Pompe de căldură aer-apa industriale cu Inverter si ventilatoare axiale

Manual de instalare și utilizare
Modele

i-MAX 0466
i-MAX 0475
i-MAX 0485
i-MAX 0695
i-MAX 06105
i-MAX 06115

Acest manual a fost redactat exclusiv în scop informativ. Compania nu își asumă nicio răspundere pentru rezultatele oricărei proiectări a instalației pe baza explicațiilor
cuprinse aici și/sau a specificațiilor tehnice furnizate în acest manual. De asemenea, reproducerea sub orice formă a textului și figurilor din acest manual este interzisă.
Acest manual este o traducere a versiunii originale în limba italiană. Din rațiuni care țin de protejarea mediului înconjurător, compania nu va furniza versiunea tipărită a
documentului în limba originală, acesta putând fi solicitat sau descărcat de pe site-ul web al companiei în orice moment. În cazul oricăror discrepanțe, versiunea
originală în limba italiană a manualului va fi cea care va prevala. Reproducerea, chiar și parțială, este interzisă. Drepturi de autor – Advantix Spa
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Actualizarea datelor tehnice
Indicarea secțiunii cablului de alimentare cu energie electrică paragraful 7.6 - identificarea
izolatorilor cablurilor de alimentare cu energie electrică

Actualizarea datelor, carcasa, cablajele, noua versiune a CI și adăugarea paragrafului
7.4.1.

Serie
i-MAX
MUI01110H8120-05
Pompe de căldură aer-apa industriale cu Inverter si ventilatoare
axiale
Posibilele deșeuri de echipamente/produse electrice și electronice nu trebuie evacuate la deșeurile menajere obișnuite, ci
eliminate în conformitate cu legislația DEEE în vigoare și în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE, cu
modificările ulterioare aduse prin 2003/108/CE. Adresați-vă Administrației locale sau distribuitorului în cazul în care
produsul urmează să fie înlocuit cu unul similar.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Societatea ADVANTIX S.P.A - Via San Giuseppe Lavoratore, 24 - Loc. La Macia Z.A.I. - 37040 - Arcole - Verona - Italia

DECLARĂ
că utilajul:

Definiție:

Nr. modelului:

Pompă de căldură industrială aer/apă cu invertor cu ventilator
axial
Pompă de căldură industrială aer/apă cu invertor cu injecție de
vapori și ventilator axial
i-MAX 0466
i-MAX 0475
i-MAX 0485
i-MAX 0695
i-MAX 06105
i-MAX 06115

Nr. seriei:

ÎNDEPLINEȘTE CERINȚELE DIRECTIVEI 2006/42/CE

1. Utilajul este încadrat în CAT. I, așadar Directiva 2014/68/UE nu este aplicabilă acestuia (Referința la Art. I, paragraful 2, punctul f)
2.

Standardele armonizate aplicate proiectării și fabricării : UNI EN 378- 1, UNI EN378-2, UNI EN 12735- 1

3. Alte Directive Europene și standarde armonizate aplicate echipamentului: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, CEI EN 60204- 1, UNI EN ISO
12100, UNI EN ISO 13857, CEI EN 61000-6-3, CEI EN 61000-6-2
Producătorul declară, de asemenea, că dosarul tehnic al utilajului este compilat și păstrat la ADVANTIX SpA și că Managerul Tehnic Paolo Ferroli este persoana
autorizată să îl compileze.

Arcole, septembrie 2017

Advantix S.p.a.
Paolo Ing. Ferroli
Semnătură indescifrabilă.

Manualul unității i-MAX include toate informațiile necesare pentru o utilizare optimă a echipamentului în condiții de siguranță
pentru operator, fiind astfel în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva 2006/42/CE, cu modificările ulterioare.

1 SCOPURILE ȘI CONȚINUTUL MANUALULUI
Acest manual oferă informații de bază cu privire la selectarea, instalarea, operarea și întreținerea unității i-MAX. Se adresează celui
care se ocupă de montaj, precum și utilizatorului echipamentului și include indicațiile necesare pentru a permite utilizatorului să
opereze eficient unitatea, chiar și fără a deține cunoștințe de specialitate în acest sens.
Manualul descrie caracteristicile echipamentului aplicabile în momentul comercializării; prin urmare, trebuie să fie considerat
adecvat în contextul celor mai recente dezvoltări din domeniu cu privire la capacități, ergonomie, siguranță și funcționalitate.
Compania introduce și dezvoltări tehnologice și nu își asumă obligația de a actualiza manualele pentru versiuni anterioare ale
echipamentului care ar putea să nu fie compatibile. Prin urmare, asigurați-vă că utilizați manualul furnizat pentru unitatea instalată.
Este recomandat ca utilizatorul să respecte instrucțiunile din prezentul manual, în special cele referitoare la siguranță și întreținere
de rutină.

1.1 PĂSTRAREA MANUALULUI
Utilizatorul trebuie să păstreze acest manual spre consultare ulterioară. Trebuie depozitat într-un loc sigur, ferit de praf și umezeală.
Trebuie să fie disponibil și accesibil tuturor utilizatorilor care doresc să-l consulte de fiecare dată când au dubii cu privire la operarea
echipamentului.
Compania își rezervă dreptul de a-și modifica produsele și manualele aferente fără a actualiza în mod necesar versiunile anterioare
ale materialului de referință. În plus, nu ne asumăm răspunderea pentru posibile inadvertențe din manual cauzate de tipar sau de
erori de transcriere.
Clientul trebuie să depoziteze orice copie actualizată a manualului sau părți ale acestuia, livrate de producător, ca anexă la prezentul
manual.
Compania oferă orice detalii despre prezentul manual și cu privire la utilizarea și întreținerea unităților sale.

1.2 SIMBOLURI GRAFICE
Indică operații care pot fi periculoase pentru persoane și/sau pot întrerupe funcționarea corectă a echipamentului.
Indică operații interzise.
Indică informații importante pe care operatorul trebuie să le respecte pentru garantarea funcționării corecte și în
siguranță a echipamentului.

2 LEGISLAȚIA PRIVIND SIGURANȚA
Unitățile au fost concepute în conformitate cu următoarele directive și standarde armonizate:
• Directivele UE 2014/68/UE, 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE
• UNI EN 378-1, 378-2, EN 12735-1
• UNI EN ISO 12100, EN 60204-1, UNI EN ISO 13857
• CEI EN 61000-6-3, IEC 61000-6-2.

3 UTILIZĂRI PERMISE
•
•
•
•
•

Compania exclude răspunderea contractuală și extra-contractuală pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau
obiectelor prin instalarea incorectă, setarea și întreținerea necorespunzătoare, utilizarea incorectă a echipamentului și citirea
parțială sau superficială a informațiilor din prezentul manual.
Unitățile au fost concepute exclusiv pentru încălzirea și/sau răcirea apei. Orice altă utilizare neautorizată de producător este
considerată incorectă și nu este permisă.
Amplasarea instalației, a circuitului hidraulic și electric trebuie stabilite de proiectantul instalației și trebuie să se țină cont
de cerințele tehnice și de legile legislația locală aplicabilă și specificațiile autorizate.
Toate lucrările vor fi executate de personal calificat și certificat care deține competențe cu privire la reglementările existente în
diferite țări.

Toate lucrările vor fi executate de personal calificat și certificat și de specialiști care dețin competențe cu privire la
reglementările existente în țara în care urmează să fie instalat echipamentul.

4 REGULI GENERALE PRIVIND SIGURANȚA
Înainte de operarea unităților i-MAX , fiecare utilizator trebuie să cunoască toate funcțiile și comenzile echipamentului și trebuie să
fi citit și înțeles informațiile din acest manual.
Este strict interzis să înlăturați și/sau să modificați dispozitivele de siguranță.
Este interzisă utilizarea unității de către copii sau persoanele cu dizabilități nesupravegheate.
Nu atingeți unitatea când sunteți desculț sau cu părți ale corpului care sunt ud sau umede.
Nu curățați unitatea dacă alimentarea cu curent este pornită.
Nu trageți, demontați sau răsuciți cablurile electrice provenite de la unitate, chiar dacă sunt deconectate de la
sursa principală de alimentare cu curent.
Nu călcați pe echipament, nu vă așezați pe acesta și/sau nu așezați orice obiecte pe acesta.
Nu pulverizați sau să turnați apă direct pe unitate.
Nu eliminați, abandonați sau lăsați la îndemâna copiilor ambalajele (carton, capse, pungi din plastic, etc.),
deoarece acestea pot prezenta un pericol pentru mediu și siguranța personală.
Orice operațiune de întreținere de rutină și/sau care nu este de rutină va fi efectuată după ce echipamentul a fost
oprit, deconectat de la sursele de alimentare cu curent și aer și după ce sistemul pneumatic a fost golit.
Nu introduceți mâinile sau șurubelnițe, chei sau alte instrumente în componentele în mișcare ale echipamentului.
Supraveghetorul echipamentului și personalul de întreținere trebuie să beneficieze de instruire adecvată pentru ași îndeplini sarcinile în siguranță.
Operatorii trebuie să fie familiarizați cu utilizarea echipamentul individual de protecție și să cunoască regulile de
prevenire a accidentelor prevăzute de legile și normele naționale și internaționale.

4.1 SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA LUCRĂTORILOR
Comunitatea Europeană a adoptat o serie de directive privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, inclusiv directivele
89/391/CEE, 89/686/CEE, 89/655/CEE, 2009/104/CE, 86/188/CEE și 77/576/CEE. Fiecare angajator trebuie să implementeze aceste
norme și să se asigure că lucrătorii le respectă. Acestea evidențiază următoarele:
Nu modificați sau să înlocuiți piesele echipamentului fără acordul specific al producătorului. Producătorul nu își
asumă răspunderea în cazul operațiilor neautorizate.
Utilizarea componentelor, materialelor consumabile sau pieselor de schimb care nu corespund celor recomandate de
producător și/sau listate în prezentul manual ar putea prezenta un pericol pentru operatori și/sau ar putea avaria unitatea.

Spațiul de lucru al operatorului trebuie menținut curat, organizat și fără obiecte care ar putea împiedica
deplasarea liberă. Trebuie asigurată iluminarea corespunzătoare a spațiului de lucru pentru a permite
operatorului să efectueze în siguranță operațiile necesare. Iluminatul slab sau excesiv poate cauza riscuri.
Asigurați-vă că spațiile de lucru sunt întotdeauna ventilate corespunzător și că sistemele de aspirare
funcționează, sunt în stare bună și respectă cerințele legislației aplicabile.

4.2 ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECȚIE
La operarea și întreținerea unităților i-MAX , utilizați echipamentul individual de protecție de mai jos.
Vestimentație de protecție: Lucrătorul care efectuează întreținerea și operatorii trebuie să poarte îmbrăcăminte de

protecție care respectă cerințele de bază în materie de siguranță în vigoare în mod curent. În cazul pardoselilor
alunecoase, utilizatorii trebuie să poarte încălțăminte de siguranță cu tălpi antiderapante.

Mănuși: În timpul efectuării întreținerii și curățării, trebuie folosite mănuși de protecție.
Mască și ochelari: Trebuie utilizată protecție respiratorie (mască) și protecție pentru ochi (ochelari) în timpul
operațiilor de curățare și întreținere.

4.3 SIMBOLURI PRIVIND SIGURANȚA
Utilajul este echipat cu următoarele indicatoare de siguranță care trebuie respectate:
Pericole generale.
Pericol de electrocutare.
Sunt prezente componente în mișcare.
Sunt prezente suprafețe care pot cauza răniri.
Sunt prezente suprafețe fierbinți care pot cauza arsuri.

4.4 FIȘĂ TEHNICĂ DE DATE A AGENTULUI DE RĂCIRE
Denumire:
Riscuri majore:
Riscuri specifice:
Informații generale:
Inhalare:
Contactul cu ochii:
Contactul cu pielea:
Medii de stingere:
Riscuri specifice:
Metode specifice:
Măsuri de precauție personală:
Măsuri de precauție privind
mediul:
Metodă de curățare:
Manipularea
Acțiuni/măsuri tehnice de
precauție:
Recomandări pentru utilizarea în
siguranță:
Depozitare:

Parametri de control:
Protecția respiratorie:

Protecție pentru ochi:
Protecția mâinilor:
Măsuri de igienă:
Culoare:
Miros:
Punct de fierbere:
Punct de aprindere:
Densitate:
Solubilitate în apă:
Stabilitate:
Materiale de evitat:
Produse de descompunere
Riscuri:
Toxicitate acută:
Efecte locale:

Toxicitate pe termen lung:
Potențial încălzire globală
GWP (R744=1):
Potențial de depreciere a stratului
de ozon
ODP (R11=1):
Considerente privind eliminarea:

R410A (50% difluormetan (R32); 50% pentafluoretan (R125).
INDICAȚII PRIVIND RISCURILE
Asfixiere
Evaporarea rapidă poate cauza înghețul.
MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Nu administraţi nimic pe cale orală unei persoane care și-a pierdut cunoștința.
Duceți persoana la aer curat.
Administrați oxigen sau aspirație artificială dacă este necesar.
Nu administrați adrenalină sau medicamente similare.
Clătiți cu atenție cu apă timp de cel puțin 15 minute și consultați un medic.
Spălați imediat cu apă din abundență.
Îndepărtaţi imediat vestimentaţia contaminată.
PREVENIREA INCENDIILOR
Oricare.
Creșterea presiunii.
Pulverizați apă pentru a răci recipienții.
MĂSURI ÎN CAZUL SCURGERILOR ACCIDENTALE
Evacuați personalul în zone sigure.
Asiguraţi aerisirea corespunzătoare.
Utilizați echipament individual de protecție.
Evaporarea.
Evaporarea.
MANEVRARE ȘI DEPOZITARE
Asigurați schimbul eficient de aer și/sau aspirarea mediilor de lucru.
Nu inspirați vaporii sau aerosolii.
Închideți etanș și depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine aerisit.
A se depozita în recipientul original. Produse incompatibile: materiale explozive și inflamabile, peroxid organic.
CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE INDIVIDUALĂ
AEL (8-h e 12-h TWA) = 1000 ml/m³ pentru fiecare dintre cele două componente.
Pentru protecție și la executarea operațiilor de întreținere pe rezervoarele de depozitare, utilizați un aparat de
respirație autonom.
Vaporii sunt mai grei decât aerul și pot provoca sufocare prin reducerea oxigenului disponibil pentru respirație.
Ochelari de siguranță.
Mănuși din cauciuc.
Nu fumaţi.
PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE
Incolor.
Slab.
-52,8°C la presiunea atmosferică.
Nu se aprinde.
1,08 kg/l la 25°C.
Neglijabilă.
STABILITATE ȘI REACTIVITATE
Nu prezintă reactivitate dacă este utilizat conform instrucțiunilor corespunzătoare.
Materiale puternic oxidante. Incompatibil cu magneziul, zincul, sodiul, potasiul și aluminiul.
Incompatibilitatea este mai puternică dacă metalul este prezent sub formă de pulbere
sau dacă protecția suprafețelor a fost eliminată de curând.
Aceste produse sunt compușii halogenați, fluorura de hidrogen, oxizi de carbon (CO, CO2).
INFORMAȚII TOXICOLOGICE
(R32) LC50/inhalare/4 ore/la șobolani >1107000 mg/ l
(R125) LC50/inhalare/4 ore/la șobolani >3480 mg/l
Concentrațiile substanțial peste TLV pot cauza efecte narcotice.
Inhalarea produselor de descompunere în concentrații ridicate poate cauza insuficiență respiratorie (edem
pulmonar).
Nu s-au identificat potențial carcinogen, teratogen sau efecte mutagene în cadrul experimentelor pe animale.
INFORMAŢII REFERITOARE LA MEDIU
2088
0
Poate fi utilizat după recondiționare.

5 CARACTERISTICI TEHNICE
Chillerele și pompele de căldură din seria i-MAX sunt proiectate pentru aplicații comerciale și industriale, aceste utilaje sunt extrem
de versatile și pot funcționa în modul pompa de căldură cu capacitatea de a produce apă caldă la o temperatură de până la 57°C
pentru încălzirea ambientală și aplicații sanitare.
Folosirea tehnologiei compresorului elicoidal, special concepută pentru funcționarea cu R410A, împreună cu compresorul cu
invertor fără perii. Adoptarea motoarelor electrice cu ventilator și pompe de circulare integrate cu ventilatoare cu viteză variabilă
controlate cu invertor, împreună cu un ventil electronic de reducere a presiunii sunt folosite în general pentru optimizarea
consumului de energie și a eficienței de funcționare a întregului sistem.

5.1 STRUCTURA
Utilajele i-MAX sunt fabricate integral din tablă groasă galvanizată la cald, vopsită cu emailuri cu pulbere poliuretanică la 180°pentru
a asigura cea mai bună rezistență împotriva intemperiilor. Panourile frontale demontabile permit inspectarea și servisarea mai
ușoară a componentelor interioare și accesul la carcasa compresorului. Șuruburile și inserțiile sunt făcute din oțel galvanizat.

5.2 CIRCUITUL DE AGENT FRIGORIFIC
Circuitul agentului frigorific este fabricat conform directivei UNI EN 13134 privind procedurile de sudare. Agentul frigorific gazos
folosit în aceste utilaje este de tip R410A. Fiecare circuit de agent frigorific include în versiunea de bază: o supapă cu 4 căi pentru
inversarea ciclului, un ventil electronic de reducere a presiunii, un separator de lichide, un receptor de lichide, un ventil solenoid și
ventile de reținere pentru gestionarea optimizată a nivelului de ulei care circulă prin compresoare, ventile de reținere pentru
trecerea componentelor nefolosite conform modului de funcționare, supape de verificare a presiunii și de întreținere, dispozitiv de
siguranță pentru presiune (presostat pentru înaltă presiune) și traductoare de presiune pentru reglarea precisă a presiunilor de
evaporare și condensare, senzori de precizie pentru măsurarea temperaturilor de admisie și evacuare, filtru uscător cu o capacitate
de absorbție ridicată și filtre mecanice și pentru prevenirea înfundării ventilului de laminare.

5.3 COMPRESOARE
Compresoarele sunt de tip elicoidal cu invertor CC concepute să fie folosite cu agentul frigorific R410A și sunt instalate pe un
material din cauciuc care acționează ca un amortizor de șocuri. Fiecare 2 circuite de agent frigorific adoptă un compresor cu invertor
CC cu o capacitate de modulare (diferența dintre debitul minim și cel maxim) egală cu cea a unui compresor cu ciclu de pornire și
oprire, în felul acesta, este posibilă modularea continuă între debitul minim al compresorului cu invertor și suma debitelor maxime
ale tuturor celorlalte compresoare din fiecare circuit. La toate utilajele se poate efectua astfel parțializarea între capacitățile de ieșire
și cele de absorbție de până la 8% din cea maximă în cazul modelelor cu 4 compresoare și de până la 6% în cazul modelelor cu 6
compresoare.
Rezistenta pentru încălzirea uleiului din carterul compresorului în repaus funcționează atunci când compresorul rămâne oprit timp
de cel puțin 30 de minute și dacă temperatura de descărcare este de sub 20°C (cu o histereza de 2,0°C). Atunci când compresorul
repornește, rezistenta pentru încălzirea uleiului va înceta să funcționeze. Vă recomandăm să porniți utilajul și să îl aduceți în modul
standby cu cel puțin 6 ore înainte de a începe să-l folosiți.
Inspecția compresoarelor se poate face prin panourile laterale și cel inferior al utilajului.

5.4 SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ DE PE PARTEA DE AER
Schimbătorul de căldură de pe partea de aer este făcut din țevi de cupru și nervuri din aluminiu. Diametrul țevilor de cupru este de
7,94 mm la modelele cu un număr de rânduri egal cu 2 și de 9,52 mm la modelele cu un număr de rânduri egal cu 3, grosimea
nervurilor din aluminiu este de 0,12 mm. Țevile se extind mecanic în nervurile din aluminiu în vederea îmbunătățirii coeficientului de
transfer de căldură. Geometria acestui schimbător de căldură asigură o cădere de presiune cu o valoare redusă pe partea de aer și
permite folosirea ventilatoarelor cu un număr mic de rotații (cu avantajul reducerii nivelului de zgomot).

5.5 MOTORUL VENTILATORULUI
Motorul ventilatorului este de tip axial cu plastic polipropilenic. El este echilibrat din punct de vedere static și dinamic și este dotat
cu o apărătoare de siguranță pentru ventilator. Motorul ventilatorului care este implementat este de tip CE. Clasa de protecție a
motorului este IP 54 conform CEI EN 60529.

5.6 SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ DE PE PARTEA UTILIZATORULUI
Schimbătorul de căldură de pe partea utilizatorului este făcut din table de oțel inoxidabil AISI 304 lipite și este izolat din fabrică cu
material celular flexibil și este echipat cu un încălzitor electric antigel (accesoriu opțional: KA). Fiecare evaporator este echipat cu un
senzor de temperatură pentru protecția antigel care activează circulatorul, chiar și în cazul în care utilajul este oprit atunci când sunt
atinși parametrii de setare de către dispozitivul de comandă.

5.7 TABLOUL ELECTRIC DE COMANDĂ
Tabloul electric de comandă este fabricat conform directivelor Uniunii Europene care sunt în vigoare actualmente. Pentru a ajunge la
tabloul electric de comandă, aduceți separatorul în poziția Off (oprit), (prezența unui sistem de blocare a ușii) și așteptați până când
palele ventilatorului de opresc complet, deschideți panoul frontal scoțând cele șase șuruburi,

răsuciți cele două încuietori ale tabloului electric pe sfert pentru a le deschide. Gradul de protecție este IP54. Cutia de conexiuni este
echipată cu o regletă de borne completată cu contacte libere pentru pornirea și oprirea de la distanță și pentru comutarea între
iarnă și vară. Adăugarea modulului opțional GI permite gestionarea altor funcționalități ale instalației.

5.8 SISTEMUL DE COMANDĂ
Toate utilajele „i-MAX” sunt echipate cu un microprocesor cu un program logic de control al supraîncălzirii prin ventilul termostatic
electronic gestionat de semnalele traductoarelor de presiune și de senzorul de temperatură. CPU gestionează, de asemenea,
următoarele funcții: reglarea temperaturii apei, protecția anti inghet, setarea timpului compresorului, resetarea alarmelor,
gestionarea alarmelor și ledul de funcționare. La cerere, microprocesorul poate fi conectat la un sistem de telecomandă BMS și al un
sistem HNS mai simplu cu unitățile noastre terminale. Sistemul de comandă împreună cu tehnologia cu INVERTOR și senzorii
încorporați poate monitoriza și adapta în permanență performanța compresorului cu invertor, pompei circulatorului și motorului
ventilatorului.

5.9 DISPOZITIVE DE MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE
Utilajele sunt echipate în mod standard cu următoarele dispozitive de comandă și protecție: senzor pentru temperatura apei uzate,
senzor de funcționare și anti inghet, traductor de înaltă presiune, traductor de joasă presiune, senzori de temperatură la admisia și
evacuarea din compresor, protecție la suprasarcină a compresoarelor cu invertor, ventilatoare și pompă, protecție termică a
magnetoului compresorului cu pornire-oprire, comutator de debit al apei pe partea de apă pentru protecția evaporatorului,
comutator de debit de înaltă presiune HP.

5.10 CIRCUITUL HIDRAULIC
Chillerele si pompele de căldură din seria i-MAX sunt livrate cu un kit hidraulic integrat care include: schimbător de căldură în plăci
cu două circuite de agent frigorific și un circuit hidraulic, un indicator de presiune la admisia și la evacuarea schimbătorului de
căldură pentru evaluarea pierderilor de sarcină, o supapă de serviciu și un comutator de debit pentru protecție, o supapă de
evacuare a aerului automată și o supapă de siguranță (6 bar) care trebuie conectate la sistemul de colectare. Versiunea cu circulator
integrat oferă, de asemenea, două opțiuni privind o pompă cu motor CA reglat de un invertor pentru controlarea debitului de apă
între 60 și 100% (modul GI standard), sau aceeași pompă CA fără modulare.

5.11 COMANDA VITEZEI VENTILATORULUI
Acest tip de reglare, efectuată de microprocesor, este necesară pentru optimizarea presiunii de evaporare/condensare în cursul
funcționării pe timp de vară/iarnă în vederea funcționării corecte a aparatului.

6 VERSIUNI, DIMENSIUNI ȘI ACCESORII DISPONIBILE
Este posibil ca unele dintre accesoriile descrise să nu fie disponibile la data comenzii utilajului.
Codul utilajului este compus din:
ü nr. 7 cifre fixe (primele două cifre identifică seria i-MAX cu eventualele personalizări ale acesteia)
ü # ca simbol separator
ü nr. 10 cifre variabile (câmpuri) identifică mărimile, versiunile și accesoriile instalate din fabrică
ü nr. 1 cifră fixă egală cu 0, nu este folosită deocamdată
ü nr. 2 cifre care identifică eventualele personalizări
0110616#(CT)(TA)(IV)(CI)(KA)(GI)(FAN)(SIL)(TR)0(MC)
COD PRINCIPAL
0110616#

MĂRIME
CT

VERSIUNE
TA

CI

Capacitate la ieșire

10
11
12
13
14
15

66 kW
75 kW
85 kW
95 kW
105 kW
115 kW

Configurația țevilor de apă

0

Configurația hidronică

2 țevi
0 Nicio pompă exterioară paralelă
6 Pompă cu invertor integrată
7 Pompă CA integrată

COD
XX10514#(CT)(TA)(IV)

KA

GI

FAN

SIL

TR

AC1

Kit anti inghet
Modul de gestionare instalație *
Tip de
ventilator Amortizoare de zgomot
Tratamentul bateriei
Accesoriul 1

0 Fără kit anti inghet
1 Cu kit anti inghet

Accesoriul 2

0 Modulul GI nu este prezent
1 Modul GI prezent*
2 Comunicare Modbus
3 Comunicare Modbus și cu
prezența modulului GI
0 ventilator
CC

0 Neamortizat
1Silențios
2 Super silențios
0 Condensator fără tratament
1 Condensato cu tratament
2 Finguard
0 Niciunul
0 Niciunul
1 Releu protecție fază
1 întrerupător magneto-termic

(*) este standard în cazul în care kitul CI=6 (pompă cu invertor integrată)

Câmpul „CT” identifică mărimea utilajului. Denumirea fiecărui utilaj include capacitatea de încălzire anticipată de numărul de
compresoare. De exemplu, utilajul CT = 0 (66 kW) este denumit i-MAX 0466.
Câmp

Variantă

CT

10, 11, 12,
13, 14, 15

TA

0
0

CI
6
0
KA

Utilajul nu este prevăzut cu kit de amortizare a zgomotului.

2

Utilajul standard silențios are un carter cu placă acoperit cu o garnitură de etanșare din material
termoacustic și fonoabsorbant aplicat la zona compresoarelor ( standard și întotdeauna prezent).
Utilajul super-silențios include, în afară de carterul izolator termoacustic de pe compresoare,un
difuzor special instalat pe ventilator care reduce nivelul de zgomot.
Schimbător de căldură fără tratament.
Schimbător de căldură cu tratament Finguard anticoroziune.

0

Fără accesoriu.

1

Prezența unui întrerupător magneto-termic (2 bucăți).

9

Gaz evacuat din utilaj

0

Fără accesoriu.
Prezența unui releu de monitorizare și a succesiunii fazelor, tensiune minimă și maximă cu două
valori de referință independente reglabile și o întârziere setabilă pentru rețelele trifazice cu și fără
linie de nul.

1
2

TR

AC1

AC2

Configurația cu pompă exterioară fără gestionare în paralel include instalarea unui tronson de
țeavă în locul pompei. N.B.: pompa exterioară nu este livrată.
Configurația cu circulator integrat oferă o pompă modulatoare cu motor CA alimentat de la un
invertor cu protecție la suprasarcină integrată, adecvată pentru utilizări ale apei răcite și gestionată
în mod direct de controlerul integrat.
Utilaj neechipat cu kit antigel.

0

3

SIL

Versiunea cu 2 țevi oferă doar admisia și evacuarea apei din instalație.

0

1
2

FAN

Capacitatea de încălzire nominală a unității.

Kitul antigel folosește un cablu cu autoîncălzire înfășurat în jurul bazei utilajului lângă serpentina
de răcire și în două încălzitoare PET situate pe fețele schimbătorului de căldură în plăci.
Utilaj neechipat cu modul de gestionare a instalației.
Modulul suplimentar implementează anumite funcții utile pentru gestionarea instalației, cum ar fi
apă caldă menajeră - DHW, punct de setare dublu, gestionarea încălzitoarelor electrice ale
instalației
etc. de comunicare pentru sistemul de supraveghere Modbus.
Protocol serial
Integrarea atât a „modulului suplimentar GI cât și a protocolului de comunicare Modbus.
Utilaj dotat cu ventilator modulator CC cu motor fără perii (standard și întotdeauna prezent).

1
0

GI

Descriere

0

1

Câmpul „TA” identifică versiunea care este disponibilă actualmente:
- cu 2 țevi fără recuperări.
Câmpurile rămase (CI, KA, GI, FAN, SIL, TR, AC1) identifică accesoriile montate în fabrică, care ar trebui solicitate la momentul
plasării comenzii.
Varianta 0 a acestor câmpuri identifică configurația standard a fiecărei mărimi și versiuni.
Exemplu: Codul configurației cu pompă CA integrată (fără alte accesorii) al modelului i-MAX-SSL 0475 cu accesoriu SSL este obținut
în felul următor:
0110616#(CT)(TA)(CI)(KA)(GI)(FAN)(SIL)(TR)(AC1)(AC2)01 0110616#(11)(0)(7)(0)(0)(0)(2)(0)(0)(0)01 0110616#1107000200001

6.1 ACCESORII OPȚIONALE
Telecomandă pentru defecțiuni cu ecran tactil cu gestionare centralizată a i-MAX ași sistem HNS, funcții de port USB,
Hi-T2 senzori de temperatură și umiditate. Aceasta are o interfață extrem de intuitivă care simplifică folosirea controlerului.
AG
MW

Tampon din cauciuc antivibrații care trebuie instalat pe șasiul utilajului pentru posibila amortizare a șocurilor.
Modul Wi-Fi
NOTĂ IMPORTANTĂ
NUMAI ACCESORIILE OPȚIONALE POT FI SOLICITATE DUPĂ COMANDAREA UTILAJULUI,
IAR ACCESORIILE INSTALATE DIN FABRICĂ NU POT FI SOLICITATE DUPĂ COMANDAREA UTILAJULUI .

Consultați tabelul următor pentru a obține codurile configurațiilor standard ale diferitelor modele (pentru selectarea accesoriilor, nu
trebuie decât să setați varianta corespunzătoare la valoarea dorită conform CÂMPURILOR/VARIANTELOR DIN TABEL descrise mai sus):
Model
i-MAX 0466
i-MAX 0475
i-MAX 0485
i-MAX 0695
i-MAX 06105
i-MAX 06115

Descriere
Output 66 kW
Output 75 kW
Output 85 kW
Output 95 kW
Output 105 kW
Output 115 kW

Configurație standard
0110616#1000000000001
0110616#1100000000001
0110616#1200000000001
0110616#1300000000001
0110616#1400000000001
0110616#1500000000001

Denumirea accesoriilor instalate din fabrică:
Câmp

Variantă

Descriere

Denumire

CI

6

Pompă cu invertor integrată

CI1

CI
KA

7
1

Pompă CA integrată
Kit anti inghet

CI7
KA

GI

1

Modul de gestionare a instalației

GI

MW

Modul WiFi

SL

1
1

Amortizoare de zgomot

SL

SSL

2

Super amortizare

SSL

TR

2

Tratamentul schimbătorului de căldură cu Finguard

TR2

AC1

1

Întrerupător magneto-termic

AC2

1

Releu de monitorizare

6.1.1 Instalarea kitului antivibrații
Vă rugăm să rețineți că, kitul antivibrații nu este același pentru toate mărimile, atunci când cumpărați acest accesoriu; el trebuie
instalat corect în funcție de greutatea utilajului. Apoi respectați indicațiile din figura de mai jos.

Partea frontală a
utilajului pe care se află
tabloul electric

7 INSTALAREA
AVERTISMENT: Toate operațiile descrise în capitolele următoare trebuie efectuate DOAR DE CĂTRE PERSONAL
CALIFICAT. Înainte de a efectua operații asupra unității, asigurați-vă că alimentarea electrică este deconectată.

7.1 INFORMAȚII GENERALE
Când instalați sau servisați unitatea, este necesar să respectați cu strictețe regulile enumerate în acest manual, să respectați toate
specificațiile de pe etichetele unității și să luați toate măsurile de precauție necesare. Nerespectarea regulilor prezentate în acest
manual poate crea situații periculoase.
După primirea unității, verificați imediat integritatea acesteia. Unitatea a părăsit fabrica în stare perfectă; orice daună
trebuie raportată imediat transportatorului și înregistrată pe bonul de livrare înainte de semnarea acestuia.
Compania trebuie informată, în termen de 8 zile, cu privire la amploarea prejudiciului. Clientul trebuie să pregătească o declarație
scrisă cu privire la orice daune grave.
AVERTISMENT: Unitățile i-MAX sunt concepute pentru instalarea la exterior și în locații care nu sunt direct accesibile
personalului necalificat. Locația de instalare trebuie să fie amplasată la distanță de posibilele surse de incendiu.
Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a preveni riscul de incendiu în locația de instalare. Temperatura
ambientală exterioară nu trebuie să depășească 46°C. Peste această valoare, unitatea nu mai este acoperită prin
directivele în vigoare în domeniul echipamentelor sub presiune.
AVERTISMENT: Unitatea trebuie instalată astfel încât să fie disponibil un spațiu suficient pentru întreținere și reparații. Garanția
nu acoperă costurile pentru platforme sau echipamentul de manevrare necesar în cadrul oricărei intervenții de întreținere.

Toate operațiunile de întreținere și testare vor fi efectuate exclusiv de PERSONAL CALIFICAT.
Înaintea oricărei intervenții asupra unității, asigurați-vă că aceasta este deconectată de la sursa de alimentare cu
curent.
AVERTISMENT: Componente în mișcare
Deconectați sursa de alimentare cu curent și asigurați-vă că ați oprit ventilatorul înainte de a deschide panoul frontal.
Partea superioară și conductele de evacuare ale compresorului funcționează la temperaturi ridicate. Asigurați-vă că
lăsați unitatea să se răcească înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
Procedați cu atenție când lucrați în apropierea bobinelor de condensare.
Nervurile de aluminiu sunt foarte ascuțite și pot provoca răni grave.
După operațiile de întreținere, strângeți ferm panourile cu șuruburile de fixare.

7.2 RIDICAREA ȘI MANEVRAREA
Manevrarea trebuie efectuată de către personal calificat, echipat corespunzător, cu instrumente adecvate în funcție de
greutatea și masa unității, în conformitate cu reglementările de siguranță pentru prevenirea accidentelor.
AVERTISMENT: toate imaginile care ilustrează manevrarea din acest manual au un scop pur explicativ.
În timpul descărcării și poziționării utilajului,
este recomandat să evitați orice mișcare bruscă
sau violentă pentru a proteja componentele
interioare și carcasa. Utilajele pot fi ridicate cu
ajutorul unui motostivuitor sau, altfel, cu
ajutorul cablurilor, având grijă să nu deteriorați
panourile laterale ale utilajului folosind o
structură de distanțiere, așa cum se arată în
desen. Totuși, este necesar să nu conectați
direct unitatea la subsol, ci la două conducte de
oțel de dimensiuni adecvate care să treacă în 1) Manipularea cu
orificiile corespunzătoare situate în subsolul stivuitorul sub palet
propriu-zis. Este important să mențineți
unitatea orizontală în timpul acestor
operațiuni.

7.3 LOCAȚIA ȘI SPAȚIILE TEHNICE MINIME

2) Manipularea cu
stivuitorul sub unitatea
folosind spațiile
adecvate ale furcilor de
trecere

3) manipularea cu ajutorul
cablurilor N.B. Țevile trebuie să
aibă pivoți de trecere sau alte
elemente de fixare pentru a
preveni eliberarea curelelor.

Unitățile "i-MAX" sunt proiectate pentru instalații exterioare; orice capacitate cu acoperiș peste unitate sau localizare în apropierea
copacilor (chiar dacă parțial acoperă unitatea) trebuie evitată pentru a permite recircularea aerului. Se recomandă realizarea unui
subsol de susținere, cu o dimensiune adecvată similară cu unitatea de imprimare. Nivelul de vibrație al unității este foarte scăzut:
este recomandabil, totuși, să încadrați o bandă de cauciuc rigidă între subsol și cadrul de bază al unității. De asemenea, este posibil
să instalați suporturi anti-vibrații (arcuri sau cauciucuri) pentru a menține vibrațiile la un nivel foarte scăzut. Trebuie să se acorde o
atenție absolută pentru a asigura un volum de aer adecvat condensatorului. Trebuie evitată recircularea aerului evacuat;
nerespectarea acestui punct va duce la performanțe slabe sau activarea controalelor de siguranță. Din aceste motive, este necesar
să se respecte următoarele autorizări:

MODELE
A
B
C
D
i-MAX 0466
i-MAX 0475
i-MAX 0485
1500
850
850
1000
i-MAX 0695
i-MAX 06105
i-MAX 06115
Distanța minimă recomandată pentru instalare, întreținere și
funcționare.
În orice caz, nu acoperiți partea superioară a unității.
N.B. Instalațiile suspendate sunt interzise.

7.4 RACORDURI HIDRAULICE
Conexiunile hidraulice trebuie instalate în conformitate cu reglementările naționale și locale; conductele pot fi formate din oțel, oțel
zincat sau PVC. Țevile trebuie proiectate în funcție de debitul nominal de apă și de căderile de presiune hidraulice ale sistemului.
Toate conexiunile hidraulice trebuie izolate cu material cu celule închise de grosime adecvată. Racordurile trebuie racordate la
conducte prin intermediul îmbinărilor flexibile. Circuitul hidraulic trebuie să includă următoarele componente:
• Termometre cu găuri pentru monitorizarea temperaturii circuitului hidraulic.
• Robinete de poartă manuale pentru a separa răcitorul de circuitul hidraulic.
• Filtru metalic în formă de Y (care se montează pe țeava de retur din instalație) cu o plasă metalică nu mai mare de 1mm.
• Grupul de încărcare și supapa de descărcare, acolo unde este necesar.
AVERTISMENT: Asigurați-vă că, atunci când proiectați lungimea și diametrul conductei, nu depășesc pierderea maximă de
presiune de pe partea instalației; vă rugăm să consultați datele tehnice din tabelul de la Paragraful 13 (cadere de
presiune disponibilă).
AVERTISMENT: În modelele din seria i-MAX, vasul de expansiune nu este integrat pe partea instalației. Capacitatea reală
a circuitului instalației trebuie verificată de instalator pentru a asigura un rezervor de expansiune cu un volum adecvat..
AVERTISMENT: Țeava de intrare a apei unității trebuie să corespundă cu conexiunea etichetată: „INTRARE DE APĂ”, altfel
evaporatorul poate îngheța.
AVERTISMENT: Este obligatoriu să instalați pe conexiunea WATER INLET un filtru metalic cu o plasă nu mai mare de 1mm
și o îndepărtare a nămolului. Dacă fluxostatul apei este anulat sau modificat sau dacă filtrul metalic Y pentru
îndepărtarea nămolului nu sunt instalate, garanția nu va mai fi valabilă. Filtrul Y trebuie păstrat curat, deci asigurați-vă
că sunt curatate după instalarea unității, apoi verificați-le periodic.
Toate utilajele sunt furnizate standard cu întrerupătorul de curgere a apei (instalat din fabrică). Dacă fluxostatul
debitului de apă este modificat, îndepărtat sau dacă filtrul de apă nu este instalat pe unitate, garanția va fi invalidată.
Vă rugăm să consultați schema de cabluri pentru conexiunile electrice ale fluxostatului de apă.
Apa de pe conducta de încărcare/reîncărcare trebuie să fie în prealabil filtrată de orice particule suspendate și impurități
prin filtrul cartuș (lavabil, sârmă învelită etc.) de cel puțin 100 de microni.
Verificați duritatea apei pe care o încărcați și reîncărcați circuitul instalației. În cazul apei deosebit de dure, este necesară
utilizarea unui lichid de dedurizare. Pentru tratarea apei pentru instalație, vă rugăm să consultați UNI 8065.

7.4.1 Caracteristicile apei din circuitul instalației
Pentru asigurarea operării corecte a unității, apa trebuie să fie filtrată corespunzător (consultați informațiile de la începutul acestui
paragraf) și cantitățile de substanțe dizolvate trebuie să fie minime. Valorile maxime permise sunt prezentate mai jos.
CARACTERISTICILE FIZICE ȘI CHIMICE MAXIME PERMISE DE APA DIN CIRCUITUL INSTALAȚIEI
PH
7,5 - 9
Conductivitate electrică
100 - 500 μS/cm
Duritate totală
4,5 – 8,5 dH
Temperatură
˂ 65°C
Conținut de oxigen
< 0,1 ppm
Conținut maxim de glicol
50 %
˂ 2ppm
Fosfați (PO4)
Mangan (Mn)
< 0,05 ppm
Fier (Fe)
< 0,3 ppm
Alcalinitate (HCO3)
70 – 300 ppm
Ion de clor (Cl-)
< 50 ppm
Ioni de sulfat (SO4)
< 50 ppm
Ioni de sulfură (S)
Niciuna
Niciuna
Ioni de amoniu (NH4)
Dioxid de siliciu (SiO2)
< 30 ppm

7.4.2 Circuitul hidraulic

A
B
C
D
E
F
G
IN
OUT

Schimbător de căldură în plăci
Pompă de circulare
Supapă de serviciu
Comutator debit de apă
Supapă de siguranță
Supapă de evacuare a aerului
Manometru
Senzor de temperatură pe partea de
admisie a apei
Senzor de temperatură pe partea de
evacuare a apei

În punctul cel mai înalt al circuitului instalației este necesar să instalați o supapă de aerisire automată. Furnizați un
rezervor de expansiune auxiliar (nu este furnizat) pentru a controla modificările de volum pe partea instalației.
7.4.3 Racordarea evacuării
Toate utilajele i-MAX sunt prevăzute pe partea inferioară cu un racord de evacuare a condensului care s-ar putea din țevile
circuitelor hidraulice și de agent frigorific și pentru evacuarea apei generate în timpul ciclurilor de dezghețare.
7.4.4 Încărcarea circuitului instalației
AVERTISMENT: Verificați toate operațiunile de încărcare/completare.
AVERTISMENT: Înainte de a iniția operațiunea de încărcare/completare a circuitelor instalației, deconectați unitatea de la sursa
de alimentare cu curent.
AVERTISMENT: Încărcarea/completarea circuitului instalației trebuie realizată întotdeauna în condiții de presiune controlată (max.
1 bar). Asigurați-vă că ați instalat pe conducta de încărcare/completare un reductor de presiune și o supapă de suprapresiune.
AVERTISMENT: Apa de pe conducta de umplere/completare trebuie să fie filtrată în mod corespunzător în prealabil, pentru
eliminarea oricăror impurități și particule în suspensie. Asigurați-vă că ați instalat un filtru cu cartuș demontabil.
AVERTISMENT: Înainte de a începe operațiunea de încărcare/completare, deșurubați capacele supapei de ventilație a aerului.
Strângeți capacele după ce ați terminat operațiunea de încărcare/completare a sistemului circuitului instalației.

În timpul operațiunilor de încărcare/completare, capacele supapelor
de ventilație a aerului trebuie să fie parțial deșurubate pentru a
permite aerului să iasă liber din supape.
(1) Capacul supapei de ventilație a aerului

Piuliță ondulată
Dop cu garnitură

Puteți folosi supapa de serviciu, dacă acest lucru este necesar pentru
reumplerea instalației sau pentru adaptarea concentrației de glicol.
Deșurubați capacul supapei de serviciu și conectați la furtun o conductă
de 14 mm (diametru interior) cuplată la rețeaua de alimentare cu apă și
apoi umpleți sistemul deșurubând piulița moletată. La finalul operațiunii,
strângeți din nou piulița moletată și înșurubați capacul. În orice caz, se
recomandă utilizarea unui robinet exterior instalației pentru alimentarea
cu apă, robinetul respectiv fiind amplasat în apropierea instalatorului.

7.4.5 Descărcarea instalației
În cazul în care este necesar să descărcați instalația, închideți mai întâi manual supapele obturatoare de admisie și de evacuare
(nefurnizate) și apoi demontați conductele dispuse în exteriorul admisiei de apă și pe evacuarea de apă pentru golirea lichidului din
unitate (pentru facilitarea acestei operațiuni, se recomandă instalarea exterioară a două supape de scurgere, pe admisia de apă și pe
evacuarea de apă, între unitate și supapele obturatoare acționabile manual).

7.5 DIAGRAMELE CIRCUITULUI AGENTULUI DE RĂCIRE
7.5.1 Diagrama circuitului agentului de răcire la i-MAX 0466 / i-MAX 0475 / i-MAX 0485
4WV
C
CI
CP

SUPAPĂ DE INVERSARE A CICLULUI
COMPRESOR CU PORNIRE/OPRIRE
COMPRESOR CU INVERTOR
TUB CAPILAR
TEMPERATURA LA EVACUAREA DIN
DT COMPRESOR
EEV VENTIL DE EXPANSIUNE ELECTRONIC
FL FILTRU
FLD DESHIDRATOR UNIDIRECȚIONAL
HP TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE
IN TEMPERATURA LA GURA DE ADMISIE A APEI
LP TRADUCTOR DE JOASĂ PRESIUNE
LR RECEPTOR DE LICHIDE
LS SEPARATOR DE LICHIDE
M VENTILATOR AXIAL
NRV SUPAPĂ DE REȚINERE
OUT TEMPERATURA LA EVACUAREA APEI
P
CIRCULATOR ÎNCORPORAT ÎN UNITATE
Pr PRESOSTAT DE ÎNALTĂ PRESIUNE
PV SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ
SENZOR DE TEMPERATURĂ A AERULUI
SE EXTERIOR
ST TEMPERATURA LA ADMISIA ÎN COMPRESOR
V
SUPAPĂ DE EXPANSIUNE A CAPACITĂȚII

7.5.2 Diagrama circuitului agentului de răcire la i-MAX 0695 / i-MAX 06105 / i-MAX 06115
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SUPAPĂ DE INVERSARE A CICLULUI
COMPRESOR CU PORNIRE/OPRIRE
COMPRESOR CU INVERTOR
TUB CAPILAR
TEMPERATURA LA EVACUAREA DIN
COMPRESOR
VENTIL DE EXPANSIUNE ELECTRONIC
FILTRU
DESHIDRATOR UNIDIRECȚIONAL
TRADUCTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE
TEMPERATURA LA GURA DE ADMISIE A APEI
TRADUCTOR DE JOASĂ PRESIUNE
RECEPTOR DE LICHIDE
SEPARATOR DE LICHIDE
VENTILATOR AXIAL
SUPAPĂ DE REȚINERE
TEMPERATURA LA EVACUAREA APEI
CIRCULATOR ÎNCORPORAT ÎN UNITATE
PRESOSTAT DE ÎNALTĂ PRESIUNE
SUPAPĂ DE SIGURANȚĂ
SENZOR DE TEMPERATURĂ A AERULUI
EXTERIOR
TEMPERATURA LA ADMISIA ÎN COMPRESOR
SUPAPĂ DE EXPANSIUNE A CAPACITĂȚII

7.6 RACORDURI ELECTRICE
Verificați dacă circuitul de alimentare corespunde datelor nominale electrice ale unității (tensiune, faze, frecvență) raportate pe
eticheta atașată pe panoul din partea dreaptă a unității. Cablarea trebuie să fie realizată în conformitate cu schema de cablare
atașată unității și în conformitate cu normele naționale și internaționale în vigoare (încercarea de a furniza un întreruptor general
magneto-termic, întreruptoare diferențiale pentru fiecare linie electrică, împământare corespunzătoare pentru plantă etc.).
Cablurile de alimentare, protecțiile electrice și siguranțele de linie trebuie să fie dimensionate în conformitate cu specificațiile
enumerate în schema de cabluri anexată unității și în datele electrice conținute în tabelul caracteristicilor tehnice (a se vedea
paragraful 13) - cablu de alimentare cu secțiune maximă de până la 30mm.
Datorită prezenței, în interiorul mașinii, a filtrelor EMC pentru respectarea limitelor EMC (emisie de interferențe și
imunitate la interferențe), se pot detecta curenți de pământ de până la 250 mA de intensitate.
Pentru o instalare corectă, conectați electric unitatea cu o linie dedicată; dacă utilizați un întreruptor de curent rezidual,
alegeți unul cu patru poli, cu un prag de declanșare de 300 mA și declanșare întârziată (super-rezistentă, caracteristică
K). Mașina trebuie să fie instalată în sisteme de împământare cu alimentare TN-S / TT.

Instalația electrică trebuie realizată în conformitate cu normele în vigoare.
AVERTISMENT: fluctuațiile tensiunii de alimentare nu pot depăși ± 5% din valoarea nominală. Dacă această toleranță nu
trebuie respectată, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic.
AVERTISMENT: Sursa de alimentare trebuie să respecte limitele enumerate: în caz contrar, garanția va înceta imediat.
Înainte de orice operație pe unitate, asigurați-vă că alimentarea este deconectată.
AVERTISMENT: Comutatorul de curgere a apei (componenta B din circuitul hidraulic anterior și instalat din fabrică)
trebuie conectat ÎNTOTDEAUNA urmând indicațiile enumerate în diagrama de cablare. Niciodată nu punți legăturile
întrerupătorului de debit de apă în placa de borne. Garanția nu va fi valabilă dacă conexiunile întrerupătorului de debit
de apă sunt modificate sau nu sunt efectuate corect.
Instalați în amonte de fiecare unitate un dispozitiv adecvat de protecție și deconectare a energiei electrice cu curbă
caracteristică întârziată, cu deschidere de contact de cel puțin 3 mm și cu o capacitate adecvată de rupere și protecție
diferențială.
O împământare bună este necesară; producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate în caz de lipsă de
împământare.
Folosiți cabluri care respectă reglementările în vigoare în diferite țări .
În cazul în care riscul de trăsnet este mare, unitatea trebuie protejată, evaluarea riscului trebuie să respecte
regulamentul CEI EN 62305-2.
Dacă există posibilitatea ca un trăsnet să lovească zona din jurul aparatului, opriți unitatea și deconectați comutatorul
din amonte.
Asigurați-vă că puneți la sol unitatea.
Nu împământați unitatea cu țevi sau fulgere
O legare la pământ a unității poate duce la electrocutare.
Avertisment: descărcările electrostatice pot deteriora componentele electronice înainte de a efectua orice lucrare;
împământați sarcina electrostatică prin atingerea obiectelor, cum ar fi apa sau conductele de încălzire.
Înainte de a lucra la panoul de control, este OBLIGATORIU să :
• Opriți unitățile din panoul de control (afișat „OFF”).
• Puneți comutatorul QF diferențial general în starea „OFF”.
• Așteptați 90 de secunde înainte de a încerca să accesați panoul electric.
• Asigurați-vă că conexiunea la împământare este bună înainte de a efectua reparații.
• Asigurați-vă că sunteți bine izolați de sol, cu mâinile și picioarele uscate sau prin utilizarea platformelor
izolatoare și mănuși.
• Verificați dacă nu există materiale străine în apropierea sistemului.
AVERTISMENT: Panoul de comandă de la distanță este conectat la răcitorul de apă cu ajutorul a 4 fire care au o secțiune
de 1,5 mm2. Cablurile de alimentare trebuie să fie separate de firele telecomenzii. Distanța maximă este de 50m.
VERTIZARE: Panoul de comandă de la distanță nu poate fi instalat în zone cu vibrații puternice, gaze corozive și exces de
murdărie sau niveluri ridicate de umiditate. Lăsați liber zona din apropierea orificiilor de răcire.
7.6.1 Regleta de conexiuni de alimentare
Alimentarea unităților este de 3-fazică/N/PE 400V, 50Hz. Cablurile de alimentare trebuie introduse în interiorul panoului electric al
unității și conectate la întrerupătorul de deconectare din interiorul panoului electric în sine, în partea de jos în stânga, așa cum se
arată în figura următoare::
Cablarea electrică trebuie realizată numai de personal calificat.

Conexiunile cablurilor de alimentare cu comutatorul de deconectare trebuie să se facă în ordine de la stânga la dreapta, după cum
urmează: pământ de protecție (PE), conductor de fază 1 (L1), conductor de fază 2 (L2), conductor de fază 3 (L3), conductor nul (N).

7.6.2 Regleta de conexiuni a utilizatorului

TERMINAL
12N1
12AC1
DI2
GNDR
R+
RN-3/N-4
L3-3
PEA

TIP
RACORD
Sursă de alimentare 12 Vac
SURSĂ DE ALIMENTARE PENTRU PANOUL TELECOMENZII (TASTATURĂ)
Sursă de alimentare 12 Vac
SURSĂ DE ALIMENTARE PENTRU PANOUL TELECOMENZII (TASTATURĂ)
Intrare digitală „DI2"
Intrare pornire/oprire telecomandă (închis=utilajul este pornit /deschis =
utilajul
este pentru
oprit) supravegherea de la distanță
Comunicare serială
Terminal conectare împământare
Modbus
Comunicare serială
Modbus + terminal de conectare semnale de supraveghere
Comunicare serială
Modbus - terminal de conectare semnale de supraveghere
Linie de nul 230Vac
Filtrat
Linie de fază 230Vac
Filtrat
Împământare

7.6.3 Protecția fazei modulului PM
Modulul PM detectează secvența corectă a alimentării cu 3 faze (L1, L2 și L3). Alimentarea cu 3 faze trebuie conectată cu secvența
corectă a fazelor, astfel încât să se asigure direcția corectă de rotație la pornirea compresorului și în timpul funcționării. Când
modulul PM acționează din lipsă de fază, regulatorul va primi un semnal pentru a-l întrerupe de la sursa de alimentare.

7.6.4 Blocul terminal al modulului opțional de gestionare a instalației
Dacă este prezent kitul de administrare a instalației (opțional), un al treilea controler este amplasat în interiorul panoului electric,
care funcționează ca modul de extindere a resurselor de I / O. Prin intermediul acestui controler, este posibil să crească numărul de
logici gestionate de controlerul principal; în special aceste logici sunt utilizate pentru a gestiona sistemul de instalații și sunt
raportate mai jos. Funcțiile descrise mai jos pot fi activate de controlerul unității de bord care se află pe panoul frontal al unității (iMAX).
Pentru configurarea funcționalităților, vă rugăm să verificați manualul de control furnizat cu unitatea.

TERMINAL
ST5E
ST6E
ID3E
DO1E(Fază), DO1E N(Nul)
DO2E(Fază), DO2E N(Nul)
DO3E(Fază), DO3E N(Nul)
DO4E(Fază), DO4E N(Nul)
DO5E(Fază), DO5E N(Nul)

TIP
Senzor NTC -10k'Q la 25°C 03435
Senzor NTC 10k'Q la 25°C 03435
Intrare digitală contact fără potențial
Ieșire sub tensiune 230V ac, 50Hz, 5A rezistivă, 1A inductivă.
Ieșire sub tensiune 230V ac, 50Hz, 5A rezistivă, 1A inductivă.
Ieșire sub tensiune 230V ac, 50Hz, 5A rezistivă, 1A inductivă.
Ieșire sub tensiune 230V ac, 50Hz, 5A rezistivă, 1A inductivă.
Ieșire sub tensiune 230V ac, 50Hz, 5A rezistivă, 1A inductivă.

8 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE
Înainte de pornire:
• Verificați dacă aparatul instalat este furnizat împreună cu schemele electrice și manualele aferente.
• Verificați dacă sunt disponibile schemele electrice și hidraulice ale instalației pe care este instalată unitatea.
• Verificați dacă robinetele de închidere ale circuitelor hidraulice sunt deschise.
• Verificați dacă circuitul hidraulic a fost încărcat sub presiune și aerisit.
• Verificați dacă toate racordurile hidraulice sunt instalate corespunzător și dacă toate indicațiile de pe etichetele unității
sunt respectate.
• Verificați dacă toate cablurile de alimentare cu curent au fost conectate corect și dacă toate terminalele sunt fixate ferm.
• Verificați dacă conexiunile electrice au fost realizate în conformitate cu normele în vigoare, inclusiv legarea la masă.
• Verificați dacă tensiunea este cea indicată pe etichetele unității.
• Asigurați-vă că tensiunea corespunde limitelor (±5%) permise.
• Verificați dacă radiatoarele electrice ale compresoarelor sunt alimentate corespunzător.
• Asigurați-vă că nu există scurgeri de lichid de răcire.
• Asigurați-vă că toate panourile sunt instalate în pozițiile corespunzătoare și fixate cu șuruburi înainte de a porni unitatea.
• Dacă la prima pornire a mașinii, afișajul controlerului nu se activează, trebuie să inversați secvența fazelor cablului de
alimentare cu curent.

AVERTISMENT: Unitatea trebuie să fie conectată la rețeaua electrică și trebuie să fie în modul de AȘTEPTARE
(pornită). Porniti comutatorul principal pentru a opera rezistentele de carter ale compresoarelor cu cel puțin 12 ore
înainte de pornire. (Rezistentele electrice sunt alimentate automat atunci când porniți comutatorul principal).
Rezistentele carterului funcționează corect dacă, după câteva minute, temperatura carterului compresorului este
cu 10-15°C mai mare decât temperatura ambiantă.
AVERTISMENT: Nu opriți niciodată (temporar) unitatea de la comutatorul principal: această componentă trebuie
utilizată pentru deconectarea unității de la sursa de alimentare cu curent doar pentru opriri de durată (de ex., cele
sezoniere). În plus, în lipsa alimentării cu curent, rezistentele de carter nu sunt alimentate, consecința fiind o posibilă
defectare a compresoarelor după pornirea unității.
AVERTISMENT: Nu modificați cablajele interioare ale unității. În caz contrar, garanția va fi anulată imediat.
AVERTISMENT: Funcționarea pe timp de vară / iarnă trebuie selectată la începutul sezonului respectiv. Modificarea
frecventă și bruscă al acestui mod de operare sezonier trebuie evitată, pentru prevenirea deteriorării grave a
compresoarelor.
AVERTISMENT: La instalarea și pornirea inițială a unității asigurați-vă că aceasta funcționează corespunzător atât în
modul de răcire, cât și în cel de încălzire.

8.1 PORNIREA UNITĂȚII
Pentru pornirea echipamentului, rotiți mânerul exterior al întrerupătorului în poziția „ON” (indicată prin „I”).
Afișajul mașinii se activează doar dacă secvența fazelor este corectă (verificarea trebuie efectuată la punerea inițială în funcțiune).
Între o oprire și pornirea ulterioară, așteptați cel puțin 1 minut.

9 INDICAȚII PENTRU UTILIZATOR
Este important să vă notați datele de identificare ale unității, pentru a le putea comunica Serviciului de asistență tehnică, în cazul în
care aveți nevoie de asistență.
Plăcuța cu specificații tehnice de pe unitate include specificațiile tehnice și date referitoare la performanța
echipamentului. În cazul ștergerii, îndepărtării sau deteriorării, solicitați un duplicat de la Serviciul de asistență
tehnică.
Ștergerea, îndepărtarea sau deteriorarea plăcuței cu date de identificare îngreunează orice operațiuni de instalare,
întreținere și solicitare de piese de schimb.
Se recomandă să păstrați evidențe ale operațiunilor de asistență executate asupra unității; astfel, veți putea căuta cu
ușurință orice soluții de depanare. În cazul defecțiunilor sau defectărilor:
• verificați tipul de alarmă pentru a o raporta la centrul de asistență;
• contactați un centru de service autorizat;
• la solicitarea centrului de service, opriți imediat unitatea, fără a reseta alarma;
• Solicitați utilizarea de piese de schimb originale.

10 OPRIREA PE PERIOADE ÎNDELUNGATE
• Opriți unitatea trecând comutatorul fiecărei unități la „OFF”.
• Închideți supapele de apă.
• Treceți întrerupătorul diferențial în poziția „OFF”.
Dacă temperatura scade sub 0 ° C, există un pericol ridicat de îngheț: adăugați un amestec de apă și glicol în instalație,
în caz contrar, goliți circuitele hidraulice ale instalației și ale pompei de căldură.
AVERTISMENT: dacă temperatura ambiantă devine mai mică de -15 ° C, în acest caz, unitatea trebuie să fie oprită și
deconectată de la sursa de alimentare chiar și pentru perioade scurte, este obligatoriu să scurgeți amestecul de apă și
glicol din instalație și circuitul hidraulic a unității. În caz contrar, circulatorul poate fi deteriorat ireversibil.
AVERTISMENT: cu temperaturi ale apei sub + 5 ° C, deși operațiunea tranzitorie nu este garantată în ceea ce privește
limitele prevăzute la punctul 18.4. Înainte de a porni unitatea după o perioadă lungă de oprire, asigurați-vă că
temperatura amestecului de apă și glicol este mai mare sau cel puțin egală cu + 5 ° C.

11 ÎNTREȚINERE ȘI CONTROALE PERIODICE
AVERTISMENT: Toate operațiile descrise în acest capitol trebuie efectuate DOAR DE CĂTRE PERSONAL INSTRUIT. Înaintea oricărei
intervenții asupra unității sau înainte de a accesa componentele interne ale unității asigurați-vă că aceasta este deconectată de la sursa
de alimentare cu curent. Conductele sub presiune și cele de evacuare ale compresorului au, în general, temperaturi ridicate. Procedați cu
atenție când lucrați în apropierea acestora. Nervurile din aluminiu ale bobinelor sunt foarte ascuțite și pot provoca răni grave. Procedați
cu atenție când lucrați în apropierea acestora. După operațiile de întreținere, reinstalați panourile și fixați-le cu șuruburi.
AVERTISMENT: Plăcile de scufundare ale compresoarelor și regulatoarele invertoare ale ventilatoarelor și motoarelor pompei sunt
echipate cu condensatoare de mare capacitate, de aceea așteptați întotdeauna cel puțin 90 de secunde după oprirea tensiunii pentru a
permite condensatorilor să se descarce înainte de a deschide capacul panoului electric.
Circuitele de agent de răcire nu pot fi alimentate cu un alt tip de gaz decât cel indicat pe plăcuța cu specificații. Utilizarea unui alt agent
de răcire poate provoca daune grave compresorului.
Este interzisă utilizarea altor uleiuri decât cele indicate în acest manual. Utilizarea unui alt tip de ulei poate provoca daune grave
compresorului.
AVERTISMENT: Componente în mișcare
Deconectați sursa de alimentare cu curent și asigurați-vă că ați oprit ventilatorul înainte de a deschide panoul frontal.
Temperaturile conductelor sub presiune și ale celor de evacuare ale compresorului sunt, în general ridicate. Acordați atenție suprafețelor
fierbinți ale panoului compresorului.
Procedați cu atenție când lucrați în apropierea bobinelor de condensare.
Nervurile de aluminiu sunt foarte ascuțite și pot provoca răni grave.

Se recomandă efectuarea unor verificări periodice pentru verificarea funcționării corecte a unității.
OPERAREA
Modificarea circuitului de apă.
Prezența bulelor în circuitul de apă.
Verificați funcționarea corectă a dispozitivelor de siguranță și de control.
Verificați dacă există scurgeri de ulei din compresor.
Verificați dacă există scurgeri de apă de la circuitul hidraulic.
Verificați funcționarea corectă a comutatoarelor de debit.
Verificați dacă radiatoarele electrice ale carterului sunt alimentate corespunzător și funcționale.
Curățați filtrele metalice de pe circuitul hidraulic.
Curățați bobina nervurată cu aer comprimat sau jet de apă.
Verificați dacă toate terminalele de pe panoul electric, precum terminalele compresorului sunt fixate
corespunzător.
Verificați
strângerea racordurilor hidraulice.
Verificați strângerea și echilibrarea palelor ventilatorului.
Dacă tensiunea este corectă.
Verificați absorbția corectă.
Verificați cantitatea de agent de răcire.
Verificați presiunea operațională, supraîncălzirea și subrăcirea.
Verificați funcționarea pompei de recirculare.
Verificați vasul de expansiune.
Dacă unitatea ar trebui să nu mai funcționeze o perioadă îndelungată, descărcați apa din conducte și de la
schimbătorul de căldură. Această operație este necesară dacă, în timpul opririlor sezoniere, se preconizează că
temperatura mediului scade sub punctul de îngheț al lichidului utilizat.

1 lună
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4 luni

6 luni

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11.1 PROTECȚIA MEDIULUI

Conform normelor privind utilizarea substanțelor care depreciază stratul de ozon din stratosferă, este interzisă dispersarea agenților de
răcire lichizi în atmosferă. Aceștia trebuie colectați predați vânzătorului sau la punctele de colectare corespunzătoare la finalul duratei de
viață de funcționare. Agentul de răcire R410A este menționat printre substanțele controlate și, din acest motiv, trebuie să facă obiectul
normelor menționate. Se recomandă acordarea unei atenții deosebite în timpul operațiunilor de service pentru diminuarea, într-o
măsură cât mai mare cu putință, a oricăror pierderi de agent de răcire.

12 ELIMINAREA UTILAJULUI

După ce utilajul ajunge la sfârșitul ciclului său de viață și trebuie să fie îndepărtată sau înlocuită, se recomandă următoarele operații:
• Agentul frigorific trebuie colectat de către persoane instruite și trimis la un centru de colectare corespunzător;
• Uleiul lubrifiant al compresoarelor trebuie colectat și trimis la un centru de colectare corespunzător;
• Cadrul și diversele componente, dacă nu mai sunt funcționabile, trebuie demontate și împărțite în funcție de natura lor, în
special de cupru și aluminiu, care sunt prezente în cantitate evidentă în utilaj. Aceste operațiuni permit recuperarea și reciclarea
ușoară a materialelor, reducând astfel impactul asupra mediului.
Utilizatorul este responsabil de eliminarea corespunzătoare a acestui produs, în conformitate cu reglementările naționale din țara de
destinație a aparatului. Pentru mai multe informații, trebuie să contactați compania de instalare sau autoritatea competentă locală.
O casare incorectă a utilajului poate crea daune grave asupra mediului și poate pune în pericol siguranța oamenilor. Prin urmare, se
recomandă ca unitatea să fie aruncată numai de către persoane autorizate și instruire tehnică care au urmat cursuri de pregătire
recunoscute de autoritățile competente..
Este necesar să urmați aceleași precauții descrise în alineatele precedente.
Acordați o atenție deosebită în timpul operațiunii de eliminare a gazului frigorific.
Eliminarea ilegală a produsului de către utilizatorul final conduce la aplicarea sancțiunilor în conformitate cu legislația din țara în
care are loc eliminarea.
Simbolul coșului încrucișat aplicat pe aparat indică faptul că produsul, la sfârșitul duratei sale de folosire utile, acesta trebuie
colectat separat de alte deșeuri.

13 DATE TEHNICE
CARACTERISTICI TEHNICE

Utilaj

Capacitate de răcire (1)
Putere de intrare (1)
EER. (1)
Capacitate de răcire (2)
Putere de intrare (2)
Răcire
EER. (2)
ESEER. (5)
Debit de apă (1)
Pierderi de sarcină la schimbătorul de căldură
de pe partea utilizatorului (1)
Capacitate de încălzire (3)
Putere de intrare (3)
COP. (3)
Capacitate de încălzire (4)
Putere de intrare (4)
Încălzire
COP. (4)
SCOP (6)
Debit de apă (4)
Pierderi de sarcină la schimbătorul de căldură
de pe partea utilizatorului (4)
Clasă energetică Temp.apei 35°C/55°C
Tip
Cantitate
Număr de circuite de agent de răcire
Compresor
Tip de ulei
Cantitate de ulei (circuitul 1)
Cantitate de ulei (circuitul 2)
Tip
Sarcină de agent frigorific (circuitul 1) (7)
Agent de răcire
Sarcină de agent frigorific (Circuitul 2) (7)
Volum de CO2 echivalent (7)
Presiune de proiectare (înaltă/joasă)
Tip
Număr
Putere de intrare nominală (1)
Motoare ventilatoare
exterioare
Putere de intrare max.
Consum de curent max.
Debit nominal
Tip de schimbător de căldură intern
Schimbător de căldură intern Nr. de schimbătoare de căldură interne
Volum de apă
Presiunea maximă a kitului hidronic (calibrarea
supapei de siguranță)
Circuit hidraulic
Racorduri hidraulice
Volum de apă minim (8)
Presiune nominală disponibilă (1)
Caracteristici ale circuitului
Puterea nominală a pompei CA (1)
hidraulic cu accesoriu
Puterea maximă a pompei CA
integrat de pompă AC
Consum max. de curent al pompei CA
Nivel de zgomot (9)
Nivel de zgomot
Potenza sonora SL / SSL (9)
Nivel de presiune acustică la 10m (10)
Sursă de alimentare
Putere de intrare max. (versiunea de bază)
Date electrice
Curent de pornire max. (versiunea de bază)
Consum de curent max. (versiunea de bază)
Dimensiuni (lxÎxL)
Dimensiuni (lxÎxL) cu kit SSL
Dimensiuni max. ale ambalajului (LxHxW)
Dimensiuni și greutăți
Dimensiunile ambalajului (WxHxL) kit SSL
Greutate de expediere
Greutate de operare

Model i-MAX
0466

0475

0485

0695

06105

06115

kW
kW
W/W
kW
kW
W/W
W/W
l/s

65,59
22,62
2,90
79,6
21,81
3,65
3,82
3,14

74,6
25,72
2,90
90,16
24,64
3,66
3,85
3,57

83,9
28,83
2,91
102,8
28,16
3,65
3,81
4,01

94,7
32,66
2,90
113,3
31,04
3,65
3,8
4,53

105,6
36,16
2,92
127,3
34,88
3,65
3,83
5,05

114,3
39,4
2,90
139,3
38,16
3,65
3,81
5,47

kPa
kW
kW
W/W
kW
kW
W/W
W/W

32
68,40
16,85
4,06
65,86
20,52
3,21
3,58
3,15

36
74,7
18,44
4,05
71,0
22,19
3,20
3,55
3,40

37
85,6
21,14
4,05
82,12
25,66
3,20
3,53
3,93

34
93,34
23,87
3,91
88,57
27,68
3,20
3,54
4,24

33
102,47
25,3
4,05
97,13
30,35
3,20
3,58
4,65

38
111,47
28,58
3,90
108,28
36,09
3,00
3,50
5,18

30
A+/A+

31
A+/A+

31
A+/A+

mL
l
l

32
27
27
A+/A+
A+/A+
A++/A+
Spirală
2 Invertor CC + 2 pornire oprire
2 Invertor CC + 2 pornire oprire
2
FVC68D
4
4
4
5,7
5,7
5,7
4
4
4
5,7
5,7
5,7
R410A

kg
kg
ton
bar

10,2
10,2
42,6
41,5/27

kW
kW
A
m3/s

2,4

l

R410A

9,6
9,6
40,1
41,5/27
2
|

2,7

kW
A
A
mm
mm
mm
mm
kg
kg

14,2
14,2
59,3
41,5/27
2

7 x2

1
4,35

4,1

6,4

6,6

6,5 x2 |

14,3
14,3
59,7
41,5/27

3,8

3,9

10

|

1
4,76

7,5 x2

8 x2
A piastre
1
1
5,59
6

bar
inch
L
kPa
kW
kW
A
dB(A
dB
dB(A

R410A

13,2
13,4
13,2
13,4
55,1
56,0
41,5/27
41,5/27
EC Assiale
2
3,0
3,4

|

8,5 x2 |

9 x2

1
7,24

1
8,07

6
2” % F

|

2” % F

|

200

83
1

82,5
81 /
50,7

79
1
1,10
1,96
83
81,5 /
51,2

39,9
64,2
112,8

42,3
71,2
119,8

78
1

81
1,2

83,5
84
82 / 81,2
82,2 /
51,7
52,2
400V/3P+N+T/50Hz
46,7
52,3
72,8
81,7
121,4
130,3

1170x1985x2250
1170x2180x2250
1200x2150x2250
1200x2340x2250

943
923

955
946

2” % F
260

1011
996

82
1,2
1,32
2,35
84
82,2/ 81,7
52,5

77
1,2

84,5
82,7 / 82,2
52,7

55,8
92,7
141,3

63,0
96,3
144,9

1450x2010x2250
1450x2270x2250
1480x2170x2250
1480x2430x2250

1026
1011

1128
1105

1142
1120

Condiții de testare:
(1) Apa din schimbătorul de căldură interior la 12/7°C, temp. de admisie a aerului în schimbătorul de căldură 35°C.
(2) Apa din schimbătorul de căldură interior la 23/18°C, temp. de admisie a aerului în schimbătorul de căldură 35°C.
(3) Apa din schimbătorul de căldură interior la 30/35°C, temp. de admisie a aerului în schimbătorul de căldură 7°C DB 6°C WB.
(4) Apa din schimbătorul de căldură interior la 40/45°C, temp. de admisie a aerului în schimbătorul de căldură 7°C DB 6°C WB.
(5) Temperatura de referință a apei în schimbătorul de căldură interior: 12/7°C.
(6) Condiții climaterice medii pentru încălzire: Tbiv=-7°C; Apa din schimbătorul de căldură interior la 30/35°C.
(7) Date indicative și sub rezerva modificării. Pentru datele corecte, vă rugăm să consultați întotdeauna eticheta tehnică lipită pe utilaj.
(8) Valoarea calculată a volumului de apă minim din instalație nu ia în calcul volumul de apă conținută în schimbătorul de căldură interior (evaporator). În aplicații la
o temperatură exterioară scăzută sau atunci când sunt necesare sarcini reduse, volumul minim de apă al instalației este de două ori valoarea indicată.

(9) Nivel de presiune acustică: În modul de încălzire (3) valoarea măsurată conform UNI EN ISO 9614- 2, conform prevederilor certificării Eurovent.
(10) Nivel de presiune acustică: în modul de încălzire (3); valoarea obținută din nivelul de putere acustică conform ISO 3744:2010 pentru utilajul standard (fără kit SL
sau kit SSL)
N.B. Datele privind performanța sunt orientative și pot fi modificate, vă rugăm să consultați eticheta tehnică de pe utilaj. În plus, performanțele declarate în
anexele (1), (2), (3) și (4) se referă la puterea instantanee conform EN 14511. Datele declarate în anexele (5) și (6) sunt stabilite conform UNI EN 14825.

AVERTISMENT: Temperatura minimă permisă pentru depozitarea utilajului este de 5°C.

14 DATE ELECTRICE ALE UTILAJULUI ȘI ELEMENTELOR AUXILIARE
Alimentarea cu curent a unității
Circuit panou de control

V/~/Hz
V/~/Hz

400/3/50
12/1/50

Control de la distanță circuit
Ventilatoare alimentare cu curent

V/~/Hz
V/~/Hz

12/1/50
230/1/50

Notă: Datele electrice pot fi actualizate. Din acest motiv, este necesar să consultați întotdeauna eticheta cu date tehnice lipită pe
panoul din partea dreaptă a utilajului.

15 PRESIUNEA DISPONIBILĂ PENTRU UTILAJUL CU POMPĂ DE CIRCULATIE
Redăm mai jos curbele caracteristice care corespund presiunii în capul coloanei – Debit de apă fără pierderi de presiune pe kitul
hidronic (care este alcătuit din componentele descrise în Paragraful 5.10) la viteza max. a circulatorului. Punctul de operare optim
este redat pe fiecare curbă sub condițiile specificate în anexa (1) p. 21.
Instalația circuitului trebuie proiectată astfel încât să asigure debitul nominal care corespunde punctelor de funcționare indicate mai
jos.
Având în vedere că funcționarea pompei CA poate fi reglată în cursul funcționării sale, zonele de funcționare respective vor fi
indicate în curba de performanță presiunea în capul coloanei/debit.
În cazul alegerii unei pompe fără modulare, zonele de funcționare nu sunt luate în considerare.
AVERTISMENT: Zonele de funcționare sunt raportate fără a se lua în calcul pierderile de presiune ale circuitelor
hidraulice. Puteți obține datele legate de presiunea în capul coloanei scăzând valoarea pierderilor de presiune din
valoarea presiunii în capul coloanei care este disponibilă la același punct pentru un anumit debit.
i-MAX 0475
i-MAX 06105
Punct nominal 0475
Punct nominal 06105

Presiune în capul coloanei [kPa]

i-MAX 0466
i-MAX 0695
Punct nominal 0466
Punct nominal 0495

Debit de apă [m3/h]

i-MAX 0435
i-MAX 06115
Punct nominal 0485
Punct nominal 06115

Presiune în capul coloanei
[kPa]

Zona de funcționare a circulatorului autoadaptor

Debit de apă [m3/h]

15.1 POMPĂ INTEGRATĂ
■i-MAX 0466
■i-MAX 06105

Presiunea în capul coloanei [kPa]
l-MAX 0475
i-MAX 06115

l-MAX 0485
Punct nominal 0466

C [m3/h]

Presiune în capul coloanei [kPa]

i-MAX 0466-0475-0485
Zona de funcționare „Pompa CA"

Debit de apă [m3/h]

i-MAX 0695
Punct nominal 0475

Presiune în capul coloanei [kPa]

i-MAX 0695-06105-06115
Zona de funcționare „Pompa CA"

Debit de apă [m3/h]

16 CURBE ALE PIERDERII DE PRESIUNE ÎN CIRCUITUL HIDRAULIC

Pierdere de presiune [kPa]

Dacă pompa integrată nu este inclusă, puteți consulta curbele următoare pentru a selecta pompa adecvată.

Debit de apă [m3/h]

17 ACCESORII PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT
17.1 SSL
Utilajul super silențios (cu accesoriul SSL) este prevăzut nu numai cu carcase termoacustice pe compresoare, ci și cu un difuzor
special instalat pe ventilator. Structura difuzorului îmbunătățește eficiența circulației aerului și permite reducerea vitezei
ventilatorului, reducând presiunea acustică cu până la 7,2dB(A) și consumul de energie cu până la 27% cu un debit de aer
neschimbat. Acest lucru poate duce la economii de bani și reduceri ale consumului de energie importante pe ventilator pe an. În
mod alternativ, ați putea beneficia de o eficiență mai mare pentru a îmbunătăți performanța aerului cu până la 9% la un consum de
energie comparabil.

Difuzor AxiTop

Un consum de energie mai
mic la un volum de aer
constant

Zgomot redus la un volum
egal sau constant

18 LIMITE DE FUNCȚIONARE
18.1 DEBITUL APEI ÎN EVAPORATOR
Debitul de apă nominal este menționat la o AT egală cu 5°C, între temperatura la admisia și cea de la evacuarea din evaporator.
Debitul maxim permis corespunde cu AT=3°C. Valorile mai mari pot produce căderi de presiune prea mari. Debitul minim admis al
apei corespunde unei AT=8°C. Valorile insuficiente ale debitului de apă pot produce temperaturi de evaporare prea mici conform
stării de funcționare cu intervenția dispozitivelor de siguranță care ar opri utilajul și, în anumite cazuri, apa poate îngheța în
serpentina evaporatorului, ceea ce poate defecta circuitul agentului de răcire sau poate produce creșterea presiunii de condensare
cu riscul opririi aparatului, iar compresorul ar putea fi avariat.
Am inclus mai jos cel mai corect tabel care redă debitul de apă minim care trebuie asigurat pentru schimbătorul de căldură în plăci în
vederea unei funcționări corespunzătoare a utilajului în funcție de model (notă: comutatorul de debit este folosit pentru prevenirea
defectării senzorului de îngheț în cazul unui debit de apă insuficient dar nu asigură debitul minim necesar în vederea funcționării
corespunzătoare a utilajului).
Modele
Capacitate de răcire pentru referință [kW]
Debit de apă minim care asigură [L/s]

0466
65,6
2

0475
74,6
2,2

i-MAX
0485
0695
83,9
94,7
2,5
2,8

06105
105,6
3,2

06115
114,3
3,4

Ca o primă abordare și în absența altor sisteme de detecție, debitul corespunzător pentru a obține cele mai bune performanțe de la
utilajul dumneavoastră poate fi găsit la viteza maximă a circulatorului, folosind manometre pentru controlul diferenței de presiune
între returul și livrarea apei pe racordurile de apă exterioare ale utilajului și asigurați-vă că o astfel de valoare este egală sau mai
mică decât presiunea statică indicată pe curbele prezentate la punctul 15 pentru modelele respective și, dacă este necesar,
schimbați setările (pentru circulatorul aferent) sunt raportate în manualul de control.

18.2 TEMPERATURA APEI RĂCITE (FUNCȚIONAREA PE TIMP DE VARĂ)
Temperatura minimă admisă la ieșirea vaporizatorului este de 5°C: pentru cele mai scăzute temperaturi, unitatea trebuie să sufere
anumite modificări structurale și parametri de reglare diferiți ai controlerului cu microprocesor. În acest caz, vă rugăm să contactați
compania noastră pentru studiul de fezabilitate și evaluarea modificărilor care urmează să fie efectuate conform solicitărilor
dumneavoastră. Temperatura maximă care poate fi menținută la ieșirea evaporatorului este de 25°C. Temperaturile mai ridicate
(până la maxim 40°C) pot fi oricum tolerate în timpul tranzițiilor și al fazelor de pornire a sistemului. În orice caz, energia maximă
absorbită este obținută în timpul funcționării la temperatura exterioară de -10°C și la temperatura de ieșire a apei pompei de
căldură la 55°C

18.3 PRODUCȚIA DE APĂ CALDĂ (FUNCȚIONAREA PE TIMP DE IARNĂ)
Atunci când sistemul funcționează la temperatura potrivită, temperatura apei calde de intrare nu trebuie să fie mai mică de 25°C;
cele mai mici valori care nu sunt legate de etapele de tranziție sau de pornire pot provoca defecțiuni ale sistemului și posibile
defecțiuni ale compresorului. Temperatura maximă a apei de evacuare nu trebuie să depășească 58°C. La această temperatură,
consumul de energie și performanța în termeni de C.O.P. sunt îmbunătățite dacă temperatura exterioară este mai mare de 5°C, chiar
dacă unitatea este în continuare capabilă să funcționeze până la limita de -15°C.
Temperaturile mai ridicate decât cele menționate, mai ales dacă sunt concomitente cu reducerea debitului de apă, pot provoca
anomalii ale funcționării normale a unității sau a dispozitivele de siguranță acționează în cazuri critice.

Consumul maxim de energie al pompei de căldură va avea loc în timpul funcționării, la o temperatură a apei de ieșire de 58°C și o
temperatură exterioară de -15°C.

18.4 TEMPERATURA AERULUI AMBIENTAL ȘI TABEL RECAPITULATIV
Unitățile sunt proiectate și fabricate pentru a funcționa, în regim de vară, cu controlul condensului în intervalul de temperaturi ale
aerului exterior cuprins între -10°C și 46°C. Totuși, în timpul funcționării pompei de căldură, intervalul admis al temperaturii
exterioare este cuprins între -15°C și 40°C în funcție de temperatura de ieșire a apei, așa cum este indicat în tabelul de mai jos.
Limite de funcționare
Mod de răcire a apei
Temperatură ambientală
Temperatura apei la evacuare
Modul pompei de căldură
Temperatură ambientală
Temperatura apei la evacuare
Modul pompei de căldură pentru apă caldă sanitară
Temperatură ambientală cu o temp. maximă a apei de 48°C
Temperatură ambientală cu o temp. maximă a apei de 55°C
Temperatura apei la evacuare

Min.-10°C
Min. +5°C

Max. +46°C
Max. +25°C

Min. -15°C Max. +30°C
Min. +25°C Max. +57°C/+65°C*
Min. -15°C Max. +43°C
Min. -15 Max. +30°C
Min. +20°C Max. +57°C/+65°C*

(*) Cu un încălzitor electric suplimentar (nelivrat)
Redăm mai jos un raport al limitelor de funcționare, în cazul aerului condiționat și al producerii de apă caldă sanitară.

Temperatura apei[°C]

MODUL RĂCITORULUI DE APĂ/POMPEI DE CĂLDURĂ

Modul pompei de căldură (i-MAX)

Temperatura ambientală[°C]

Temperatura apei[°C]

MODUL APEI CALDE MENAJERE

Temperatura ambientală [°C]

19 FACTORI DE CORECȚIE PENTRU FOLOSIREA GLICOLULUI
Procent de Punct (temperatură)
glicol
de înghețare (°C)
10%
-3,2
20%
-7,8
30%
-14,1
40%
-22,3
50%
-33,8
CCF: Factor de corecție a capacității
IPCF: Factor de corecție a puterii absorbite
WFCF: Factor de corecție a debitului de apă
PDCF: Factor de corecție a căderii de presiune.

CCF
0,985
0,98
0,97
0,965
0,955

IPCF
1
0,99
0,98
0,97
0,965

WFCF
1,02
1,05
1,10
1,14
1,2

PDCF
1,08
1,12
1,22
1,25
1,33

Factorii de corecție a debitului de apă și căderii de presiune trebuie aplicați direct valorilor date pentru funcționarea fără glicol.
Factorul de corecție a debitului de apă este calculat în vederea obținerii aceleiași diferențe de temperatură care ar fi fost obținută
fără glicol. Factorul de corecție a căderii de presiune ia în calcul debitul de apă diferit obținut prin aplicarea factorului de corecție a
debitului de apă.

20 DIMENSIUNI
ADMISIE/EVACUARE: 2”1/2 F

Admisie
(versiunea
standard)

Evac
uare

Admisie (cu kit
pompă CI6/CI7)

Modele
i-MAX 0466 / i-MAX-SSL 0466
i-MAX 0475 / i-MAX-SSL 0475
i-MAX 0485 / i-MAX-SSL 0485
i-MAX 0695 / i-MAX-SSL 0695
i-MAX 06105 / i-MAX-SSL 06105
i-MAX 06115 / i-MAX-SSL 06115

Model

Cu accesoriu AxiTop

Înălțime H [mm]

Înălțime max. a
ambalajului [mm]

i-MAX 0466 / i-MAX 0475

nu

1985

2150

i-MAX 0485 / i-MAX 0695

da
nu
da

2180
2010
2270

2340
2170
2430

i-MAX 06105 / i-MAX 06115

A
1170
1170
1170
1170
1450
1450

21 TABLOUL ELECTRIC
Numărul de componente indicate poate varia în funcție de model.
Reprezentarea utilajelor este orientativă și utilă pentru prezentarea principalelor componente, așadar acestea pot fi diferite de cel
achiziționat.
Utilaj cu panou frontal închis
Accesibilitatea panoului electric este posibilă prin scoaterea șuruburilor (după aducerea disjunctorului în poziția OFF – oprit) și
scoaterea panourilor.
Cablu de
alimentare Fairlead
Separator cu dispozitiv
de blocare a ușii
pentru cutia electrică
Capac de protecție a
controlerului principal

Mânere pentru
deschiderea panourilor

Accesul la cutia electrică se face de la panoul frontal
al carcasei (la utilajele închise)
Afișajul
utilizatorului

Regletă de conexiuni
și suport siguranțe

Placă driver (câte unul
pentru fiecare
compresor cu invertor)

Invertor (numai dacă este inclusă o pompă CA)

Separator cu dispozitiv
de blocare a ușii

Transformatoare

Cablu de
alimentare
Fairlead
Divizor de putere

Filtru

Placă suport

Contactoare și
dispozitiv de protecție
termică

Vedere a uneia dintre cele două părți laterale (componentele sunt aceleași pentru ambele laturi)

Suport siguranțe
Inductanță
Filtru EMI
Condensatoare
Contactor

22 LOGICA DE CONTROL
Pentru logica de control logic, puteți consulta manualul privind controlul livrat împreună cu utilajul.

23 MANUAL PENTRU ANUMITE CONFIGURAȚII ALE INSTALAȚIILOR
Pentru informații suplimentare privind configurațiile disponibile, puteți lua legătura cu biroul nostru pentru a solicita manualul
privind anumite desene recomandate ale instalațiilor care au fost evidențiate privind configurația instalării pompelor noastre de
căldură de înaltă eficiență. Manualul indică potențialul simbiotic al unora dintre produsele noastre din catalog.
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