásveszélyes környezetben. 
 
 

AZ EGYSÉG ELLENŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE 
Leszállításkor ellenőrizni kell, hogy az egység nem sérült-e, és 
az esetleges sérüléseket azonnal jelenteni kell a fuvarozó cég 
panaszkezelésén. 

 
 

AZ EGYSÉG KICSOMAGOLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE 
 
1 Vágja le a szíjakat, és távolítsa el a kartondobozt az 

egységről. 
2 Vágja le a szíjakat, és távolítsa el a vízvezetékcsöveket 

tartalmazó kartondobozt a raklapról. 
3 Távolítsa el a négy csavart, amelyek a raklaphoz rögzítik 

az egységet. 
4 Állítsa be az egységet úgy, hogy egyik irányba se dőljön. 
5 A négy darab M8 menetes horgonycsavarral rögzítse az 

egységet a betonhoz (közvetlenül vagy támasztólábak 
beiktatásával). 

6 Távolítsa el az elülső szervizburkolatot. 
 

A FELHASZNÁLT HŰTŐKÖZEGRE VONATKOZÓ 
FONTOS INFORMÁCIÓ 
 
A termék a Kyotoi Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú 
üvegházhatású gázokat tartalmaz. Kerülje el a hűtőgáz 
légkörbe kerülését. 
 
Hűtőközeg típus: R410A 
GWP(1) érték: 2090 
 
(1) GWP = globális felmelegedési potenciál 
 
A berendezés adattábláján megtalálható a hűtőközeg 
mennyiség. 
 

A VÍZKÖR ELLENŐRZÉSE 
 
Az egységek vízbemenetekkel és vízkimenetekkel vannak 
felszerelve a hűtöttvíz-körhöz és a forróvíz-körhöz való 
csatlakoztatás érdekében. Ezeket a köröket engedéllyel 
rendelkező szerelőnek kell kialakítania, és meg kell felelniük a 
vonatkozó európai és nemzeti jogszabályoknak. 
 

 

Az egység csak zárt vízrendszerben használható. A 
nyitott vízrendszerben történő alkalmazás a 
vízvezeték-hálózat túlzott korróziójához vezethet. 

 
Az egység telepítése előtt ellenőrizze a következőket: 
 

■ Kiegészítő, nem az egységgel szállított komponensek 
1 Be kell szerelni egy keringető szivattyút, amely a vizet 

közvetlenül bevezeti a hőcserélőbe. 
2 A rendszer összes pontjára leeresztőcsapokat kell 

szerelni, amelyek segítségével karbantartás vagy leállítás 
idején teljesen le lehet ereszteni a vízkört. 

3 Javasolt rezgéscsillapítókat szerelni a folyadékhűtőhöz 
csatlakoztatott összes vízvezetékre, a vezeték 
feszülésének és a rezgés és zaj továbbításának 
megakadályozása érdekében. 
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■ Kiegészítő, az egységgel szállított vízvezetékelemek 
 
Az összes vízvezetékelemet a felhasználói kézikönyvben 
szereplő vezetékábrának megfelelően kell a rendszerhez 
csatlakoztatni. Az áramláskapcsolót a bekötési rajznak 
megfelelően kell csatlakoztatni. Lásd még „Az egység elindítása 
előtt” című fejezetet a 4. oldalon. 
 

1. műanyag tasak A párologtató vízvezetékelemei 

 
2 x golyósszelep 

 

1 x vízszűrő 

 
1 x légtelenítő 

 

1 x T-idom a légtelenítőhöz 

 
2 x áramláskapcsoló cső 

 

1 x áramláskapcsoló 
+ 
1 x T-idom 

2. műanyag tasak A kondenzátor vízvezetékelemei 

 
2 x golyósszelep 

 

1 x vízszűrő 

 
1 x légtelenítő 

 

1 x T-idom a légtelenítőhöz 

 
1 Az áramláskapcsolót a párologtató vízkimeneti csövére kell 

szerelni, hogy megakadályozza, hogy az egység túl 
alacsony vízáramlás mellett működjön. 

 

 

Nagyon fontos, hogy az áramláskapcsoló az ábrán 
látható módon legyen felszerelve. Figyelje meg az 
áramláskapcsoló helyzetét a vízáramlás irányához 
képest. Ha az áramláskapcsoló ettől eltérő 
helyzetben van felszerelve, nincs biztosítva az 
egység megfelelő védelme a faggyal szemben. 

 
 

A kapcsolódoboz tartalmaz egy kapcsot (X65A) az 
áramláskapcsoló (S10L) elektromos csatlakoztatásához. 

2 Zárószelepeket kell szerelni az egységre, hogy a vízszűrő 
normál szervizelését a teljes rendszer leeresztése nélkül 
lehessen elvégezni. 

3 A rendszer minden magas pontján légtelenítő szelepeket 
kell telepíteni. A szellőzőnyílásokat a szervizelés 
szempontjából könnyen hozzáférhető pontokon kell 
kialakítani. 

 
 

 
 
4 A vízszűrőt az egység elejére kell szerelni, hogy eltávolítsa 

a vízből a szennyeződést, amely károsíthatná az egységet, 
vagy eltömődést okozhatna a párologtatóban vagy a 
kondenzátorban. A vízszűrőt rendszeres időközönként 
tisztítani kell. 

A VÍZMINŐSÉGRE VONATKOZÓ SPECIFIKÁCIÓK 
 
 párologtató víz kondenzátor-hűtővíz  

 keringő víz  keringő víz  tendencia, 
ha a 

kritériumok 
nem 

teljesülnek 

 

[<20°C] tápvíz [20°C~60°C] tápvíz 

Ellenőrizendő elemek  
pH 25°C-on 6,8~8,0 6,8~8,0 7,0~8,0 7,0~8,0 A + B 
Elektromos 
vezetőképesség 

[mS/m] 25°C 
fokon 

<40 <30 <30 <30 A + B 

Kloridion [mg Cl-/l] <50 <50 <50 <50 A 
Szulfátion [mg SO2/4-/l] <50 <50 <50 <50 A 
m-lúgosság (pH 
4,8) 

[mg CaCO3/l] <50 <50 <50 <50 B 

Teljes 
keménység 

[mg CaCO3/l] <70 <70 <70 <70 B 

Kalciumkarboná
t-keménység 

[mg CaCO3/l] <50 <50 <50 <50 B 

Szilikátion [mg SiO2/l] <30 <30 <30 <30 B 

Feltüntetendő elemek  
Vas [mg Fe/l] <1,0 <0,3 <1,0 <0,3 A + B 
Réz [mg Cu/l] <1,0 <0,1 <1,0 <0,1 A 

Szulfidion [mg S2-/l] nem észlelhető A 
Ammóniumion [mg NH+

4/l] <1,0 <0,1 <0,3 <0,1 A 
Maradék klorid [mg Cl/l] <0,3 <0,3 <0,25 <0,3 A 
Szabad karbid [mg CO2/l] <4,0 <4,0 <0,4 <4,0 A 
Stabilitási 
mutató 

 — — — — A + B 

 

A = korrózió B = vízkő 

 

A VÍZKÖR CSATLAKOZTATÁSA 
 
A párologtató és a kondenzátor GAS külső menetes csővel 
vannak ellátva a vízbemenethez és vízkimenethez (lásd az 
áttekintő ábrát). A párologtató és a kondenzátor 
vízcsatlakoztatását az áttekintő ábrának megfelelően, a 
vízbemenet és vízkimenet betartásával kell kialakítani. 
 
Ha levegő, nedvesség vagy por jut a vízkörbe, problémák 
léphetnek fel. Ezért a vízkör bekötése során mindig vegye 
figyelembe a következőket: 
 
1 Csak tiszta csöveket használjon 
2 A sorják eltávolítása során mindig tartsa a cső végét 

lefelé. 
3 Fedje be a csövet, amikor falon dugja át, hogy ne 

kerülhessen bele por és szennyeződés. 
 

 

■ A csatlakozások tömítéséhez használjon jó 
minőségű menettömítőt. A tömítésnek 
ellenállónak kell lennie a rendszerre jellemző 
nyomással és hőmérséklettel, valamint a 
vízben jelen lévő glikollal szemben. 

■ A vízvezetékek külső részét megfelelően 
védeni kell a korróziótól. 

 

VÍZFELTÖLTÉS, ÁRAMLÁS ÉS MINŐSÉG 
 

Az egység megfelelő működéséhez szükség van egy minimális 
víztérfogatra a rendszerben, továbbá a párologtatón áthaladó 
vízáramlásnak az alábbi táblázatban megadott működési 
tartományon belül kell lennie. 
 

 Minimális víztérfogat 
(l) 

Minimális 
vízáramlás 

Maximális 
vízáramlás 

EWWQ014 62 31 l/perc 75 l/perc 

EWWQ025 134 53 l/perc 123 l/perc 

EWWQ033 155 76 l/perc 186 l/perc 

EWWQ049 205 101 l/perc 247 l/perc 

EWWQ064 311 152 l/perc 373 l/perc 
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A víznyomás nem haladhatja meg a 10 bar 
maximális üzemi nyomást. 

 

MEGJEGYZÉS 

 

Megfelelő védőberendezésekkel 
gondoskodjon arról, hogy a vízkörben lévő víz 
nyomása soha ne haladja meg a 
megengedett maximális üzemi nyomást. 

 

VEZETÉKEK SZIGETELÉSE 
 

A teljes vízkört (a csővezetékeket is ideértve) szigetelni kell a 
kondenzáció és a hűtési teljesítmény csökkenésének 
megelőzése érdekében. 
 

Óvja a vízvezetékeket a befagyástól a téli időszakban (pl. 
glikololdat vagy fűtőkábel használatával). 
 

HELYSZÍNI VEZETÉKEZÉS 
 
 

 

A helyszíni vezetékezés összes elemét engedéllyel 
rendelkező villanyszerelőnek kell kialakítania, és 
meg kell felelniük a vonatkozó európai és nemzeti 
jogszabályoknak. 
A helyszíni vezetékezést az egységhez mellékelt 
kapcsolási rajz és az alábbi utasítások alapján kell 
elvégezni. 
Győződjön meg arról, hogy külön áramkört használ. 
Ne használjon más berendezéssel megosztott 
tápellátást. 

 

Alkatrésztáblázat 
 

F1,2,3 ……… Az egység fő biztosítói 
H3P ………… Jelzőlámpa, riasztás 
H4P, H5P ….. Jelzőlámpa, kompresszorműködés, 1. 

kör, 2. kör 
PE …………. Fő földkivezetés 
S7S ……….. Távoli hűtés/fűtés között váltó szelep 

vagy dupla alapérték 
S9S ……….. Távoli indítás/leállítás között váltó 

kapcsoló vagy dupla alapérték 
--- ………….. Helyszíni vezetékezés 

 

Tápáramkör és a kábelekkel kapcsolatos követelmények 
 

1 Az egység elektromos betáplálását úgy kell kialakítani, 
hogy az üzem többi eleme és általában a berendezés 
tápellátásától függetlenül lehessen be- és kikapcsolni. 

2 Az egység csatlakoztatásához tápáramkört kell létrehozni. 
Ezt az áramkört el kell látni az összes szükséges biztonsági 
berendezéssel: megszakító, minden fázison lassú kioldású 
biztosító és földzárlat-megszakító. A javasolt 
biztosítótípusok az egységhez mellékelt kapcsolási rajzon 
vannak feltüntetve. 

 

 

Mielőtt bármit csatlakoztatna, kapcsolja le a fő 
leválasztókapcsolót (megszakító lekapcsolása, 
biztosítók eltávolítása vagy lekapcsolása). 

 
A vízhűtéses vízhűtő elektromos betáplálásának 
csatlakoztatása 
1 Megfelelő kábel segítségével csatlakoztassa a tápáramkört 

az egység N, L1, L2 és L3 kapcsaihoz (a kábel 
keresztmetszete: 2,5~10 mm2). 

2 Csatlakoztassa a földvezetéket (sárga/zöld) a PE 
földkivezetéshez. 

A hálózati elektromos betáplálás minőségére vonatkozó 
fontos szempontok 
 

■ Ez a berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-11 
szabványnak3, feltéve, hogy a rendszerimpedancia (Zsys) 
kisebb vagy egyenlő a Zmax értékkel a felhasználói 
betáplálás és a hálózati rendszer érintkezési pontján. A 
telepítő vagy a berendezés felhasználójának felelőssége 
annak biztosítása (szükség esetén a hálózati szolgáltatóval 
történő konzultáció alapján), hogy a berendezés csak olyan 
betápláláshoz legyen csatlakoztatva, amelynek 
rendszerimpedanciája (Zsys) a Zmax.értéknél kisebb, vagy 
egyenlő azzal. 

 

 Zmax () 

EWWQ014 0,28 

EWWQ025 0,23 

EWWQ033 0,21 

EWWQ049 0,22 

EWWQ064 0,20 
 

■ Csak az EWWQ014~064 esetében: Az EN/IEC 61000-3-12 
szabvánnyal4 kompatibilis berendezés 

 

Interconnect kábelek 
 

■ Feszültségmentes érintkezők 
A PCB rendelkezik néhány feszültségmentes érintkezővel, 
melyek mutatják az egység állapotát. Ezeket a 
feszültségmentes érintkezőket a kapcsolási rajznak 
megfelelően kell vezetékezni. 

■ Távoli bemenetek 
A feszültségmentes érintkezők mellett van lehetőség távoli 
bemenetek telepítésére is. 
Ezeket a kapcsolási rajz alapján lehet telepíteni. 

 

BEINDÍTÁS ELŐTT 
 

 

Az alábbi, üzembe helyezési ellenőrző lista teljes 
kitöltése előtt az egységet még nagyon rövid időre 
sem szabad elindítani. 

 
pipálja ki 

✓, ha az 

ellenőrzés 
megtörtént az egység elindítása előtt elvégzendő standard lépések 

■ 1 Ellenőrizze, hogy nincs-e külső sérülés. 

■ 2 Szerelje be a fő biztosítókat, a földzárlat-megszakítót és a 
főkapcsolót. 
Ajánlott biztosítók: aM az IEC 269-2 szabvány szerint. 
A méreteket lásd a kapcsolási rajzon. 

■ 3 Csatlakoztassa a hálózati feszültséget, és győződjön meg róla, 
hogy legfeljebb ±10%-kal tér el az adattáblán megadott értéktől. 
A hálózati elektromos betáplálást úgy kell kialakítani, hogy az 
üzem többi eleme és általában a berendezés tápellátásától 
függetlenül lehessen be- és kikapcsolni. 
Lásd a kapcsolási rajzot, valamint az N, L1, L2 és L3 kapcsokat. 

■ 4 Csatlakoztassa a vízbetáplálást a párologtatóhoz, és ellenőrizze, 
hogy a vízáramlás értéke a „Vízfeltöltés, áramlás és minőség” 
szakaszban (3. oldal) szereplő táblázatban feltüntetett 
határértékek között van-e. 

■ 5 A vezetékeket teljesen légteleníteni kell. Lásd még „A vízkör 
ellenőrzése” című fejezetet a 2. oldalon. 

■ 6 Csatlakoztassa az áramláskapcsolót és a szivattyúérintkezőt, 
hogy az egység csak akkor jöjjön működésbe, ha a vízszivattyúk 
működnek és a vízáramlás megfelelő. Gondoskodjon róla, hogy 
az egység vízbemenete előtt fel legyen szerelve egy vízszűrő. 

■ 7 Csatlakoztassa az opcionális helyszíni vezetékezést a 
szivattyúindításhoz és -leállításhoz. 

■ 8 Csatlakoztassa az opcionális helyszíni vezetékezést a 
távvezérléshez. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3 Európai/nemzetközi műszaki szabvány, amely meghatározza a 

feszültségváltozások, a feszültségingadozások és a villogás (flicker) 
határértékeit a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon, legfeljebb 75 A 
névleges áramerősségű berendezések esetén. 
4 Európai/nemzetközi műszaki szabvány, amely a közcélú, 
kisfeszültségű rendszerekhez csatlakozó, 

  

fázisonként 16 A-nál nagyobb, de legfeljebb 75 A 
bemenőáramú berendezések által keltett 
harmonikus áramok határértékeit határozza meg. 
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MEGJEGYZÉS 

 

■ Próbálja a minimálisra csökkenteni a 
fúrást az egységben. Ha a fúrás 
elkerülhetetlen, a felület rozsdásodásának 
megakadályozása érdekében távolítsa el 
alaposan a vasreszeléket! 

■ Az egység működtetése előtt olvassa el 
az egységhez mellékelt felhasználói 
kézikönyvet. Ennek segítségével 
megértheti az egység és az elektronikus 
vezérlő működését. 

■ Az egység működésének alaposabb 
megértése érdekében ellenőrizze a 
kapcsolási rajzon az összes fent említett 
elektromos csatlakoztatási műveletet. 

■ Az egység telepítése után zárja be a 
kapcsolódoboz összes ajtaját. 

 
Kijelentem, hogy elvégeztem és ellenőriztem az összes fent 
említett elemet. 
 
Dátum  Aláírás 
 
 
 
 
Őrizze meg, mert később szüksége lehet rá. 
 

A FOLYTATÁS MÓDJA 
 
A vízhűtéses rendszerű tokozott vízhűtő berendezés telepítése 
és csatlakoztatása után a teljes rendszert ellenőrizni és 
tesztelni kell az egységhez mellékelt felhasználói kézikönyvben 
szereplő, „Ellenőrzések az első beindítás előtt” című 
szakasznak megfelelően. 
 
Töltse ki a rövid használati utasítások űrlapját, és helyezze ki 
látható helyre a hűtőrendszer működési helyszínének 
közelében. 
 

MEGJEGYZÉSEK 
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MEGJEGYZÉSEK 

 

 
 



 

 

 

 

RÖVID HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 
EWWQ-KB Vízhűtéses rendszerű tokozott vízhűtő 
berendezés 
 

 
 
 

A berendezés szállítója:  Szervizrészleg: 

…………………………………………………………  ………………………………………………………… 
…………………………………………………………  ………………………………………………………… 
…………………………………………………………  ………………………………………………………… 
Telefonszám: ……………………………………………….  Telefonszám: ………………………………………………. 

 

 
 
 

A BERENDEZÉS MŰSZAKI ADATAI 
 

Gyártó : DAIKIN EUROPE …….  Elektromos betáplálás 
(V/Fázis/Hz/A) 

: ……………………. 

Modell : ………………………….  Maximális nyomás : ……………41,7 bar 
Sorozatszám : ………………………….  R410A töltőtömege (kg) : ……………………. 
Gyártási év : ………………………….    

 
 
 

ELINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS 
 

► Az indításhoz kapcsolja be a tápáramkör megszakítóját. A vízhűtő működésének szabályozása a digitális kijelzős 
vezérlőegységről történik. 

► A leállításhoz kapcsolja ki a vezérlőt és a tápáramkör megszakítóját. EWWQ 

 
 
 
 

 FIGYELMEZTETÉSEK  

 

Vészleállítás : Kapcsolja le a megszakítót, amely itt található: ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

Levegőbemenet és -
kimenet 

: A maximális hűtési teljesítmény megőrzése és a berendezés károsodásának 
megelőzése érdekében tartsa mindig szabadon a levegőbemenetet és -kimenetet. 

Hűtőközegtöltet : Kizárólag R410A hűtőközeget használjon. 

Elsősegély : Baleset vagy sérülés esetén azonnal értesítendő: 

 ► Vállalatvezetés : Telefonszám: ………………………………… 

► Sürgősségi orvos : Telefonszám: ………………………………… 

► Tűzoltóság : Telefonszám: ………………………………… 

 
 
 


