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Yleiset tiedot

Alkupuhe
Tässä dokumentissa kuvataan laitteen asentaminen, 
ensikäynnistys, käyttö, ja loppukäyttäjän Trane CGAX 
vedenjäähdytiimille tai CXAX lämpöpumpulle suorittamat 
ylläpitotoimenpiteet. Tämä dokumentti ei sisällä laitteen 
täydellisiä huolto-ohjeita.
Laitteen huoltamisen saa suorittaa ainoastaan TUKES 
hyväksytty kylmälaiteasentaja. Lue tämä ohje huolellisesti 
läpi ennen laitteen ensimmäistä käynnistystä.
Yksiköt on koottu, painetestattu, kuivattu, täytetty ja testattu 
tehtaan standardeita vastaaviksi tehtaalla ennen laitteen 
toimittamista. 

Varoitukset ja huomautukset
Tässä manuaalissa on varoituksia ja huomautuksia. Nämä 
on tarkoitettu henkilöiden turvallisuuden ja laitteen 
toimintavarmuuden varmistamiseksi, ja niitä on noudatettava 
ellei paikalliset asetukset toisin määrää.
Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa virheellisestä 
asentamisesta, käytöstä tai huoltamisesta aiheutuneista 
vaurioista.

VAARA!: Varoittaa vakavan vammautumisen tai 
kuolemanvaaran mahdollisuudesta jos kyseistä varoitusta ei 
noudateta huolellisesti.

VAROITUS!: Varoittaa henkilö-, laite- tai omaisuusvaurion 
vaarasta jos annettua varoitusta ei noudateta huolellisesti.

HUOMIO!: Sähkökeskuksen avaaminen matalassa 
ympäristön lämpötilassa: Kun laitteen virransyöttö on 
katkaistu (säätimen näyttö on sammunut), tulee odottaa 5 
minuuttia ennen sähkökeskuksen avaamista jotta jännite 
ehtii purkautua laitteen komponenteista.

Turvaohjeet
Kuoleman, vammautumisen, laite- ja omaisuusvaurioiden 
välttämiseksi, on suositeltavaa noudattaa seuraavia 
suosituksia laitetta huollettaessa:
1. Korkea- ja matalapainepiirien maksimi testauspaineet on

määritelty kappaleessa “Asennus”. Älä ylitä annettuja
maksimipaineita jotta laitteen varolaitteet eivät laukea
(esim. varoventtiilit).

2. Katkaise laitteen virransyöttö aina ennen laitteeseen
tehtäviä huoltotöitä.

3. Laitteen saa huoltaa ainoastaan TUKES hyväksytty
kylmälaiteasentaja.

Laitteen vastaanottaminen
Tarkasta laite ennen rahtikirjan allekirjoittamista. Pyydä 
kuljetusliikettä merkitsemään rahtikirjaan kaikki havaitut 
kuljetusvauriot, ja lähetä vaurioilmoitus kujetusliikkeelle 7 
päivän sisällä laitteen vastaanottamisesta.
Ilmoita havaitut vauriot myös paikalliselle TRANE:n 
edustajalle. Kuljettajan tulee vahvistaa vauriomerkinnät 
omalla allekirjoituksellaan.
Kaikki piilossa olleet vauriot tulee ilmoittaa kuljetusliikkeelle 
7 päivän sisällä laitteen vastaanottamisesta. Ilmoita 
havaitut vauriot myös paikalliselle TRANE:n edustajalle. 
Tärkeä huomautus: TRANE ei hyväksy mitään 
korvausvaatimuksia ellei yllämainittuja ehtoja ole täytetty. 
Pyydä tarvittaessa lisätietoja TRANE:n paikalliselta 
edustajalta.

Huomio: Yksikön tarkastaminen Ranskassa:
Kaikki havaitut vauriot, myös piilossa olevat, tulee 
ilmoittaa kuljetusliikkeelle 72 tunnin sisällä laitteen 
vastaanottamisesta. 

Laitteen takuu
Laitteeseen kohdistetaan valmistajan yleisiä takuuehtoja. 
Takuu ei ole voimassa jos laitteen rakennetta on muutettu 
ilman valmistajan etukäteen antamaa kirjallista 
hyväksyntää, jos toimintarajat on ylitetty tai jos 
ohjauslaitteiden asetuksia tai sähköjärjestelmän 
rakennetta on muutettu.
Virheellisestä käytöstä, huollon laiminlyömisestä, laitteen 
käyttöohjeen vastaisesta käytöstä tai suositusten 
noudattamatta jättämisestä aiheutuneet vauriot eivät kuulu 
laitetakuun piiriin. Jos käyttäjä ei noudata tässä 
käyttöohjeessa annettuja ohjeita, se voi johtaa valmistajan 
laitteelleen myöntämän laitetakuun raukeamiseen.
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Yleiset tiedot

Huoltosopimus
On suositeltavaa tehdä laitteen huoltosopimus paikallisen 
TRANE huoltoliikkeen kanssa. Tämä huoltosopimus 
varmistaa laitteen oikeaoppisen määräaikaishuoltojen 
suorittamisen.
Säännöllinen ylläpito varmistaa että kaikki toimintahäiriöt 
tulee huomattua ja korjattua ajoissa, mikä ehkäisee 
vakavien vaurioiden syntymisen. Säännöllinen huolto 
maksimoi hankkimasi laitteen käyttöiän.
Huomioi että asennus- ja huolto-ohjeiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa laitetakuun välittömän 
raukeamisen.

Koulutus
Valmistaja tarjoaa tarvittaessa huoltohenkilöille koulutuksen 
laitteen ylläpitämiseen laitteen pitkän käyttöiän ja 
ongelmattoman toiminnan varmistamiseksi.
Tämän koulutuksen tarkoitus on auttaa laitteen käyttäjiä ja 
huoltajia ymmärtämään käyttämänsä laitteen toiminta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutuksessa painotetaan 
erityisesti yksikön toimintaparametrien säännöllisten 
tarkastusten tärkeyttä ennakoivana ylläpitona, mikä estää 
kalliiden ja pitkiä käyttökatkoja aiheuttavien 
toimintahäiriöiden syntymisen.
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Yksikön kuvaus

Conquest -sarjan vedenjäähdyttimet, CGAX 
ilmalauhdutteiset Scroll vedenjäähdyttimet ja CXAX 
lämpöpumput, on suunniteltu ulkoasenteisiksi. Yksiköissä on 
yksi tai kaksi erillistä kylmäainepiiriä, sekä kaksi tai 
useampia kompressoreita per piiri. Yksiköissä on 
höyrystimenä levylämmönvaihdin, ja yksi tai useampia 
lauhdutinkennoja.
Jokainen yksikkö on täysin koottu, hermeettisesti suljettu, 
kylmäainepiiri tehtaalla suljettu, sähkökomponentit valmiiksi 
kytketty, kylmäainepiirit vuototarkastettu, kuivattu, täytetty ja 
laitteiden toiminta tarkastettu tehtaalla ennen laitteen 
toimittamista. Vesipiirin liitännät on tulpattu tehtaalla ennen 
toimitusta. Uusi ohjausjärjestelmä tarjoaa entistä laajemmat 
säätömahdollisuudet. Sisäänrakennetut suojatoiminnot 
suojaavat sekä kompressoreita ja moottoreita sähkövioilta, 
kuten ylikuumenemiselta tai vaihevioilta. Jokaisessa 
kylmäainepiirissä on suodatin, elektroninen paisuntaventtiili, 
ja täyttöventtiilit.
Jäähdytystoiminnolla CXAX ja CGAX malleissa, 
höyrystimenä on ilmaus- ja tyhjennysliittimillä varustettu 
levylämmönvaihdin.
Lauhdutinkennoksi on valittavissa neljä eri vaihtoehtoa:  
lämpöpumppu malleissa alumiininen putki-lamellikenno, tai 
mustalla epoksilla suojattu alumiininen putki-lamellikenno, ja 
pelkästään jäähdyttävissä malleissa Mikrokanava- tai 
mustalla epoksilla suojattu Mikrokavanakenno.

Tietoja lisävarusteista
Tarkasta että laitteen mukana on toimitettu kaikki 
tilausvahvistuksessa mainitut varusteet ja komponentit. 
Näihin sisältyy muun muassa asennuskuvat, 
kytkentäkaaviot, ja huolto-ohjeet, jotka sijaitsevat ohjaus-/
sähkökeskuksen sisäpuolella. Tarkasta myös 
lisäkomponentit, kuten liittimet tai neopreenityynyt.

Yksiköstä löytyy seuraavat varoitusmerkit. Noudata 
annettuja varoituksia henkilö-, laite- ja omaisuusvaurioiden 
välttämiseksi.

Kuva 1 - Varoitusmerkit

1 = Hengenvaarallinen jännite
2 = Pyörivän puhaltimen aiheuttama vaara
3 = Kuuman kompressorin ja putkien aiheuttama

palovaara
4 = Yksikkö sisältää kylmäainetta. Katso varoitukset. 
5 =  Jäännösjännitteen vaara kun nopeudensäädin tai

pehmokäynnistin tai Matalan lämpötilan optio on
asennettu

6 =   Paineenalainen laite
7 = Lamelleiden aiheuttama vammautumisen vaara
8 = Lue asennusohjeet ennen laitteen asentamista
9 = Katkaise virransyöttö ennen laitteeseen tehtäviä töitä 
10 =   Lue laitteen käyttöohjeet
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Ennen asennusta

Käynnistyksen tarkastuslista
Tämä tarkastuslista ei korvaa laitteen asennusohjetta. 
Tarkastuslista on tarkoitettu ohjeeksi Trane:n teknikolle 
ennen laitteen ‘Ensikäynnistystä’. Listan kohdat voivat 
altistaa asentajan sähköisille tai mekaanisille vaaroille.
Katso tästä asennusohjeesta asiaankuuluvat ohjeet, 
komponenttien tekniset tiedot sekä turvaohjeet.
Asentajan tulee suorittaa alla olevaa listaa tarkastusten/ 
varmistusten tekemiseen ja asennuksen hyväksymiseen 
ennen laitteen käyttöönottoa.

1. Yksikön ympärillä on riittävästi tilaa jotta estetään 
ilman takaisinkierto, yms.

2. Yksikön ulkopuoli on tarkastettu. Lumi tai jää ei pääse 
tukkimaan CXAX yksikön lauhdutinkennoa 
talviolosuhteissa.

3. Yksikkö on suojamaadoitettu.
4. Kampikammiovastus on ollut päällä 24 tuntia ennen 

yksikön käynnistystä.
5. Yksikön vastusten syöttöjännite on oikea 

(alle 2% keskinäinen ero).
6.  Yksikön vaihejärjestys (A-B-C järjestys) on kompressorin 

pyörimissuunnan mukainen
7. Kaapeloinnin mitoitus täyttää paikalliset määräykset ja 

käyttöohjeen minimivaatimukset
8. Kaikki etäohjaukset on oikein asennettu.
9. Sähköliitokset on kiristetty oikeaan kireyteen.
10.  Vesipiirin pumppujen käyttölukitukset on oikein kytketty 

(kylmävesipumput).
11.  Työmaalla kytketyt ulkoiset ohjaukset on oikein kytketty 

(ulkoinen start/stop, hätäseis, kylmänveden nollaus, 
yms…).

12. Kaikki kylmäaine/öljyventtiilit on auki/ oikeissa 
asennoissa.

13.  Kompressorin oikea öljynpinta (1/2 -3/4 näkölasissa)
14. Vesipiiri on täytetty, ilmattu ja vesipiirin suodatin on 

puhdistettu roskista.
15. Laitteen mukana ei toimiteta vesipiirin painekytkintä. On 

suositeltavaa asentaa vesipiirin painekytkin jolla 
varmistetaan että vesipumppua ei vahingossa käytetä 
vesipiirin ollessa tyhjä.

16.  Pumpun moottorin käynnistimelle on kytketty 
virransyöttö.

17.  Käynnistä vesipiirin pumppu. Vuototarkasta vesipiiri ja 
korjaa havaitut vuodot. Mittaa vesipiirin paine ja 
varmista että paine on sallitulla alueella.

18. Säädä vesipiirin virtaama oikeaksi ja tarkasta 
lämmönvaihtimen (höyrystin) yli vaikuttava painehäviö.

19. Aseta vesipumppu takaisin AUTO-tilaan.
20.

21.Sulje kaikki suojapaneelit ennen laitteen käynnistystä.
22. Suorista lämmönvaihdinkennon lamellit.
23. Pyöritä puhaltimia käsin ja varmista että puhaltimien 

siivet eivät ota kiinni mihinkään.
Käynnistä yksikkö.

24.  Paina AUTO painiketta. Yksikkö käynnistyy jos piirissä on 
jäähdytyskuormaa, eikä mikään suojalaite estä laitteen 
käynnistymistä.

25. Tarkasta höyrystymis- ja lauhtumispaine 
vedenjäähdyttimen säätimestä.

26. Tarkasta oikea tulistuminen ja alijäähtyminen.
27. Tarkasta että kompressorin ottovirta on sallituissa 

rajoissa.
28. Täytä toimintalokikirja.
29. Pysäytä laite STOP painikkeella.
30. Tarkasta puhaltimet uudelleen ja varmista että ne eivät 

otakiinni mihinkään.
31. Varmista että vesipumput käyvät vähintään 1 minuutin 

(voidaan säätää maks. 10 minuuttiin) yksikön 
pysähtymisen jälkeen (normaali jäähdytyskäyttö)

Yksikön varastointi
Jos yksikköä varastoidaan yli 1 kuukausi 
ennen asentamista, noudata seuraavia ohjeita:

•  Varastoi laite kuivassa, värinättömässä ja turvallisessa 
paikassa.

•  Jos yksikössä on kylmäainetäytös, sitä ei saa varastoida 
yli 68°C lämpötilassa.

•  Mittaa kylmäainepiirin paine vähintään 3 kuukauden 
välein. Jos kylmäainepiirin paine on alle 13 bar 20°C 
lämpötilassa (tai 10 bar 10°C lämpötilassa), ota yhteyttä 
TRANE:n paikalliseen edustajaan.

Huom: Jos yksikkö varastoidaan työmaalla ennen 
asentamista, on suositeltavaa suojata Mikrokanava-
lämmönvaihtimet rakennuspölyltä ja -roskilta. Suojaamatta 
jättäminen voi aiheuttaa yksikön vakavan vaurioitumisen tai 
vakavan toimintahäiriön.

Tarkasta kaikki säätimen asetukset ja varmista että 
asetukset vastaavat asennuskohteen vaatimuksia.
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Ennen asennusta

Asennusvaatimukset ja 
asennusliikkeen vastuut
Asennusliikkeen tyypilliset vastuut on listattu alla olevaan listaan. 

Työvaihe
Trane toimittaa

Tehtaalla asennettu
Urakoitsija toimittaa
Urakoitsija asentaa

Perustus Täyttää perustuksen vaatimukset

Nostolaitteet
• Nostoliinat/-ketjut
• Sakkelit
• Nostopuomit

Värinänvaimennus 
Värinänvaimennuskumit 
(Valinnainen)

Värinänvaimentimet 
(urakoitsija toimittaa)

Sähköasennukset
• Päävirtakytkin
• Sisäänrakennettu käynnistin

•  Kaapeloinnin tulee täyttää paikalliset
määräykset

• Liittimet
• Ohjauspiirin kaapelointi
• Suojajohtimet (suojamaadoitus)
•  Taloautomaation kytkennät (valinnainen)
• Vesipumpun kaapelointi ja kytkennät
•  Optioiden releet ja kytkennät

Vesiputkitus

• Lämpömittareiden anturitaskut
•  Lämpömittarit
• Vesipiirin virtauskytkimet
• Vesipiirin sulku- ja säätöventtiilit
• Tyhjennysventtiilit ja -putket
• Varoventtiilit
• Alhaisen virtaaman vedenpaineanturit

•  Eristys •  Lämpöeristys (putkisto)Lämpöeristys 

Vesiputkien liittimet •  Uritettujen putkien 
liittimet (Valinnainen)

Trane toimittaa
Urakoitsija asentaa

• Uritettu putki
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Asennus – Mekaaninen 

Asennuspaikan vaatimukset
Äänihaittojen arviointi
Tehokkain tapa poistaa äänihaitat on asentaa laite 
riittävän etäälle häiriölle herkistä paikoista. Rakenteelliset 
äänihaitat voidaan poistaa värinänvaimentimilla. On 
suositeltavaa käyttää jousimallisia värinänvaimentimia. 
Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.

Perustus
Kuva 2 - Asennusesimerkki

On suositeltavaa värinävaimentaa myös vesiputket ja 
sähkökaapelointi. Vesiputkia pitkin johtuvia ääniä voidaan 
vaimentaa taipuisilla putkilla ja läpivientien solukumi-
eristeellä. Käytä tarvittaessa taipuisia kaapelikouruja 
värinöiden johtumisen estämiseksi.
Huomioi aina EU:n ja paikalliset äänihaitta-asetukset. Koska 
ympäristön rakenteet vaikuttavat laitteen tuottamaan 
äänenpaineeseen, asennuspaikka tulee valita tarkoin.
Pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.
Varmista että värinänvaimentimet kantavat laitteen painon 
käyttökunnossa (huomioi vesiputkiston sekä kylmäaineen, 
öljyn ja veden paino). Katso yksiköiden toimintapainot 
kappaleesta Yksikön mitat/ painot. Yksikkö saa poiketa 
maksimissaan 3 mm vaakatasosta yksikön pituudella. 
Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa virheellisestä 
asennuksesta aiheutuneista vaurioista tai kustannuksista.

Suojaetäisyydet
Jätä yksikön ympärille riittävästi tilaa ylläpito- ja 
huoltotöitä varten. Varmista yksikön mittakuvasta että 
yksikön suojapaneelit mahtuvat aukeamaan kokonaan. 
Tarkasta yksiköiden mitat kappaleesta Yksikön mitat/
Painot. Noudata aina paikallisia suojaetäisyyksiä koskevia 
määräyksiä ja asetuksia.
Paikalliset suojaetäisyyksiä koskevat määräykset 
ohittavat aina tämän asennusohjeen suositukset. 
Jos asennukseen sisältyy useampia yksiköitä 
tai yksiköt joudutaan asentamaan seinien 
läheisyyteen, pyydä tarvittaessa lisätietoja laitteen 
maahantuojalta.

Talvikäyttö: Lumi tai jää ei saa tukkia CXAX yksikön 
kennoa missään olosuhteissa. 
Käytä tarvittavia suojatoimia estääksesti lumen ja jään 
kerääntyminen kennon alaosaan.

Nostolaitteet
Katso yksiköiden painot kappaleesta Yksikön mitat/ 
painot ja nosta yksikköä ainoastaan merkityistä 
nostopisteistä.

Nostaminen
Nosta yksikköä vain merkityistä nostopisteistä ja käytä 
noton aikana nostopuomia vaurioiden estämiseksi. 
Varmista että yksikkö pysyy vaakatasossa noston aikana.

1- Nosta yksikköä vain merkityistä nostopisteistä.

2- Urakoitsija toimittaa nostoliinat ja -puomit.

3 - Varmista että  nostovälineet kantavat yksikön painon 
riittävällä turvamarginaalilla.

4 - Varoitus: Nosta yksikköä varoen. Vältä yksikköön 
kohdistuvia voimakkaita iskuja noston aikana.

Värinänvaimennus ja vaatraus
Kiinnitys
Asenna yksikön ja alustan väliin värinänvaimentimet 
värinöiden johtumisen estämiseksi. Vaatraa yksikkö 
vaakatasoon alustan kaltevuudesta huolimatta. Yksikkö 
saa poiketa maksimissaan  3 mm vaakatasosta yksikön 
koko pituudella. Käytä tarvittaessa aluslevyjä yksikön 
kiinnitysten tasaamiseen.

Värinänvaimentimet (valinnainen)
Käytä tarvittaessa joko värinänvaimennusjousia tai -
kumeja yksikön värinöiden eristämiseksi. Pyydä 
tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.

Höyrystimen putkitus
Höyrystimen vesiputket ovat uritetut. Huuhtele vesipiiri 
ennen putkien kytkemimstä CGAX tai CXAX yksikön 
liittimiin. Komponentit ja niiden sijainti vaihtelee hieman, 
vesiliitäntöjen sijainnista ja käytettävästä vedenlähteestä 
riippuen.

HUOMIO! Laitevaurion mahdollisuus!
Jos vesipiiri huuhdellaan happamalla 
puhdistusliuoksella, eristä yksikön sisäinen putkisto 
huuhtelun ajaksi jotta estetään yksikön vaurioituminen.

HUOMIO! Oikea vedenkäsittely!
Käsittelemättömän tai väärin käsitellyn veden käyttö voi 
aiheuttaa yksikön likaantumista, korroosiota, tai levän ja 
liman kasvua vesipiirissä. On suositeltavaa jättää 
vedenkäsittely siihen erikoistuneen yrityksen vastuulle. 
Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa 
käsittelemättömän tai väärin käsitellyn veden aiheuttamista 
vaurioista tai toimintahäiriöistä.



CG-SVX027C-GB 9

Asennus – Mekaaninen 

Tyhjennysputki
Asenna tyhjennysputki jotta vesipiiri voidaan 
tyhjentää huollon ajaksi. Katso tyhjennysliittimen sijainti 
kappaleesta “Vesiputket” ja noudata aina paikallisia 
määräyksiä asennuksen aikana.

Vesiputket
Höyrystimen tulopuolella on ilmausventtiili. Asenna 
ilmausventtiilit putkiston korkeinpiin kohtiin. Asenna tulo- 
ja lähtövesiputkiin vesipainemittarit paine-eron 
mittaamista varten.

Tulo- ja lähtövesiputkiin tulee asentaa sulkuventtiilit joilla 
yksikkö voidaan erottaa vesipiiristä huoltojen ajaksi. Käytä 
vesiputkissa tarvittaessa värinänvaimentimia. Tulo- ja 
lähtövesiputkiin voidaan haluttaessa asentaa lämpömittarit 
veden lämpötilojen mittaamista varten. Asenna 
lähtövesiputkeen säätöventtiili virtaaman säätämistä 
varten. Varmista että vesipiiriin asennetaan paikallisten 
määräysten mukaiset varolaitteet (esim. varoventtiili).

Kuva 3 - Tyypillinen vesipiiri

1 =  Painemittarit: Tulevan ja lähtevän veden paine
2 =  Säätöventtiili: virtaaman säätö.
3 =  Ilmausventtiili mahdollistaa vesipiirin ilmaamisen

vesipiirin täytön aikana
4 =  Sulkuventtiilit: yksikön eristäminen vesipiiristä 

huoltojen ajaksi
5 =  Lämpömittarit: Tulo- ja lähtöveden lämpötilan

näyttö
6 =  Taisuisa putki: Estää lämpölaajenemisesta aiheutuvan

putkiston rasittumisen
7 =  Lähtöpuolen sulkuventtiili: Käytetään höyrystimen

yli vaikuttavan paine-eron mittaamiseen
8 =  Sihti: Estää lämmönvaihtimen likaantumisen.

Tulovesiputkeen tulee aina asentaa sihti jotta 
yksikköön ei pääse likaa vesipiiristä. Sihdin tulee estää 
yli 1 mm partikkeleiden pääsy lämmönvaihtimeen. Jos 
sihtiä ei ole asennettu, yksikön käyttöönottoa ei voida 
suorittaa

9 =  Tyhjennysputki: Käytetään levylämmönvaihtimen 
tyhjentämiseen

10 =  Älä käynnistä yksikköä jos vesipiirissä ei ole riittävästi 
vettä tai vesipiirin paine on liian alhainen

Huom: Vesipiirin paineanturit eivät kuulu yksikön 
toimitussisältöön. On suositeltavaa asentaa paineanturit, 
jotta estetään pumppujen käynti jos vesipiirissä ei ole 
riittävästi vettä.

Vesipiirin minimitilavuus
Vesipiirin riittävä tilavuus on tärkeä, koska se tasaa 
vesipiirin lämpötilanvaihteluita ja estää yksikön 
katkokäyntiä. 

Vesipiirin lämpötilanvaihteluihin vaikuttavat tekijät:
• Vesipiirin tilavuus
• Kuorman vaihtelut
• Tehoportaiden määrä
• Käyvien kompressoreiden määrä
•  Kuollut alue (asetetaan säätimestä)
• Kompressoreiden käynnistysten välinen minimiaika
Vesipiirin minimitilavuus
Osakuormalla sallitaan suuremmat lämpötilanvaihtelut. 
Huomioitava tekijä tässä kohtaa on kompressoreiden 
minimikäyntiaika. Jotta estetään Scroll kompressorin 
voiteluongelmat, sen tulee käydä yhtäjaksoisesti vähintään  
2 minuuttia (120 sekuntia) ennen pysäytystä.
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Vesipiirin minimitilavuus lasketaan seuraavalla kaavalla: 
Tilavuus = Jäähdytysteho x Aika x Suurin tehoporras (%) / 
Ominaislämpökapasiteetti / Kuollut alue

Minimikäyntiaika = 120 sekuntia
Ominaislämpökapasiteetti= 4.18 kJ / kg
Keskimääräinen kuollut alue = 3°C (tai 2°C)

Huom: Suurimman tehoportaan arvioinnissa on 
suositeltavaa käyttää matalampaa ympäristön lämpötilaa 
missä hyötysuhde on korkeampi ja kompressoreiden portaat 
suurempia. Huomioi mahdollisen glokolin vaikutus liuoksen 
ominaislämpökapasiteettiin.
Prosessijäähdytyksessä vaaditaan osakuormalla 
suurempaa vesitilavuutta lämpötilanvaihteluiden 
vähentämiseksi.

Taulukko 3 - Minimi vesitilavuus ilmastointikäytössä

Yksikön
koko Teho (KW) Suurin tehoporras 

(%)
Minimi tilavuus (l)
Kuollut alue = 2 °C

Minimi tilavuus (l)
Kuollut alue = 3 °C

15 42 50 301 201

17 48 57 393 262

20 58 50 416 278

23 65 56 522 348

26 74 50 531 354

30 82 50 589 392

36 94 33 445 297

39 107 33 507 338

45 123 33 583 388

35 96 33 455 303

40 114 25 409 273

46 126 28 506 338

52 143 25 513 342

60 160 25 574 383

Paisuntasäiliö (valinnainen)
Tehdasasenteisen paisuntasäiliön alkupaine tulee säätää 
noin 0.2 bar pumpun lähdössä vaikuttavaa staattista 
painetta matalammaksi. Paisuntasäiliön koko valitaan 
vesipiirin tilavuuden perusteella. Tarkista paisuntasäiliön 
tilavuus asennuksen mitoitustiedoista. 

Seuraavat tiedot vaaditaan:
-  C = Vesipiirin tilavuus
-  e = Paisuntasuhde (veden minimi- ja maksimilämpötilan

ero käynnissä ja pysähdyksissä)
-  Pi = Paisuntasäiliön alkupaine
-  Pf = Loppupaine: Varoventtiilin määrittelemä 

maksimipaine

Paisuntasäiliön minimitilavuus = (C x e)/(1-Pi/Pf) 

Veden paisuntasuhde (e) eri lämpötiloissa

°C e
0 0.00013

10 0.00027

20 0.00177

30 0.00435

40 0.00782

50 0.01210
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Jäätymissuojaus
Vesipiiri tulee suojata jäätymiseltä seuraavasti jos 
ulkoilman lämpötila voi laskea alle 0°C:

1. Vastukset
a. Vastukset voidaan asentaa tehtaalla valmiiksi 

(valinnainen) höyrystimeen ja vesiputkiin, ja ne suojaavat 
vesipiirin jäätymiseltä aina -18°C lämpötilaan saakka.
JA

b. Asenna yksikön ulkopuolisiin putkiin, pumppuihin, ja 
muihin jäätyviin komponentteihin ulkopuoliset 
sulanapitovastukset. Sulanapitovastukset tulee mitoittaa 
alimman mahdollisen ulkolämpötilan perusteella.

TAI
2. Pakkasneste (etyleeniglykoli)
a. Lisää vesipiiriin tarvittava määrä pakkasnestettä. Liuoksen

pakkaskestävyys tulee mitoittaa matalimman mahdollisen
ulkolämpötilan perusteella.

Huom: Pakkasnesteen käyttö laskee yksikön jäähdytystehoa 
ja tämä tulee huomioida yksikön mitoituksessa.

3. Vesipumppu
Säädin voi käynnistää vesipumpun jäätymisen
estämiseksi. Tämä toiminto tulee valita käyttöön erikseen
ja vesipumppujen tulee tällöin olla yksikön säätimen
ohjauksessa. On suositeltavaa asentaa vesipiiriin
ohitusputki jotta varmistetaan riittävä virtaama myös
yksikön ollessa pysähdyksissä.

Vesipiiri tulee jäätymissuojata jos ulkolämpötila voi laskea 
alle -18°C.
Käytä tarvittaessa pakkasnestettä ja sulanapitovastuksia; 
Älä katkaise vesipiirin virtausta.
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa 
tyhjentää vesipiiri koska:

1. Vesipiiri voi alkaa ruostumaan, mikä lyhentää laitteen
käyttöikää.

2. Levylämmönvaihtimeen jäänyt vesi voi jäätyä ja aiheuttaa 
lämmönvaihtimen vaurioitumisen

Huom: Jos vesipumput ovat yksikön säätimen ohjauksessa, 
säädin voi käynnistää vesipumput jäätymisen estämiseksi.

VAROITUS! Älä käytä vesipiirissä puhdasta glykolia, vaan 
vesi-glykoli seosta. Glykolin maksimipitoisuus on 40%. Tätä 
suurempi glykolipitoisuus vaurioittaa pumpun tiivisteitä.

Huom: Älä täytä glykoliseosta pumpun imupuolelta, koska 
tämä voi vaurioittaa pumpun tiivisteitä.
Kaikkiin lämmitysvastuksiin tulee asentaa ylikuumenemis-
suojat jotta estetään vastusten ylikuumeneminen.

Huom: Pumppujen ohjauksen ja lämmitysvastusten tulee 
suojata levylämmönvaihdinta jäätymiseltä kaikissa 
ulkolämpötiloissa. Tämä EI suojaa lämmönvaihdinta 
sähkökatkojen aikana ellei tarvittaville komponenteille 
johdeta tarvittaessa varavirtaa.

Laitteen takuu ei kata jäätymisestä aiheutuneita 
vaurioita mikäli näitä varotoimenpiteitä ei ole 
noudatettu.

Huomioi myös säätimeen tehtävät Kylmäaineen matalan 
lämpötilan asetuspisteen sekä jäätymissuojauksen 
asetuspisteen asetukset.

VAROITUS! Vedenjäähdytin toimitetaan tehtaan 
oletusasetuksilla. Kylläisen imulämpötilan asetuspiste ja 
jäätymissuojauksen asetuspisteet voivat vaatia kohde 
kohtaista muuttamista. Muuta tarvittaessa seuraavia sätimen 
asetuksia: 

• Kylläisen imulämpötilan asetuspiste (LRTC)
• Jäätymissuojauksen asetuspiste (LWTC)

Esimerkit:

Olosuhteet:
•  7°C, imupaineen asetuspiste tulee olla -4°C missä

jäätymissuojauksen asetuspiste on 2°C
•  2°C, imupaineen asetuspiste tulee olla -9°C missä

jäätymissuojauksen asetuspiste on -4°C
•  -12°C, imupaineen asetuspiste tulee olla -23°C missä

jäätymissuojauksen asetuspiste on -17°C

Jäätymissuojaus glykoliliuoksella
Käytä liuosta joka vastaa vähintään lähtevän veden 
lämpötilaa 5°C. Mitoita glykolipitoisuus liuoksen alimman 
lämpötilan perusteella. Esimerkiksi, liuoksen -4°C 
lämpötilalla etyleeniglykolin 25% pitoisuus on riittävä. Tällöin 
pitoisuuden tulee olla 28% etyleeniglykolilla tai 33% 
propyleeniglykolilla. 

Glykolin käyttö Vesimodulin yhteydessä 
Jos glykolipitoisuus on suositellun alueen ulkopuolella 
(kaavion harmaa alue), liuoksen korroosionesto aineiden 
pitoisuus ei välttämättä ole riittävä. Esimerkiksi, 15% 
pitoisuus antaa jäätymissuojauksen aina -5°C lämpötilaan 
saakka, mutta liuos ei silti välttämättä suojaa vesipiiriä 
korroosiolta.
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Kuva 4 - Imulämpötilan asetuspiste (LP setting) vs. Lähtöveden lämpötilan asetuspiste (LWT)

15 

2 2 

Kuva 5 - Glykolipitoisuuden suosituskäyrä

1 = Jäätymisvaara
2 = Riittävä jäätymissuojaus
3 = Etyleeniglykoli
4 = Propyleeni glykoli
% = Glykolipitoisuus % (massapitoisuus)

°C = Glykoliliuoksen tai veden lämpötila
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Toiminta-alue

CGAX 
Käynnistyksen minimiulkolämpötila
- Vakiomallit = 5°C
- Matalämpötila-mallit = -18°C
Maks. ulkolämpötila = 46°C
Höyrystimen lähtölämpötila
- Ilmastointi [5°C; 20°C]
- Prosessijäähdytys [-12°C; 5°C]

Kuva 6 - Toiminta-alue -
Vain jäähdyttävät mallit CGAX
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CXAX
Käynnistyksen minimiulkolämpötila
- Vakiomallit

Läähdytys = 5°C
Lämmitys = -15°C

- Matalalämpötila-mallit
Läähdytys = -10°C 
Lämmitys = -15°C

Maks. ulkolämpötila = 46°C 
Höyrystimen lähtölämpötila
- Ilmastointi [5°C; 20°C]
- Prosessijäähdytys [-10°C; 5°C]
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LWT = Lähtevän veden lämpötila
Ulkoilma T °C = Ulkoilman lämpötila
A = Vakiomallien toiminta-alue
B = Matalämpötila-mallien toiminta-alue (ilmanvirtauksen portaaton säätö)
Minimi käynnistys-/käyttölämpötila perustuu 2.22 m/s (5mph) ilmanvirtaamaan lauhdutinkennon läpi

Kuva 7 - Toiminta-alue -
lämpöpumppu-mallit CXAX 
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Lämmöntalteenotto-lämmönvaihdin on kytketty sarjaan levylämmönvaihtimeen ja ilmalauhdutteisen lauhduttimen 
kanssa. Tämä lämmönvaihdin siirtää osan kuumakaasun lämpöenergiasta käyttöveden lämmittämiseen.

Kaikki toimitetut komponentit, nostokaaviot, neopreenityynyt, asennus- ja kytkentäkaaviot toimitetaan 
jäähdytysjärjestyksessä

Vedenpaine - Vain jäähdyttävien CGAX mallien Lämmönvaihdin
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Vesivirtaama (l/s)

A: CGAX015, CGAX017,CGAX020, 
CGAX023
B: CGAX035, CGAX040,CGAX046

C: CGAX026, CGAX030,CGAX036

D: CGAX052, CGAX060

E: CGAX039, CGAX045
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Vedenpaine - Lämmöntalteenotto CXAX mallin Lämmönvaihdin
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A: CGAX015

B: CXAX017, CXAX020, CXAX023

C: CXAX035, CXAX040, CXAX046

D: CXAX026, CXAX030, CXAX036

E: CXAX052, CXAX060

F: CXAX039, CXAX045
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C - MAX (7m3/h -117kPa)
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Osittainen lämmöntalteenotto



CG-SVX027C-GB 27

Lisälämmitysvastus lisää tarvittaessa lämmitystehoa silloin kun lämpöpumppu ei yksistään kykene kattamaan koko 
lämmitystehontarvetta. Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan Lämpöpumppu-malleissa ja lämmitystoiminnolla. 
Lisälämmitysvastus ei sisälly laitteen tehdastoimitukseen, vaan se tulee hankkia erikseen. 
Käytettävissä on 3 digitaalilähtöä (asetettavissa välillä 1 - 3) käyttäjän valinnan mukaan. Lisälämmitysvastukset pysyvät 
päällä sulatuksen aikana, ja ne käynnistyvät vasta kun kaikki kompressorit ovat käynnissä.

Lisälämitysvastus
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Asennus – Sähköinen

Yleissuositukset
Huomioi seuraavat asiat tätä ohjetta lukiessasi:
• Sähkökytkentöjen tulee täyttää paikalliset määräykset

sekä CE direktiivin vaatimukset. Totea suojajohtimen
jatkuvuus aina mittaamalla ja varmista että
suojamaadoitus täyttää paikalliset määräykset.

• Standardiarvot - Maksimivirta - Oikosulkuvirta -
käynistysvirta on merkitty yksikön tyyppikilpeen.

• Työmaalla tehdyt kytkennät tulee tarkistaa kytkentä-
virheiden ja oikosulkujen varalta.

Huom: Noudata aina laitteen mukana toimitettuja 
kytkentäkaavioita.

VAROITUS! Vaarallinen korkeajännite!
Katkaise laitteen virransyöttö, ohjauspiirit kumaan lukien, 
aina ennen laitteeseen tehtäviä huoltotöitä. Varmista että 
jännitettä ei päästä kytkemään takaisin päälle huollon 
aikana. Korkeajännite voi aiheuttaa sähköiskun ja 
pahimmillaan kuoleman.

HUOMIO! Sähkökeskuksen avaaminen matalissa 
lämpötiloissa: Kun virransyöttö on katkaistu (säätimen 
näyttö on sammunut), tulee odottaa 5 minuuttia jotta 
jännite ehtii purkautua yksikön komponenteista.

HUOMIO! Sähköliittimien korroosion ja 
ylikuumenemisen välttämiseksi, yksikössä saa 
käyttää ainoastaan kupariliittimiä. Älä käytä 
alumiiniliittimmiä. Kaapeleiden reititys 
sähkökeskuksen sisällä tulee määritellä aina 
tapauskohtaisesti asennuskohteen vaatimusten 
mukaan.

Tärkeää!
Sähköjohtimet eivät saa estää muiden komponenttien 
toimintaa. korkeajännitekaapelit (230 V) tulee asentaa 
matalajännitekaapeleista (<30V) toisistaan erilleen 
vähintään 30 cm etäisyydelle sähköisten häiriöiden 
välttämiseksi.
Pehmokäynnistimen asetussuositus
Kiihdytysaika: 0.5 sekunnin käynnistysmomentti: 50% 

Hidastusaika: 0 sekuntia
VAROITUS! Inverttereissä on sisäänrakennetut 
suodattimet. Ne eivät ole yhteensopivia TI-
sähköjärjestelmien kanssa.

VAROITUS! Vaarallinen korkeajännite!
Sähkökomponenttien koskettaminen voi olla 
hengenvaarallista välittömästi virransyötön katkaisun 
jälkeen. Odota vähintään 5 minuuttia jotta jännite 
ehtii varmasti purkautua kaikista sähkökomponenteista.

Suojamaadoitus
Huomioi inverttereiden suuri vuotovirta. Suojamaadoita 
yksikkö aina paikallisten määräysten mukaisesti. 
Vikavirtasuojauksen tulee olla teollisuuskäyttöön 
tarkoitettu ja sallia jopa 100 mA virtaerot (useampia 
moottoreita ja inverttereitä).

Asennusliikkeen toimittamat 
komponentit
Työmaalla tehtävät kytkennät on merkitty kytkentäkaavioon 
joka toimitetaan aina yksikön mukana. Asennusliikkeen 
vastuulla on toimittaa seuraavat komponentit 
sähköasennuksen suorittamiseksi:
• Virransyötön vaatimat kaapelit

• Ohjauspiirin ja toimilaitteiden vaatimat kaapelit

• Ylikuormitus- oikosulku ja vikavirtasuojat

Virransyötön kytkennät
VAROITUS! Suojamaadoitus!
Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan sähkötöihin 
hyväksytty asentaja. Sähkökytkentöjen tulee täyttää 
paikalliset määräykset. Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa 
kuolettavan sähköiskun vaaran.
Virtakaapeleiden mitoituksen tulee täyttää asennushetkellä 
voimassa olevat paikalliset määräykset.

VAROITUS! Vaarallinen korkeajännite!
Katkaise laitteen virransyöttö, ohjauspiirit kumaan lukien, 
aina ennen laitteeseen tehtäviä huoltotöitä. Varmista että 
jännitettä ei päästä kytkemään takaisin päälle huollon 
aikana. Korkeajännite voi aiheuttaa sähköiskun ja 
pahimmillaan kuoleman.
Sähkökytkentöjen tulee täyttää asennushetkellä voimassa 
olevat paikalliset määräykset. Urakoitsija vastaa 
sähkökytkentöjen lainmukaisuudesta. Kaapelit ja 
varolaitteet tulee olla määräysten mukaisesti mitoitettu ja 
asennettu. Kaapeleiden läpiviennit sijaitsevat 
sähkökeskuksen alareunassa ja kaikki kaapelit tulee 
syöttää sähkökeskukseen näiden läpivientien kautta. 
Huomioi käynnistimen "WARNING" kylttiin merkitty oikea 
vaihejärjestys. Katso lisätietoja kappaleesta “Yksikön 
vaihejärjestys”. Virransyötön läpiviennit sijaitsevat 
sähkökeskuksen oikealla puolella.
Laite tulee aina suojamaadoittaa ja suojajohtimen jatkuvuus 
tulee aina todeta mittaamalla.
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Kuva 8 - Virransyötön läpivienti

1x Ø46
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1 = Korkeajännitekaapelit (vasemmalta tai oikealta asennuskohteen mukaan)
2 = Matalajännitekaapelit (vasemmalta tai oikealta asennuskohteen mukaan)
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Sähkötiedot

Laitteen sähkötiedot on merkitty laitteen tyyppikilpeen sekä laitteen mukana toimitettuihin dokumentteihin:
-  Maksimiottoteho (kW)
-  Yksikön nimellisvirta (Kompressorin ja puhaltimen maksimi + Ohjauspiiri)
-  Yksikön käynnistysvirta (Suurimman kompressorin käynnistysvirta + 2. kompressorin nimellisvirta +
   Puhaltimien nimellisvirta + Ohjauspiiri)
-  Kompressorin tehokerroin
-  Turvakytkimen suositeltu koko (A)
Kytkentäkaaviot toimitetaan yksikön mukana ja ne sijaitsevat sähkökeskuksen sisäpuolella.
Huom: Arvot on ilmoitettu 400 V, 3-vaihe, 50 Hz virransyötölle.
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Electrical Data

Ohjausvirtapiiri
Huom: Lue tämä kappale huolellisesti ja huomioi kaikki 
viittaukset mainittuihin komponentteihin

Yleistä
Yksikössä on ohjauspiirin muuntaja (1T1), joka on tehtaalla 
valmiiksi asennettu ja testattu, joten yksikölle ei tarvitse 
tuoda erillistä ohjauspiirin virransyöttöä. Ohjauspiirin 
muuntajaan ei saa kytkeä muita kuormia. Kaikki yksiköt on 
tehtaalla valmiiksi kytketty. 
Pääyksikköohjaimen (1A2) päällä, kun valitaan numero 32 = 
A (asiakkaan tulo/lähtöasetukset), apuprosessoriyksikkö 
(1A4) asennetaan yksikköön ylläpitämään seuraavassa 
kuvattuja vaihtoehtoja. 

Matalajännitejohtimet
VAROITUS! Suojamaadoitus! 
Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan sähkötöihin 
hyväksytty asentaja ja sähköasennusten tulee täyttää 
paikalliset määräykset. Virheelliset sähkökytkennät voivat 
aiheuttaa kuolettavan sähköiskun. Seuraavissa kappaleissa 
mainitut toimilaitteet vaativat matalajännite kaapelin 
kytkennän. Matalajännitekaapeleiden tulee olla suojattuja ja 
kierrettyjä parikaapeleita. Maadoita kaapeleiden suojaverkko 
yksikön runkoon. 

Huom : Toimintahäiriöiden välttämiseksi matalajännite-
kaapeleihin (< 30V) ei saa kytkeä yli 30V jännitettä.

Asiakas-optiot
Tila- ja hälytysrelelähtöd (Ohjelmoitavat releet)
Ohjelmoitavilla releillä yksikön käyntitila ja hälytykset 
voidaan lähettää ulkoiselle toimilaitteelle. Käytettävissä on 4 
elektro-mekaanista relettä, jotka löytyvät apumodulista 1A4, 
ja jotka on kytketty liittimiin J5-6-7-8. Releet on 
kaksoiseristetty muusta ohjausvirtapiiristä.
DI-lähdöt tulee suojata oikosulkuja ja ylikuormitusta vastaan. 
Kaikille releille tulee lisäksi kytkeä keskenään sama jännite, 
joko 24 Vac tai 230 Vac. Muussa tapauksessa 24 Vac releet 
tulee lisäeristää 230 Vac jännitteestä.
DI-lähtöjen johtimien minimi poikkipinta-ala on 1.5 mm2.

Releiden ominaisuudet
Mitoitustiedot 2000 VA, 250 Vac, 8 A
Täyttää standardit pCOE 2A FLA, 12A LRA, D300 
UL-standardin mukaisesti, (30.000 kytkentää)
2 A resistiivinen, 2 A induktiivinen, cosj= 0.4, 2(2)A
EN 60730-1 standardin mukaisesti, (100.000 kytkentää)
Ohjelmoitavien releiden tapahtuma/tilatiedot on kuvattu alla 
olevassa taulukossa. Rele vetää kun tapahtuma/tila 
tapahtuu:

Taulukko 4 - Tila- ja hälytysreleiden asetukset (katso myös kytkentäkaavio)
Laite

tunnus Kuvaus Liitin 

6K1
Yksikön käyntitila (Kompressori käy): Kontakti on kiinni kun mikä tahansa 
kompressori on käynnissä tai kun käynnistyskomento on aktiivinen, ja muussa 
tapauksessa avoin.

J5-N01/C1

6K2

Yksikön tila (ohjelmoitava)  Oletuksena hälytys CKT1: Kontakti on kiinni aina kun 
yksikössä on jokin manuaalista kuittausta vaativa vikatila joka vaikuttaa yksikön, 
jonkin kompressorin tai kylmäainepiirin toimintaan kylmäainepiirissä 1. J6 –N02/C2

6K3

Yksikön tila (ohjelmoitava)  Oletuksena hälytys CKT2: Kontakti on kiinni aina kun 
yksikössä on jokin manuaalista kuittausta vaativa vikatila joka vaikuttaa yksikön, 
jonkin kompressorin tai kylmäainepiirin toimintaan kylmäainepiirissä 2. J7 –N03/C3

6K4

Yksikön tila (ohjelmoitava)  Oletuksena yksikön rajoitustila: Kontakti on kiinni aina 
kun yksikössä on jokin tehonrajoitus (lauhdutin, höyrystin, kompressori) ollut 
aktiivisena yhtäjaksoisesti vähintään 20 minuuttia jossakin kylmäainepiirissä. J8-N04/C4
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Sähkötiedot

Ulkoinen Auto/Stop -ohjaus
Ulkoinen auto/stop -ohjaus kytketään pääsäätimen liittimiin 
1A2 – 1A3:

•  6S1-1: Moduli 1A2 liittimet J5 – ID6
piirin 1 auto/stop -ohjaus

•  6S1-2: Moduli 1A3 liittimet J4 – ID4
piirin 2 auto/stop -ohjaus

Yksikkö käy normaalisti kun kontaktit suljetaan. Kun kontakti 
aukeaa, kompressorit pysähtyvät ja yksikön käynti on 
estetty. Kontaktien sulkeminen palautta yksikön normaaliin 
toimintaan. Kytkentöjen tulee olla yhteensopivia 24 VDC ja 
12 mA resistiiviselle kuormalle. Katso lisätietoja yksikön 
mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta.

Lämpöpumpun ohjaus ja 
Lämmitys / Jäähdytys -valinta
Lämpöpumppu-malleissa (CXAX), Lämmitys/Jäähdytys-
valinta voidaan suorittaa etäohjauksella, pääsäätimen 1A2, 
liittimillä J5 – ID7, joka on merkitty kytkentäkaavioon 
tunnuksella 6S4.
Asetuspiste, kontaktin sulkeminen, tai kommunikaatioverkon 
komento vaihtaa toiminnon lämmityksen ja jäähdytyksen 
välillä käyttäjän valinnan mukaisesti. Toiminto voidaan 
muuttaa manuaalisesti myös yksikön säätimestä. Kun 
toiminto vaihdetaa Lämmitykselle ‘Heat’, yksikkö vaihtaa 
lämmitystoiminnolle ja ohjaa yksikön toimintaa lähtevän 
kuumanveden lämpötilan asetuspisteen perusteella. Kun 
toiminto asetetaan Jäähdytykselle ‘Cool’, yksikkö vaihtaa 
jäähdytystoiminnolle ja ohjaa yksikön toimintaa lähtevän 
kylmänveden lämpötilan asetuspisteen perusteella.
Yksikön toimintaa ohjataan Heat/Cool -komennolla. 
Toiminnonvaihto pysyttää kaikki kompressorit. 10 sekunnin 
viiveen jälkeen 4-tieventtiili vaihtaa asentoaan valitun 
toiminnon mukaan, ja yksikkö käynnistyy uudelleen valitulla 
toiminnolla.

Yksikkö pysähtyy toimintatilan vaihtamisen yhteydessä ina 
kokonaan ja 4-teiventtiili vaihtaa asentoaan 10 sekunnin 
viiveen jälkeen, jonka jälkeen yksikkö käynnistyy uudelleen. 

Apuasetuspiste
Jos lähtevän veden apuasetuspiste on käytössä, sen ohjaus 
tulee kytkeä pääsäätimeen 1A4:

• 6S5: Liittimet J4 – ID1/IDC1

Vedenjäähdytin toimii normaalisti, käyttäen säätimeen 
asetettua Lähtevän veden asetuspistettä, ja ottaa Lähtevän 
veden Apuasetuspisteen käyttöön kun liittimen 6S5 kontakti 
suljetaan. 

Kylmänveden ulkoinen asetuspiste
(ECWS/EHWS) Optio 
Yksikön apusäätimessä (1A4) on tulot joihin voidaan kytkeä 
joko 0-20mA tai 4-20mA signaalit joilla asetetaan kylmän-/
kuumanveden (ECWS/EHWS) asetupisteet. Huomioi että 
tämä toiminto ei ole varsinainen asetuspiste, vaan 
asetuspisteen poikkeutusarvo. Tätä toimintoa käytetään 
yleensä taloautomaation yhteydessä.
Kylmänveden asetuspitettä voidaan muuttaa 0-20mA tai 
4-20mA signaalilla joka on kytketty liittimiin 1A4: J9-B1/GND. 
0-20mA tai 4-20mA signaali vastaa 0-20°C poikkeutusta joka 
lisätään varsinaiseen asetuspisteeseen (lisätään 
kylmänveden asetuspisteeseen, ja vähennetään 
kuumanveden asetuspisteestä seuraavan kaavan mukaisesti

Current Signal (4-20mA) 
(Default setting)

Säätimen 
ymmärtämä arvo

Virtasignaali (0-20mA) 

Asetuspisteen poikkeutus (°C) 
= 20*(mA – 4) / 16

Jos veden asetuspisteen ulkoinen tulo on oikosulussa tai kytkemättä, LLID lähettää prosessorille joko hyvin korkean tai hyvin 
matalan arvon. Tässä tapauksessa säädin siirtyy automaattisesti käyttämään normaalia kylmänveden asetuspistettä.

Asetuspisteen poikkeutus (°C) 
= virta (mA)
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Sähkötiedot

Ulkoinen tehonrajoitus
(EDLS) Optio
Apusäädin (1A4) mahdollistaa yksikön tehonrajoittamisen 
rajoittamalla käyvien kompressoreiden tai tehoportaiden 
määrää. Käyntiluvan ssavien kompressoreiden määrä voi 
vaihdella yhdestä käytettävissä olevien tehoportaiden 
määrään. Algoritmi määrittelee kumpi kompressori tai 
tehoporras pysäytetään jotta tehonrajoituspyynti toteutuu. 

Apusäädin (1A4) shall accept either 0-20mA or 4-20mA 
signals. Each signal corresponds to an EDLS range with a 
minimum of 1 compressor and a maximum of all 
compressors. The following tables exist:

Ulkoisen asetuspisteen ja 
Tehonrajoituksen Analogitulon 
kytkentä
Ulkoinen asetuspiste (ECWS) ja Tehonrajoitus (EDLS) 
signaaliksi voidaan kytkeä ja asettaa 2-10 Vdc 
(tehdasoletus), 4-20 mA, tai resistiiviseksi tuloksi (myös 
4-20 mA signaali) kuten alla näytetään. (Katso miten 
signaali muutetaan Vdc ja mA välillä PC05:ssä).

B1/B2

GND

I = 20/(R+200)

Potentiometri

B1/B2

GND

I = 20/(R+200)

Resistori

(EWCS)

(EDLS)

Sallittujen kompressoreiden määrä

Prosentti Simplex 
Duo

Simplex 
Trio Duplex

0.0% 0 1 1 1

25.0% 5 1 1 2

33.3% 6.7 1 2 2

50.0% 10 2 2 3

66.7% 13.3 2 3 3

75.0% 15 2 3 4

100.0% 20 2 3 4

Simplex 
Duo

Simplex 
Trio Duplex

20.0% 4 1 1 1

40.0% 8 1 1 2

46.7% 9.3 1 2 2

60.0% 12 2 2 3

73.4% 14.7 2 3 3

80.0% 16 2 3 4

100.0% 20 2 3 4

Virta
0-20mA 

Sallittujen kompressoreiden määrä

Prosentti Virta
0-20mA
(Oletus
asetus) 
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Kommunikaatiosovittimen vaihtoehdot

Lähtötehon prosenttiarvo
Säädin antaa analogisen lähtösignaalin (0-10 VDC) joka 
kertoo yksikön aktiivisen tehon [%]. Signaali lähtee 
modulin 1A4, liittimestä J2 – Y1, joka on kytkentäkaavioon 
merkitty tunnuksella S1.

Yleistä
VAROITUS! Suojamaadoitus! Sähkökytkennät saa 
suorittaa ainoastaan sähkötöihin hyväksytty asentaja, ja 
asennuksen tulee täyttää paikalliset määräykset. 
Virheellinen kytkentä voi aiheuttaa kuolettavan 
sähköiskun. 

Kommunikaatioverkon kytkentöjen tulee täyttää seuraavat 
vaatimukset:
•  Kytkennät tulee suorittaa paikallisten asetusten ja

määräysten mukaisesti.

• Kommunikaatiokaapeleina tulee käyttää suojattuja,
kierrettyjä parikaapeleita (Belden 8760 tai vastaava),
joiden poikkipinta-ala on määritelty alla olevassa
taulukossa:

•  Kommunikaatioverkko ei saa kulkea rakennuksesta
toiseen

• Kaikki kommunikaatioverkon yksiköt voidaan “ketjuttaa”
keskenään peräkkäin.

Huom: Laitevaurioiden välttämiseksi matalajännite-
kaapeleihin (< 30 V) ei saa kytkeä yli 30 V jännitettä.

Taulukko 5 - Kaapelin poikkipinta-ala
Poikki

pinta-ala Ø
Kommunikaatiokaapelin

maksimipituus

2.5 mm² 1525 m

1.5 mm² 610 m

1.0 mm² 305 m Kommunikaatiokytkennät
A B C D

A = LonTalk -verkko 
B = BACnet -verkko 
C = ModBus -verkko 
D = pCOWeb -verkko 
LonTalk -verkko
Säädin mahdollistaa LonTalk -kommunikaation 
vedenjäähdyttimen ja taloautomaation (BAS) välillä. 
Tulot/Lähdöt sisältävät sekä pakolliset ja valinniaset 
verkkokomennot LonMark Toimintoprofiilin 8040 
mukaisesti. 

Asennussuositus
Lon sovitin käyttää Echelon FTT-10 lähetintä, joka on 
hyväksytty TP/FT-10 kanavan käyttöön. Tämä 
kommunikaatiokanavassa on seuraavat ominaisuudet:

• Se sisältää jopa 60 yhtymäpistettä saman verkon
sisällä

•  Siirtonopeus: 78 125 kbps
•  Verkon maksimipituus: 1400 meters
•  Suositeltu rakenne: Ketjutus kaksois-päätevastuksella

(105 ohms)

Katso lisätietoja virallisesta LonWorks® FTT-10A 
avoimen topologian lähettimen käyttöohjeesta sekä 
virallisesta LonWorks® ohjeesta: LonMark® layer 1-6 
interoperability guidelines version 3.0.
Nämä dokumentit ja tarvittavat lisätiedot löytyvät 
osoitteesta: www.lonmark.org

BACnet -verkko
Säädin mahdollistaa BACnet -kommunikaation 
vedenjäähdyttimen ja taloautomaation (BAS) välillä.

ModBus -verkko
Säädin mahdollistaa ModBus -kommunikaation 
vedenjäähdyttimen ja taloautomaation (BAS) välillä.

pCOWeb -verkko
Säädin mahdollistaa pCOWeb -kommunikaation 
vedenjäähdyttimen ja taloautomaation (BAS) välillä.
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Toimintaperiaatteet

Tässä kappaleessa selitetään omalla säätimellä 
varustettujen ilmalauhdutteisten CGAX ja CXAX 
vedenjäähdyttimien toiminta.
Huom: Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, kutsu TUKES 
hyväksytty kylmälaiteasentaja korjaaman laite. Virheellisesti 
suoritettu korjaus mitätöi valmistajan laitetakuun.

Yleistä
CGAX ja CXAX vedenjähdyttimissä on Scroll kompressori(t), 
ja 1 tai 2 kylmäainepiiriä. Yksiköissä on sisäänrakennettu 
säädin/Ohjauspaneeli ja yksiköissä käytetään R410A 
kylmäainetta.
CGAX/CXAX yksiköiden peruskomponentteihin kuuluu:
• Sisäänrakennettu ohjauspaneeli ja säätöautomatiikka
•  Scroll kompressorit
• Juotettu levylämmönvaihdin höyrystin
•  Ilmalauhdutteinen lauhdutinkenno alijäähdyttimellä
• Elektroninen paisuntaventtiili
• Tehtaalla valmiiksi kytketty sisäinen putkitus

Kylmäainepiiri
Kylmäainepiiri on samanlainen kuin kuissakin Trane:n 
valmistamissa Scroll kompressori vedenjäähdyttimissä. 
Conquest -sarjan malleissa on höyrystimenä juotettu 
levylämmönvaihdin ja ilmalauhdutteinen lauhdutinkenno. 
Kompressoreissa on imukaasulla jäähdytetyt moottorit ja 
öljynhallintajärjestelmä mikä takaa lähes öljyttömän 
kylmäaineen syötön kylmäainepiiriin, ja marmistaa 
kompressorin riittävän voitelun ja tiivistyksen. 
Voitelujärjestelmä takaa kompressorin pitkän käyttöiän ja 
alhaisen käyntiäänen.
Lauhduttimelta tuleva nestemäinen kylmäaine syötetään 
höyrytimelle elektronisella paisuntaventtiilillä, joka maksimoi 
laitteen hyötysuhteen erityisesti osakuormalla.
Yksiköissä on sisäänrakennettu ohjauspaneeli ja 
mikroprosessori pohjainen säädin joka tarjoaa 
kylmävesipiirin tarkan ohjauksen, suojauksen ja moniluoliset 
rajoitustoiminnot. Säädin näyttää vikatilanteissa vikahakua 
helpottavia vikaviestejä laitteen toimintahäiriöitä koskien. 
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Tässä kappaleessa kuvataan CGAX mallien toimintaperiaate (kaksi piirinen vedenjäähdytin).

1: Scroll kompressori
2: Höyrystin (Juotettu levylämmönvaihdin)
3: Lauhdutin (Mikrokanava lauhdutinkenno)
4: Lämmöntalteenotto (Juotettu levylämmönvaihdin)
5: Suodatinkuivain
6/TCE: Elektroninen paisuntaventtiili
7: Huoltoventtiili
8: Schrader-venttiili
9: Nestevaraaja
PT: Paineanturi
PZH: Korkeapainekytkin
TT:  Lämpöanturi
FSL: Virtauskytkin

Toimintaperiaatteet

Kuva 9 - Tyypillinen kylmäainepiirikaavio & Voitelupiirin kaavio
Piiri 1 Piiri 2

Ulkoilma

Ohjaus
paneeli

Nestelinja Nestelinja

Kuumakaasu Kuumakaasu

Imulinja Imulinja

Öljylinja Öljylinja

Kylmävesi

Kuumakaasu Kuumakaasu

Kuumakaasu Kuumakaasu

Lämmin
vesi
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Tässä kappaleessa kuvataan CXAX mallien toimintaperiaate (kaksi piirinen lämpöpumppu).

1: Scroll kompressori
2: Höyrystin (Juotettu levylämmönvaihdin)
3: Lauhdutin (Mikrokanava lauhdutinkenno)
4: Lämmöntalteenotto (Juotettu levylämmönvaihdin)
5: Kaksois-suodatinkuivain
6/TCE: Elektroninen paisuntaventtiili
7: Huoltoventtiili
8: Schrader-ventiili
9: Nestevaraaja
10: 4-tieventtiili
11: Imu/Neste-lämmönvaihdin (Putkilämmönvaihdin)
PT: Paineanturi
PZH: Korkeapainekytkin
TT:  Lämpöanturi
FSL: Virtauskytkin
UY: Venttiilin kela

Huom: Yksikön rakenteen ansiosta yksikön ei tarvitse suorittaa öljynpalautus-sykliä edes silloin kun laitetta 
käytetään pitkään jäähdytyksellä.

Toimintaperiaatteet

Kuva 10 - Tyypillinen kylmäainepiirikaavio & Voitelupiirin kaavio

Piiri 1 Piiri 2

Ulkoilma

Ohjaus
paneeli

Nestelinja Nestelinja

Kuumakaasu Kuumakaasu

Kuumakaasu Kuumakaasu

Imulinja

ÖljylinjaÖljylinja

Imulinja

Lämmin
vesi

Kylmä/Kuuma 
vesi

4-
tie

ve
nt

tii
li/

Lä
m

m
ön

va
ih

di
n

4-
tie

ve
nt

tii
li/

Lä
m

m
ön

va
ih

di
n

4-
tie

ve
nt

tii
li/

La
uh

du
tin

4-
tie

ve
nt

tii
li/

La
uh

du
tin
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Toimintaperiaatteet

Voitelujärjestelmä
Öljy erotellaan tehokkaasti Scroll kompressorin sisällä eikä 
öljy lähde kiertämään kylmäainepiiriin. Kylmäaineeseen 
sitoutuu kompressoriöljyä vain noin 1-2 %. Katso 
öljynpinnantason tarkemmat tiedot "Kompressori" 
kappaleesta. 

Vesimodulin piirikaavio

Kuva 11 - Vesimodulin piirikaavio - Yksikkö jossa ei ole pumppuyksikköä

Kylmä/Kuuma
vesi

KOHTA SELITYS KOHTA SELITYS

HÖYRYSTIN (LEVYLÄMMÖNVAIHDIN

VESIPIIRIN SIHTI

MANUAALINEN ILMANSVENTTIILI

TYHJENNYSVENTTIILI

PAINEMITTARIN YHDE

JÄÄTYMISSUOJAUS (VALINNAINEN)

LÄMPÖANTURI

HÖYRYSTIMEN VIRTAUSKYTKIN

KYLMÄ/KUUMAVESILINJA
LÄMPÖERISTE



CG-SVX027C-GB 27

Toimintaperiaatteet

Kuva 12 - Vesimodulin piirikaavio - Yksikkö jossa ei ole pumppuyksikköä

Yhdellä pumpulla
Kahdella pumpulla
Puskurivaraajalla

KOHDE SELITYS

HÖYRYSTIN (LEVYLÄMMÖNVAIHDIN)

VESIPIIRIN SIHTI

MANUAALINEN ILMAUSVENTTIILI

TYHJENNYSVENTTIILI

PAINEMITTARIN YHDE

JÄÄTYMISSUOJAUS (VALINNAINEN)

KESKIPAKOPUMPPU

VESIPIIRIN TAKAISKUVENTTIILI

PAISUNTASÄILIÖ

VAROVENTTIILI

PUSKURIVARAAJA (VALINNAINEN)

KOHDE SELITYS

LÄMPÖANTURI

HÖYRYSTIMEN VIRTAUSKYTKIN

KYLMÄ/KUUMAVESILINJA
LÄMPÖERISTE

KYLMÄ/KUUMA
VESI
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Vaikutus yksikön rakenteeseen:
Lisää joko paine-eroanturi tai 2 x veden lämpöanturia.
Ei vaikuta pumppujen valintaan.
Pumppujen säädin asennetaan sähkökeskukseen.

2 tai 3 virtaaman ohjausvaihtoehtoa:
Virtaaman manuaalinen säätö
Tasainen ∆T
Tasainen ∆P

Virtaamanstö tasaisella ∆T:llä:

Periaate: 
Kun 1 kompressori pysähtyy, ∆ T laskee --> pumpun nopeus laskee.
Kun 1 kompressori käynnistyy, ∆ T nousee --> pumpun nopeus nousee.
Pumpun miniminopeus = 30Hz
Edellyttää erikseen hankittavan 3-tieventtiilin asentamista.

Säätyvä virtaamanohjaus

VEDENJÄÄHDYTIN

YKSIKÖN SÄÄDIN

PUMPUN
NOPEUDEN

SÄÄDIN

JÄÄHDYTYSVERKKO
Tärkeää: Ohitusventtiilit tulee mahdollistaa vedenjäähdyttimen vaatima 
minimivirtaama. Ohitusventtiilin aukeamisnopeuden tulee olla paljon 
nopeampi kuin sisäyksiköiden venttiileiden
aukeamisnopeus. Ulkoinen

säädin

HÖYRYSTIN
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Ensikäynnistys

Ensikäynnistyksen valmistelut
Suorita alla olevan listan tarkastukset jotta voidaan 
varmistua että yksikkö on oikein asennettu ja valmiina 
käynnistykseen. Urakoitsijan tulee tarkastaa seuraavat asiat 
ennen yksikön käynnistämistä:
• Tarkasta yksikön asennuspaikka.
• Varmista että yksikkö on vaaterissa.
• Tarkasta värinänvaimentimien asennus.
•  Tarkasta yksikön suojaetäisyydet

(Katso mittakuvat).
• Tarkasta lauhduttimen suojaetäisyydet

(Katso mittakuvat).
• Jäähdytysverkko on käyttövalmis, täynnä vettä,

koeponnistettu ja ilmattu.
• Jäähdytysverkko on huuhdeltu roskista puhtaaksi.
•  Vesipiirin sihti on puhdistettu jäähdytysverkon huuhtelun

jälkeen.
•  Sihti on puhdistettu kun umput ovat olleet käynnissä

vähintään 2 tuntia.
• Lämpö- ja painemittarit on oikein asennettu.
•  Jäähdytysverkon pumppujen ohjaus on oikein kytketty ja

ohjaus toimii oikein.
•  Pumppu on täytetty kokonaan vedellä.

• Yksikölle on suoritettu onnistuneesti eristysvastusmittaus
ja mittaustulokset täyttävät kaikki paikalliset asetukset ja
määräykset.

• Virransyötön jännite ja taajuus vastaa yksikön
tyyppikilpeen merkittyjä arvoja.

• Sähkökytkennät on oikein ja siististi suoritettu.
• Päävirtakytkin on oikein mitoitettu.
•  Virransyötön vaihejärjestys on oikein kytketty "ABC"

järjestykseen.
•  Vesipiirin glokolipitoisuus on oikea mitoitusolosuhteisiin

nähden.
•  Vesivirtaaman tarkastus: laske virtaamaa ja varmista

että tämä näkyy myös säätimen näytössä.
•  Tarkasta höyrystimen yli vaikuttava vesipiirin

painehäviö (yksiköt joissa ei ole Vesimodulia) tai
yksikön käytttävissä oleva paine (jos Vesimoduli on
asennettu) ja että arvot vastaavat tehtaan vaatimuksia
(Katso kaaviot…..).

•  Käynnistä yksikön moottorit yksi kerrallaan,
tarkasta pyörimissuunta ja niihin kytkettyjen
komponenttien oikea toiminta.

• Varmista että jäähdytysverkossa on riittävästi pyyntiä
(vähintään 50% nimelliskuormasta).

Tiettyjä parametreja ei voida säätää Deluxe-
kosketusnäytöstä. Tällöin tulee käyttää vakionäyttöä PGD1 
jos näitä parametreja tarvitsee muuttaa.

Vesipiirin virtaamat
Höyrystimen läpi kulkeva vesivirtaama tulee olla 
virtauskaavion osoittamien minimi- ja maksimiarvojen 
välillä. Liian alhainen virtaama aiheuttaa laminaarista 
virtausta, mikä heikentää lämmönsiirtymistä ja aiheuttaa 
joko paisuntaventtiilin ohjaushäiriön tai jatkuvia 
käyntikatkoja matalalämpötila-suojauksen johdosta.
Jäähdytysverkon painehäviön mittaus:
Mittaa jäähdytysverkon yli vaikuttava painehäviö siten että 
kaikki venttiilit ja säätölaitteet on ohjattu täysin avoimiksi. 
Kirjaa jäähdytysverkon painehäviö järjestelmän 
käyttöönottopöytäkirjaan tulevaa käyttöä varten. 
Painehäviön nouseminen voi olla merkki jäähdytysverkon 
likaantumisesta tai muusta toimintahäiriöstä.

VAROITUS! Vaarallinen korkeajännite!
Katkaise virransyöttö, ohjauspiirit mukaan lukien, aina 
ennen laitteeseen tehtäviä töitä. Estä virransyötön päälle 
kytkentä töiden aikana.
Kuolettavan sähköiskun vaara!

Odota vähintään 5 minuuttia virransyötön katkaisun 
jälkeen ennen kuin avaat yksikön sähkökeskuksen, 
jotta jännite ehtii varmasti purkautua kaikista 
komponenteista.

VAROITUS! Jännitteellisiä komponentteja!
Asennuksen, testauksen, huollon ja vianhaun aikana 
yksikköä voidaan joutua käyttämään jännitteellisenä. 
Sähkötöitä vaativat työvaiheet saa suorittaa ainoastaan 
sähkötöihin hyväksytty asentaja. Jännitteellisiin osiin 
koskeminen voi aiheuttaa vakavan vammautumisen tai 
pahimmillaan kuolettavan sähköiskun.

VAROITUS! Älä missään olosuhteissa täytä vesipiiriä 
puhtaalla glykolilla, vaan käytä aina vesi/glykoli-seosta. 
Maksimi glykolipitoisuus on 40%. Tätä korkeampi 
glykolipitoisuus vaurioittaa pumppua ja sen tiivisteitä.

VAROItUS! Vesipumppua ei saa käyttää kuivana, koska 
tämä vaurioittaa pumpun tiivisteitä.

HUOMIO! Vesipiirin veden oikea käsittely! 
Käsittelemättömän tai väärin käsitellyn veden käyttö 
vesipiirissä voi aiheuttaa vesipiirin likaantumista, 
korroosiota, tai levän ja liman kasvua. On suositeltavaa 
käyttää vedenkäsittelyyn erikoistuneen yrityksen 
palveluksia vedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa virheellisestä 
vedenkäsittelystä aiheutuneista vaurioista tai 
kustannuksista.
HUOMIO! Vesisihti tulee puhdistaa ennen yksikön 
ensikäynnistystä vesipiirin huuhtelun jälkeen, sekä 
uudelleen viimeistään 12 käyttötunnin jälkeen.
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Ensikäynnistys

Yksikön käynnistäminen
Suorita yksikön käynnistäminen seuraavasti:

Yksikön ja asennuksen tarkastaminen
• Varmita että edellisessä kappaleessa (Ensikäynnistyksen

valmistelut) mainitut tarkastukset on suoritettu.
• Asenna yksikön mukana toimitettu sähköliittimien

läpinäkyvä suojakansi paikoilleen.
• Varmista että kaikki kylmä- ja vesipiirin venttiilit ovat

oikeissa asennoissaan.
• Varmista että yksikkö ei ole vaurioitunut asennuksen

aikana.
• Varmista että kaikki anturit on oikein asennettu ja

mittaavat vaadittua lämötilaa/painetta.
• Tarkasta että kapillaariputket (värinäsuojaus) eivät ole

vaurioituneet.
• Kuittaa kaikki manuaalikuitattavat säätölaitteet.
• Vuototarkasta kylmäainepiiri kokonaisuudessan.

Kompressorin asetusten tarkastus
•  Tarkasta öljynpinnantaso kompressorin ollessa

pysähdyksissä. Öljynpinnan tulee olla vähintään näkölasin 
puolivälissä.
(Katso Kuva 13).

Kuva 13 - Kompressorin öljynpinnantaso

1 = Maksimi öljynpinnantaso
2 = Minimi öljynpinnantaso
• Kuittaa kaikki manuaalisesti kuitattavat laitteet
• Tarkasta kylmäaineliittimien kireys
•  Tarkasta sähköliittimien kireys, sähkömoottorit mukaan

lukien
• Mittaa moottoreiden eristysvastus 500V DC jännitteellä ja

varmista että eristysvastus vastaa valmistajan
vaatimuksia (minimiarvo 2 megaohmia)

• Tarkista oikea vaihejärjestys mittaamalla
Sähkökytkennät
• Tarkasta sähköliittimien kireys
• Säädä kompressoreiden ylikuormitusreleet
• Säädä puhaltimien ylikuormitusreleet

Sähkökytkennät
• Tarkasta sähköliitosten oikea kireys.
• Tarkasta kaikki painekytkimet.
• Tarkasta säätimen asetukset.
• Varmista suojajohtimen jatkuvuus mittaamalla.
Lauhdutin
• Tarkasta puhaltimienpyärimissuunta.
• Suorita puhaltimien eristysvastusmittaus 500V DC

jännitteellä ja varmista että vastus vastaa valmistajan
vaatimuksia (minimiarvo 500 megaohmia)

Laitteen toimintaparametrit
• Kytke virransyöttö päälle.
• Käynnistä vesipumput ja varmista että niissä ei havaita

kavitointia.
•  Käynnistä yksikkö CH535-säätimen käyttöohjeen

mkaisesti. Varmista että vesipumppujen kontaktorit on
oikein kytketty vedenjäähdyttimen piirikortille.

• Anna yksikön käydä vähintään 15 minuuttia jotta
järjestelmän paineet ehtivät tasaantua.

Tarkasta:
•  Jännite
• Kompressoreiden ja puhaltimien käyntivirta
• Tulo- ja lähtöveden lämpötilat
• Imulämpötila ja -paine
• Ulkoilman lämpötila
• Ulospuhalluslämpötila
• Kuumakaasun paine ja lämpötila
• Kylmäainenesteen lämpötila ja paine
• Toimintaparametrit:

• Vesipiirin painehäviö höyrystimen yli (jos
Vesimodulia ei asennettu) tai yksiköin saatavilla
oleva paine. Paineen tulee olla Trane:n
määrittelemissä rajoissa

• Tulistuminen: Imulämpötilan ja kastepiste-
lämpötilan välinen lämpötilaero. Normaali
tulistuminen on yleensä välillä 5 - 7 °C
jäähdytystoiminnolla ja R410A kylmäaineella

• Alijäähtyminen: Kylmäainenesteen lämpötilan ja
kiehupislämpötilan välinen lämpötilaero. Normaali
alijäähtyminen on yleensä välillä 2 - 15°C
jäähdytystoiminnolla ja R410A kylmäaineella

• Korkeapaineisen kylmäainekaasun kastepiste-
lämpötilan  ja lauhduttimelle tulevan ilman
lämpötilan välinen lämpötilaero. Normaaliarvo
vakiomallin yksiköissä R410A kylmäaineella on
yleensä välillä 15 - 23°C

• Lähtevän veden lämpötilan ja matalapainepiirin
kastepistelämpötilan välinen lämpötilaero.
Normaali arvo vakiomallin yksiköllä, ilman glykolia
vesipiirissä, tulisi olla noin 3.5°C
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Yksikön käynnistäminen

Viimeiset tarkastukset
Kun yksikkö toimii normaalisti:

•  Tarkasta että yksikkö on puhdas eikä yksikön sisälle ole
jäänyt roskia, työkaluja, yms…

• Kaikki venttiilit ovat käyttöasennossa
• Tarkasta että yksikön paneelit on suljettu ja/tai oikein

kiinnitetty

HUOMIO!
• Jotta laitteen takuu pysyy voimassa, kaikki asiakkaan itse

suorittamat käynnistykset tulee raportoida
yksityiskohtaisesti paikalliselle Trane:n edustajalle. Pyydä
tarvittaessa lisätietoja laitteen maahantuojalta.

• Älä käynnistä moottoria jonka eristysvastus on alle
2 megaohmia.

• Vaiheiden välinen jännite-ero tulee olla alle 2%
• Moottoreiden syöttöjännitteen tulee olla 5% sisällä

moottoreiden tyyppikilvessä mainitusta nimellisjännitteestä.
• Kompressoriöljyn vaahtoaminen on merkki siitä että öljyyn

on liuennut liikaa kylmäainetta, jolloin öljyn
voiteluominaisuudet ovat heikentyneet eikä kompressorin
voitelu ole riittävää. Pysäytä kompressori 60 minuutiksi ja
anna kampikammiovastuksen höyrystää kylmäaine pois
öljyn seasta.
Jos tämä ei toimi, ota yhteyttä laitteen huoltoliikkeeseen tai
maahantuojaan.

•  Liika öljy voi vaurioittaa kompressoria. Ota yhteyttä
paikalliseen Trane:n edustajaan ennen kuin lisät
kompressoriin öljyä.
Käytä ainoastaan Trane:n suosittelemia voiteluaineita.

• Kaikkien kompressoreiden tulee pyöriä oikeaan suuntaan.
Jos korkeapainepuolen paine pysyy muuttumattomana 30
sekuntia kompressoreiden käynnistymisen jälkeen,
pysäytä kompressorit välittömästi ja tarkasta vaihejärjestys
vaihejärjestysmittarilla.

VAROITUS!
• Jäähdytysvesipiiri voi olla paineenalainen. Varmista

vesipiirin paineettomuus ennen vesipiirin avaamista
huoltoa tai täyttämistä varten.
Vakavan vammautumisen vaara.

• Jos jäähdytysverkolle suoritetaan kemiallinen puhdistus,
vedenjäähdytin tulee eristää jäähdytysverkosta
puhdistamisen ajaksi jotta estetään vedenjäähdyttimen
lämmönvaihtimen ja vesiputkien korroosio- ja muut vauriot.
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Ennen käynnistystä suoritettavat tarkastukset 
(Esimerkki)

YKSIKKÖ
Tarkasta lauhdutinkennon suojaetäisyyksien riittävyys
Tarkasta että yksikön ympärillä on riittävästi tilaa huoltoa varten
Tarkasta kumityynyjen asennus
Tarkasta että yksikkö on vaaterissa

JÄÄHDYTYSVERKKO
Tarkasta lämpö- painemittareiden sijainti
Tarkasta että virtaaman säätöventtiili on asennettu ja oikeassa asennossa
Tarkasta että yksikön tulovesiputkeen on asennettu sihti
Tarkasta että vesipiiriin on asennettu ilmausventtiili(t)
Tarkasta että jäähdytysverkko on huuhdeltu puhtaaksi ja täytetty vedellä
Tarkasta että vesipiirin pumput on kytketty yksikön säätimen ohjaukseen
Tarkasta vesipiirin riittävä virtaama

Tarkasta yksikön yli vaikuttava painehäviö tai saatavilla oleva paine (jos Vesimoduli asennettu)
Vuototarkasta vesipiiri

SÄHKÖLAITTEET
Tarkasta virransyötön kytkin-/varolaitteiden asennus ja mitoitus
Tarkasta että sähkökytkennät ja komponenttien mitoitus täyttää paikalliset määräykset
Tarkasta että virransyöttö vastaa yksikön tyyppikilpeen merkittyjä nimellisarvoja
Tarkasta vaihejärjestys vaihejärjestysmittarilla

Kommentit

Nimi
Allekrjoitus
Tilausnumero
Asennuskohde
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Laitteen käyttö

Ohjausjärjestelmä
Mikroprosessori-säädin ohjaa vedenjäähdyttimen kaikkia 
toimintoja.

Yksikön käyttö
• Varmista että vesipumpun toimivat oikein.
• Suorita yksikön käynnistys Säätimen käyttöoheen

mukaisesti. Yksikkö toimii oikein kun vesipiirissä on
riittävä virtaama. kompressorit käynnistyvät jos
höyrystimeltä lähtevän veden lämpötila on asetetun
asetuspisteen yläpuolella.

Viikottaiset käynnistykset
• Varmista että vesipumpun toimivat oikein.
• Suorita yksikön käynnistys Säätimen käyttöohjeen

mukaisesti

Lyhty käyttökatko
• Jos yksikkö halutaa pysäyttää lyhyeksi ajaksi, pysäytä

yksikkö Säätimen käyttöohjeen mukaisesti.
(Katso «Kello (Clock)» valikko)

•  Jos yksikkö pysäytetään pitkäksi aikaa, katso alta kappale
«Pitkä käyttökatko»

• Varmista että vesipiiri on suojattu jäätymiseltä
käyttökatkon aikana

•  Älä katkaise yksikön virransyöttöä jos vesipiiriä ei ole
tyhjennetty kokonaan. Trane ei suosittele vesipiirin 
tyhjentämistä koska se lisää vesipiirin korroosiota.

Pitkä käyttökatko
• Tarkasta vesivirtaama
• Mittaa vesipiirin göykolipitoisuus % ja varmista että

liuoksen pakkaskestävyys on riittävä olosuhteisiin nähden
• Vuorotarkasta koko laitos
• Suorita kompressoriöljyn analysointi
• Kirjaa ylös käyntipaineet, -lämpötilat, -virrat ja -jännitteet
•  Vertaa näitä arvoja käyttöönottopöytäkirjaan kirjattuihin

järjestelmän lähtöarvoihin
• Suorita yksikön pysäyttäminen Säätimen käyttöohjeen

mukaisesti
• Varmista että yksikkö ja vesipiiri on suojattu riittävän

tehokkaasti jäätymistä vastaan
• Täytä yksikön lokikirja ja käy se läpi laitteen omistajan

kanssa - Älä katkaise laitteen virransyöttöä jos vesipiiriä ei
ole tyhjennetty kokonaan

• Trane ei suosittele vesipiirin tyhjentämistä koska se lisää
vesipiirin korroosiota.

Käynnistys käyttökatkon jälkeen
• Tarkasta vesipiirin virtaama ja pumppujen toiminta
• Mittaa vesipiirin göykolipitoisuus % ja varmista että

liuoksen pakkaskestävyys on riittävä olosuhteisiin nähden
• Tarkasta asetuspisteet ja yksikön toiminta
• Kalibroi ohjaus- ja säätölaitteet tarvittaessa
• Tarkasta kaikkien varolaitteiden toiminta
• Tarkasta ja kiristä sähköliitännät
• Mittaa sähkömoottoreiden kääit
• Kirjaa ylös käyntipaineet, lämpötilat, virrat ja jännitteet
• Vuorotarkasta koko laitos
• Tarkasta Säätimen asetukset
•  Suorita tarvittaessa öljynvaihto jos pysäytyksen

yhteydessä tehty öljyanalyysi kertoo että öljyn
ominaisuudet eivät enää vastaa valmistajan vaatimuksia.
Tarkasta seuraavat 8 toiminta-arvoa samanaikaisesti
jokaisessa kylmäainepiirissä

• Korkeapaine (HP)
•
• Imulämpötila
• Kuumakaasun lämpötila
• Nesteen lämpötila
• Tuloveden lämpötila
• Lähtevän veden lämpötila
•  Mittaa ulkolämpötila, ja laske sen jälkeen alijäähtyminen ja

tulistuminen. Laitteen toimintaa ei voida arvioida tarkasti
ilman näitä arvoja

• Vertaa näitä arvoja käyttöönottopöytäkirjaan kirjattuihin
järjestelmän alkuperäisiin arvoihin

• Täytä yksikön lokikirja ja käy se läpi laitteen omistajan
kanssa

Matalapaine (LP)
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Ylläpito

Ylläpito-ohjeet
Seuraavat ylläpito-ohjeet ovat kiinteä osa 
vedenjäähdyttimen käyttöä. 
Laitteen saa huoltaa ainoastaan kylmälaitteiden 
huoltamiseen koulutetut ja hyväksytyt henkilöt. Suorita 
laitteelle huolto-ohjeen mukaiset määräaikaishuollot ohjeessa 
määritellyin välein. Tämä varmistaa yksikön pitkän käyttöiän 
ja laskee kalliiden ja pitkien huoltokatkojen vaaraa. Kirjaa 
kaikki tehdyt toimenpiteet ja yksikön toiminta-arvot yksikön 
huoltomuistioon. Nämä tiedot helpottavat vikahakua 
toimintahäiriön saatuessa.
Toiminta-arvojen muutoksista voidaan myös päätellä 
mahdolliset tulevat viat jolloin ne ehditään korjaamaan 
ennakoivasti ilman kallista käyttökatkoa.

Tarkasta seuraavat asiat 500 käyttötunnin jälkeen 
yksikön ensikäynnistyksestä
• Suorita öljyn analysointi
• Vuototarkasta koko laitos
• Tarkasta sähköliitännät ja kiristä tarvittaessa
• Kirjaa ylös käyntipaineet, -lämpötilat, -virrat ja -jännitteet

• Vertaa mitattuja arvoja käyttöönottopöytäkirjaan
kirjattuihin järjestelmän lähtöarvoihin

• Täytä yksikön lokikirja ja käy se läpi laitteen omistajan
kanssa

• Tarkasta ja puhdista tulovesiputken sihti
Kuukausittaiset ennakoivat tarkastukset
• Vuototarkasta koko laitos
• Testaa öljyn happamuus
• Mittaa vesipiirin göykolipitoisuus % ja varmista että

liuoksen pakkaskestävyys on riittävä olosuhteisiin nähden
• Tarkasta sähköliitännät ja kiristä tarvittaessa
• Kirjaa ylös käyntipaineet, -lämpötilat, -virrat ja -jännitteet
• Vertaa mitattuja arvoja käyttöönottopöytäkirjaan

kirjattuihin järjestelmän lähtöarvoihin
• Täytä yksikön lokikirja ja käy se läpi laitteen omistajan

kanssa
• Tarkasta ja puhdista tulovesiputken sihti

Vuotuiset ennakoivat tarkastukset
• Tarkasta vesivirtaama ja pumppujen toiminta
• Tarkasta paisuntasäiliön vastapaine
• Mittaa vesipiirin göykolipitoisuus % ja varmista että

liuoksen pakkaskestävyys on riittävä olosuhteisiin nähden
• Tarkasta asetuspisteet ja yksikön suorituskyky
• Kalibroi säätölaitteet ja oaineanturit
• Tarkasta kaikkien varolaitteiden toiminta
• Tarkasta sähköliitännät ja kiristä tarvittaessa
• Mittaa kompressorin moottorin käämien eristysvastus
• Kirjaa ylös käyntipaineet, -lämpötilat, -virrat ja -jännitteet
• Vuototarkasta koko laitos
• Tarkasta Säätimen asetukset
• Suorita öljyn analysointi
• Vaihda kompressoriöljy tarvittaessa jsos öljyanalyysi

kertoo että öljyn ominaisuudet eivät enää vastaa
valmistajan vaatimuksia

• Vertaa mitattuja arvoja käyttöönottopöytäkirjaan
kirjattuihin järjestelmän lähtöarvoihin

•  Täytä vuosihuollon lokikirja ja käy tulokset läpi laitteen
omistajan kanssa

• Tarkasta ja puhdista tulovesiputken sihti

HUOMIO!
• Käytä ainoastaan Trane:n suositukset täyttäviä

voiteluaineita. Trane on testannut kaikki suosittelemansa
voiteluaineet huolellisesti jotta voidaan varmistua
riittävästä voitelusta ja laitteen pitkästä käyttöiästä.
suositusten vastaisen voiteluaineen käyttö voi tapauksesta
riippuen mitätöidä valmistajan laitteelle antaman
tuotetakuun.

• Öljyanalyysin ja happotestauksen saa suorittaa
ainoastaan tähän toimenpiteeseen hyväksytty ja koulutettu
henkilö. Tulosten virheellinen tulkinta voi aiheuttaa
vedenjäähdyttimen rikkoutumisen ja toimenpiteen aikana
esiintyy myös henkilövahinkojen vaaroja, koska työvaihe
edellyttää kylmäainepiirin avaamista paineellisena.
Kylmäainepiiriin tehtävät työt saa suorittaa ainoastaan
TUKES hyväksytty kylmälaiteasentaja.

• Puhdista lauhdutinkennot pehmeällä harjalla ja vedellä.
Pyydä tarvittaessa kylmälaiteasentajaa suorittamaan
kennojen kemiallinen puhdistus puhdistusvaahdolla.
Älä missään tapauksessa puhdista kennoja painevedellä.

• Pyydä paikalliselta Trane:n edustajalta lisätietoa laitteen
ylläpitosopimuksesta, mikä varmistaa laitteen säännöllisen
ja oikeaoppisen ennakoivan ylläpidon.

VAROITUS!
• Katkaisu laitteen virransyöttö aina ennen laitteeseen

tehtäviä töitä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa vakavan vammautumisen tai pahimmillaan jopa 
kuoleman, sekä vakavan laitevaurion.

• Älä käytä kennon puhdistamiseen höyryä tai yli 60°C
vettä. Tästä aiheutuva kylmäainepiirin paineennousu voi
aiheuttaa kylmäainepiirin varoventtiilin laukeamisen.
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Ylläpito

Pumppujen ylläpito
Pumppujen laakereilla ja mekaanisilla tiivisteillä on 
20000-25000 suunniteltu käyttöikä. Kriittisissä 
sovelluksissa pumput voidaan joutua vaihtamaan 
ennakoivasti ennen pumpun rikkoutumista jotta 
varmistetaan kriittisten järjestelmien jatkuva jäähdytys.

Kompressoreiden huoltotiedot
Öljyntasauslinja
CSHD Kompressorit
Öljyntasauslinja on varustettu Rotolock-liittimillä helpon 
avaamisen helpottamiseksi. Liittimien kiristysmomentti on 
90 N.m. Järjestelmä tulee tyhjentää kylmäaineesta ja 
öljystä ennen öljyntasauslinjonen avaamista. Aseta 
öljyastia liittimien alle avaamisen ajaksi jotta 
kompressoreihin mahdolllisesti jäänyt öljy ei pääse 
valumaan ympäristöön. 

Tandem ja Trio Kompressoreiden imurajoitus
Tandem ja trio kompressoriasennukset edellyttävät 
imurajoituksen käyttöä yhden tai useamman kompressorin 
imulinjassa jotta varmistetaan riittävä öljynpalautus 
jokaiselle piirin eritehoiselle kompressorille.

Kompressorin vaihtaminen
Jos CGAX/CXAX vedenjäähdyttimen kompressori 
rikkoutuu, sen vaihtaminen suoritetaan seuraavasti:
Jokaisessa kompressorissa on nostolenkit. Kompressori 
tulee nostaa molemmista nostolenkeistä. ÄLÄ NOSTA 
KOMPRESSORIA VAIN YHDESTÄ NOSTOLENKISTÄ. 
Käytä työhön soveltuvia nostolaitteita, ja varmista että 
niiden nostokapasiteetti on riittävä kompressorin painoon 
nähden.

Kompressorimallien painot ovat:
CSHD 092 – 58 kg. 
CSHD 125 – 64 kg. 
CSHD 142 – 67 kg. 
CSHD 161 – 69 kg. 
CSHD 183 – 76 kg. 

Kompressorin rikkoutumisen jälkeen kaikkien piirin 
kompressoreiden öljy ja nestelinjan suodatinkuivain tulee 
vaihtaa ja kylmäainepiiriin tulee asentaa tämän lisäksi 
ylimääräinen imusuodatin, jotta rikkoutumisesta 
aiheutuneet epäpuhtaudet eivät jää kylmäainepiiriin 
kompressorin vaihdin jälkeen.

Huom: Älä muuta kylmäaineputkiston rakennetta, koska 
tämä voi heikentää kompressoreiden voitelua.

Huom: Asenna imusuodatin vähintään 250mm etäisyydelle 
CSHD kompressoreista.

Kylmäainepiirin aika avattuna
CGAX/CXAX yksiköissä käytetään POE öljyä (Trane 
suosittelee käyttämään OIL 048E tai OIL 023E öljyä) josta 
johtuen kylmäainepiiriä ei tule pitää avoimena kuin 
mahdollisimman lyhyen aikaa.
Alla suositellut toimenpiteet:
• Pidä uusi kompressori sinetöitynä asentamiseen saakka.

Maksimi aika avoinna riippuu ympäristön olosuhteista
(lähinnä ilmankosteus); Älä missään tapauksessa pidä
kompressoria tai kylmäainepiiriä avoinna 1 tuntia
pidempään..

• Sinetöi kylmäainepiiri vaihtotyön ajaksi ja vaihda aina
samalla myös suodatinkuivain

•  Tyhjiöi piiri 500 microniin tai alempaan tasoon.
•  Älä jätä POE öljyastioita ilmakehälle avoimeksi.

Pidä öljyastiat aina ilmatiiviisti suljettuina.

Mekaaninen kompressorivika
Vaihda rikkoutuneet kompressorit sekä ehjien 
kompressoreiden öljyt. Vaihda lisäksi aina nestelinjan 
suodatinkuivain kompressorin rikkoutumisen jälkeen.

Kompressorin sähkövika
Vaihda rikkoutuneet kompressorit sekä ehjien 
kompressoreiden öljyt. Asenna tämän lisäksi vaihdettavalla 
patruunalla varustettu imusuodatin ja vaihda nestelinjan 
suodatinkuivain. Vaihda suodattimia kunnes öljyn 
happotestaus osoittaa että öljyssä ei ole sähköviasta 
aiheutunutta happamuutta.
Katso kappale “Öljyn testaus”.

Kompressorin eristysvastusmittaus
Eristysvastusmittauksella voidaan todentaa moottorin 
käämien eristysvastus. Käytä 500 VDC eristysvastusmittaria. 
Yli 1 megaohmin tulos on hyväksyttävä ja 1000 ohmia per 
tyyppikilven voltit on perusvaatimus jotta kompressori 
voidaan käynnistää turvallisesti.

Kompressorin virran epäbalanssi
Virran normaali epäbalanssi voi olla 4 - 15 prosenttia 
nimellisjännitteellä moottorin rakenteesta johtuen. Kunkin 
vaiheen resistanssi tulee olla välillä 0.3 - 1.0 ohmia ja 
jokaisen vaiheen tulee olla 7 prosentin sisällä muihin 
vaiheisiin nähden. Vaiheiden ja maan välinen resistanssi 
tulee olla ääretön. 

Huom: Vaiheiden välinen jännite epätasapaino saa olla 
maksimissaan 2 prosenttia.
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Ylläpito

Kylmäainepitket
Kompressorin imu- ja kuumakaasuliittimet ja putket ovat 
kuparipinnoitettua terästä juottamisen helpottamiseksi. 
Useimmissa tapauksissa putkia voidaan uudelleenkäyttää. 
Tilaa tarvittaessa alkuperäisvaraosat laitteen 
maahantuojalta. Käytä putkien katkaisemiseen 
putkileikkuria jotta putkistoon ei pääse leikkuujätteitä. 
Katkaise putkien päät suoraan ja juota putket paikoilleen.

Huom: Älä muuta kompressorin imulinjan rakennetta 
millään tapaa, koska tämä voi heikentää kompressoreiden 
öljynpalautuksen toimintaa.

Kompressorin liitinkotelo
Suojaa kompressorin liitinkotelo kylmäaineputkien 
juottamisen aikana.

Kompressorin kampikammiovastus
Kompressorin kampikammiovastusten tulee olla päällä 
vähintään 8 tuntia ennen vedenjäähdyttimen käynnistämistä. 
Vastus höyrystää kylmäaineen pois öljystä ja varmistaa 
kompressorin riittävän voitelun käynnistyksen aikana. 
Ympäristön lämpötila ei vaikuta lämmitysajan pituuteen, eikä 
yksikköä saa missään tapauksessa käynnistää ennen kuin 
edellä mainittu 8 tunnin lämmitysaika on kulunut.
Huomaa myös että 8 tuntia pidempi lämmitysaika EI 
vaurioita kompressoria.

Lauhdutinkennon ylläpito
Lauhdutinkennon puhdistaminen
Puhdista lauhdutinkennot vähintään 1 kerran vuodessa, tai 
tarvittaessa useammin jos laitetta käytetään “erotyisen 
likaisessa” ympäristössä. Lauhdutinkennojen säännöllinen 
puhdistaminen varmistaa laitteen ensiluokkaisen 
suorituskyvyn.

Epoksilla suojatut kennot (Lämpöpumppujen lisäoptio)
Puhdista lauhdutinkennot ennen laitteen ensikäynnistystä ja 
säännöllisesti sen jälkeen, jotta varmistetaan yksikön hyvä 
hyotysuhde ja luotettava toiminta vuosiksi eteenpäin. 
Puhdista kennot pehmeällä harjalla ja lämpimällä vedellä. 
On suositeltavaa käyttää lilsäksi apuna 'Trane Coil Cleaner' 
kennonpuhdistusvaahtoa.

Huom: Älä käytä voimakkaita emäksiä (pH yli 8.5), 
lauhdutinkennojen puhdistamiseen.

Höyrystimen ylläpito
Trane CGAX vedenjäähdyttimissä käytetään höyrystimenä 
levylämmönvaihdinta (BPHE) johon on tehtaalla asennettu 
vesipiirin virtauskytkin. Höyrystimen tulovesiputkessa on 
myös sihti joka tulee puhdistaa säännöllisesti.

Huom: Tulovesiputken sihti on oleellinen asia laitteen 
luotettavan toiminnan kannalta. Kaikki levylämmön-
vaihtimeen pääsevät yli 1.6 mm partikkelit vaurioittavat 
lämmönvaihdinta ja voivat pahimmillaan aiheuttaa sen 
tukkeutumisen, jolloin lämmönvaihdin joudutaan vaihtamaan 
uuteen.

Levylämmönvaihtimen sallittu vesivirtaama on 1.4 - 4.2 l/ 
min per yksikön nimellinen kapasiteetti kW. Jotta yksikkö 
kykenee säilyttämään tulo-/lähtöveden 12-7°C 
lämpötilaeron, veden nimellisvirtaaman tulee olla vähintään 
2.8 l/min per jäähdytys kW. Minimi nimellisvirtaana 
varmistaa että virtaama ei muutu laminaariseksi, jolloin 
lämmönsiirtyminen pysyy riittävänä eikä höyrystin ole 
vaarassa jäätytä. Maiksimivirtaama on 6 m/s. Tätä suurempi 
virtausnopeus aiheuttaa lämmönvaihtimen eroosiota. 
Levylämmönvaihdinta ei voida avata puhdistamista varten. 
Lämmönvaihtimen tukkeutuminen aiheuttaa imukaasun 
“märkyyttä” huonosta lämmönsiirtymisestä johtuen, 
tulistumisen katoamista, alle 35°C kuumakaasun lämpötilan, 
sekä kylmäaineen liukenemista kompressoriöljyyn, mikä 
heikentää kompressorin voitelua ja aiheuttaa pahimmillaan 
kompressorin vaurioitumisen.

Höyrystimen vaihtaminen
Jos CGAX yksikön höyrystin joudutaan vaihtamaan, uuden 
lämmönvaihtimen tulee olla täsmälleen samaa mallia kuin 
alkuperäinen höyrystin. Varmista että kylmäaineen tulo- ja 
lähtöyhteet ovat uudessa lämmönvaihtimessa samoilla 
paikoilla kuin alkuperäisessä höyrystimessä. Tämä on 
erityisen tärkeää kaksipiirisissä yksiökissä. Varmista että 
kylmäainepiirejä ei kytketä ristiin höyrystimen vaihdon 
yhteydessä.
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Vesipumpun ylläpito
VAROITUS! Katkaise vesipumpun virransyöttö ennen 
pumppuun tehtäviä töitä ja varmista että jännitettä ei päästä 
kytkemään takaisin päälle töiden aikana. Pumpun sisäosat 
ovat huoltovapaat. Pidä pumpun ulkopinta puhtaana jotta 
varmistetaan pumpun moottorin riittävä jäähdytys. Jos 
pumppu on asennettu pölyiseen ympäristöön, se tulee 
puhdistaa säännöllisesti määräaikaishuoltojen yhteydessä, 
tai tarvittaessa tätäkin useammin olosuhteista riippuen. 
Huomioi moottorin suojausluokka (IP-luokka) puhdistamista 
suorittaessasi. Pumpun laakerit ovat huoltovapaata, 
kestovoideltua tyyppiä.
Jos vesipiiri tyhjennetään jäätymisen estämiseksi, muista 
tyhjentää myös vesipumppu pumpun tyhjennysliittimestä.

Avaa täyttö- ja tyhjennyskorkit.
Älä asenna täyttö- ja tyhjennyskorkkeja paikoilleen ennen 
kuin yksikkö otetaan uudelleen käyttöön, jäätymisen 
estämiseksi.

Kuva 14 - Vesipumpun täyttö- ja tyhjennyskorkit

A = Täyttökorkki
B = Tyhjennyskorkki
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Vikahaku

Tämä vikahakuohje ei anna täydellisiä ohjeita Scroll kompressorilla varustetun vedenjäähdyttimen vikojen paikallistamiseen. 
Tämän kappaleen on tarkoitus antaa käyttäjälle yksinkertaistetut ohjeet yksikön perustoiminnoista jotta käyttäjä pystyy 
antamaan mahdollisimman tarkan vian kuvauksen kylmälaiteasentajalle.

Oireet Mahdollinen syy Suositellut toimenpiteet

(A) Kompressori ei käynnisty 
Kompressorille tulee jännite 
mutta se ei käynnisty Moottori on palanut Vaihda kompressori

Moottorin kontaktori ei toimi Kontaktori rikki tai kela 
palanut Vaihda kontaktori

Moottorin kontaktorille ei 
tule virtaa

(a) Sähkökatko
(b) Virransyöttö katkaistu

Tarkasta sulakkeet
Selvitä sulakkeen palamisen syy
Kytke virransyöttö päälle

Ei virtaa sulakkeen jälkeen Tarkasta moottorin eristys
Vaihda sulake

Virransyötön mitattu 
jännite on matala

Sulake palanut

Liian alhainen jännite Ota yhteyttä sähköntoimittajaan

Käynnistimen kelalla ei 
jännitettä

Ohjauspiiri avoin
Selvitä viallinen ohjauslaite
Katso kyseisen komponentin 
huoltoohjeet

Kompressori ei käy. Moottori 
“murisee” Korkeapainekytkin 
auennut korkean paineen 
johdosta. Liian korkea 
kuumakaasun paine

Kompressori on jumittunut 
(rikkoutunut) 
Kuumakaasun paine liian korkea

Katso kappale “Liian korkea 
kuumakaasun paine”

(B) Kompressori pysähtyy - Matalapainekytkin auennut 

Matala kylmäaineen lämpötila 
tai paine
Jäätymissuojaus aktivoitunut

Kuumakaasun paine liian korkea 
Liian alhainen vesivirtaama 
höyrystimen läpi

Katso kappale “Kylmäaineen 
matalapaine-katkaisu”. Korjaa 
kylmäainevuoto. Lisää 
kylmäainetta. Tarkasta 
vesivirtaama ja virtauskytkin

Kompressori pysähtyy
Korkeapainekytkin aukeaa

Kompressorin ylikuormitussuoja 
lauennut.
Moottorin lämpösuoja lauennut.
Jäätymissuojaus aktivoitunut

Kuumakaasunpaine liian korkea.
(a)  Jännite liian alhainen
(b) Jäähdytyspyynti tai 

lauhtumislämpötila liian 
korkea. 

(c) Höyrystimen vesivirtaama liian 
alhainen

Katso kappale “Liian korkea 
kuumakaasun lämpötila”
(a) Ota yhteyttä sähköntoimittajaan
(b)  Korjaa kylmäainevuoto. Lisää 

kylmäainetta. Tarkasta 
vesivirtaama ja virtauskytkin

(C) Kompressori pysähtyy välittömästi käynnistymisen jälkeen 
Liian matala imupaine.
Suodatinkuivain jäässä Suodatinkuivain tukkeutunut Vaihda suodatinkuivain

(D) Kompressori käy jatkuvasti eikä pysähdy ollenkaan 

Jatkuva korkea jäähdytyskuorma
joka vaatii jatkuvaa jäähdytystä

Liikaa jäähdytyspyyntiä 
jäähdytysverkossa

Tarkasta jäähdytettävien tilojen 
lämpöeristys ja ilmatiiveys

Lähtöveden lämpötila liian 
korkea

Liikaa jäähdytyspyyntiä 
jäähdytysverkossa

Tarkasta jäähdytettävien tilojen 
lämpöeristys ja ilmatiiveys
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(E) Kompressorissa ei ole öljyä 

Öljynpinta liian alhainen Lisää Trane:n 
suosittelemaa öljyä

Vaihda suodatinkuivainÖljynpinta laskee tasaisesti 
Imulinja liian kylmä 
Kompressori pitää meteliä

Liian vähän öljyä

Suodatinkuivain tukossa

Säädä tulistuminen ja tarkasta 
paisuntaventtiilin anturin asennus

(F) Kompressori pitää meteliä
Iskuääniä kompressorissa Kompressori rikoutunut

Imulinja epänormaalin kylmä
(a)  Epätasainen nestevirtaus
(b) Paisuntaventtiili juuttunut

Auki-asentoon 

(a) Tarkasta tulistumisasetus
(b)  Korjaa tai vaihda paisuntaventtiili

(G) heikko jäähdytysteho

Paisuntaventtiili “viheltää”
Vuototarkasta kylmäainepiiri ja 
lisää tarvittaessa kylmäainetta

Liian suuri painehäviö 
suodatinkuivaimen yli 

Vaihda suodatinkuivain

Liikaa tulistumista Säädä tulistuminen ja säädä 
paisuntaventtiili

Kylmäainevajaus

Suodatinkuivain tukkeutunut

Tulistuminen väärin säädetty 

Kylmävesiputkisto tukossa Puhdista sihti ja jäähdytysverkkoLiian alhainen vesivirtaama

(H) Kuumakaasupaine liian korkea

Lauhdutin epänormaalin kuuma Piirissä lauhtumatonta kaasua, tai 
liikaa kylmäainetta

Vaihda kylmäaine puhtaaseen tai 
vähennä kylmäaineen määrää

Lähtöveden lämpötila liian korkea Liikaa jäähdytyskuormaa Vähennä jäähdytyskuormaa. 
Vähennä tarvittaessa vesivirtaamaa 

Lauhduttimen ulospuhallusilma
liian kuumaa

Lauhdutin- tai höyrystinkennon 
ilmanvirtaus estynyt

Vaihda tai puhdista suodattimet 
Puhdista lämmönvaihdinkennot
Tarkasta puhallinmoottorit

(I) Imupaine liian korkea

Kompresori käy jatkuvasti
Imulinja epänormaalin kylmä 
Kylmäaine virtaa takaisin 
kompressorille

Liikaa jäähdytyskuormaa 
höyrystimellä:
(a)  Paisuntaventtiili liian auki
(b) Paisuntaventtiili juuttunut

Auki-asentoon

Tarkasta järjestelmä:
(a) Tarkasta tulistuminen ja että

paisuntaventtiili toimii
(b)  Vaihda paisuntaventtiili

(J) Imupaine liian matala
Liikaa pinehäviötä 
suodatinkuivaimen yli.
Ei kylmäaineen virtausta 
paisuntaventtiili läpi

Suodatinkuivain tukossa 
Paisuntaventtiili ei toi oikein

Vaihda suodatinkuivain
Vaihda paisuntaventtiili

Jäähdytysteho laskenut Paisuntaventtiili jumittunut Vaihda paisuntaventtiili

Tulistuminen liian alhainen Liian suuri painehäviö 
höyrystimen yli

Tarkasta tulistumisen ja 
paisuntaventtiilin asetukset

(K) Riittämätön jäähdytysteho

Alhainen painehäviö 
höyrystimen yli

Alhainen vesivirtaama 
höyrystimen läpi

Tarkasta vesivirtaama. Puhdista 
tuloveden sihti, tarkasta 
jäähdytysverkon virtaama, 
tarkasta vesipiirin virtauskytkin

Oireet Mahdollinen syy Suositellut toimenpiteet

Nesteen takaisinvirtaus 
kompressorille

Vaihda kompressori
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
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Sound power levels

Discharge

Measurement conditions:
Measurements taken in a room adjacent to the room containing the FWD, at the outlet of the rectangular duct (1.5 m
long) fixed to its discharge opening.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 55 50 42 37 37 31 30 46
FWD 08 2 57 54 47 40 30 38 40 50

3 58 57 50 42 32 40 43 53
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 10 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 57 51 45 42 34 33 28 48

FWD 12 2 58 54 48 45 38 39 35 51
3 60 58 50 48 40 42 39 54
1 56 62 50 48 39 38 36 56

FWD 14 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63
1 57 63 51 49 40 39 37 57

FWD 20 2 61 66 55 53 47 46 45 60
3 63 69 58 56 50 50 49 63

Intake

Measurement conditions:
Measurements taken at the horizontal air intake.

Fan Power level in dB(A), per Hz frequency band Overall power
Unit speed 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

1 56 55 55 53 46 45 42 57
FWD 08 2 63 62 60 60 53 53 53 64

3 66 65 63 62 56 55 57 67
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 10 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 62 58 55 58 51 48 44 61

FWD 12 2 66 63 60 62 56 55 52 66
3 70 67 63 65 59 59 57 69
1 66 65 65 65 57 50 46 68

FWD 14 2 73 72 69 71 64 59 57 74
3 78 76 73 75 69 64 63 78
1 68 72 64 64 56 52 50 69

FWD 20 2 76 76 68 71 65 61 61 75
3 78 79 71 74 69 66 66 78
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Technical Data

FWD 08 12 20 30 45
Power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50
Capacities
Cooling capacity on water (1) (kW) 5,2 8,3 15 18,8 30,1
Heating capacity on water (2) (kW) 6,3 11,9 18,9 20,9 38,2
Fan motor (type) 2 x direct drive centrifugal
Fan power input (3) (kW) 0,23 0,46 0,65 1,04 1,51
Current amps (3) (A) 1,1 2,2 3,1 4,7 5,5
Start-up amps (A) 3,2 5,5 9,3 14,1 16,5
Air flow
minimum (m3/h) 490 980 1400 1800 2700
nominal (m3/h) 820 1650 2300 3000 4500
maximum (m3/h) 980 1970 2600 3600 5400
Main coil
Water entering/leaving connections (type) ISO R7 rotating female

(Dia) 3/4" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Electric heater (accessory for blower only)
Electric power supply (V/Ph/Hz) 230/1/50 230/1/50 or 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Heating capacity (kW) 2/4 8 10 12 12
Hot water coil (accessory for blower only)
Heating capacity (4) (kW) 6,3 12 17,4 22,4 34,5
G2 filter (filter box accessory)
Quantity 2 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) 386x221x8 486x271x8 586x321x8 586*421*8 586*621*8
G4 filter (filter box accessory)
Quantity - 2 2 2 2
Dimensions ( LxWxth) (mm) - 486x264x48 586x314x48 586*414*48 586*614*48
Condensate pump (accessory) (type) Centrifugal
Water flow - lift height (l/h - mm) 24 - 500
Not available for FWD30 and FWD45
Sound level (L/M/H speed)
Sound pressure level (5) (dB(A)) 36/40/43 38/41/44 46/50/53 47/52/57 47/52/58
Sound power level (5) (dB(A)) 46/50/53 48/51/54 56/60/63 57/62/67 57/62/68
Unit dimensions
Width x Depth (mm) 890 x 600 1090 x 710 1290 x 820 1290 x 970 1290 x 1090
Height (mm) 250 300 350 450 650
Shipped unit dimensions
Width x Depth (mm) 933 x 644 1133 x 754 1333 x 864 1333 x 1008 1333*1133
Height (mm) 260 310 360 460 660
Weight (kg) 32 46 61 76 118
Colour galvanised steel
Recommended fuse size
Unit alone (aM/gI) (A) 8/16 8/16 8/16 8/25 8/25
Unit with electric heater (gI) (A) 16 (2kW),25 (4kW) 40 (230V),3*16 (400V) 3*20 3*25 3*25

(1) Conditions: Water entering/leaving temperature: 7/12 °C, Air inlet temperature 27/19°C DB/WB - Nominal air flow
(2) Conditions: Water entering/leaving temperature: 50/45 °C, Air inlet temperature 20°C DB - Nominal air flow
(3) At high speed with nominal air flow.
(4) Water entering/leaving temperature 90/70 °C, air inlet temperature 20 °C DB, Nominal air flow.
(5) A rectangular glass wool duct 1m50 long is placed on the blower.The measurement is taken in the room containing the blower unit.

Heat exchanger operating limits:
FWD:
*water temperature: max 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars

Accessories - Hot water coil:
*water temperature: min. +2° C/max. 100° C
*absolute service pressure: min 1 bar/max 11 bars
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