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1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1 GENERAL

Οι ψύκτες της σειράς V έχουν µελετηθεί και κατασκευαστεί
για να λειτουργούν
σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών
περιβάλλοντος ( -20°C µέχρι +45°C).
Η θερµοκρασία εξόδου του νερού από τον ψύκτη µπορεί
να κατέβει και κάτω από το 0°C , µε την προυπόθεση ότι
ικανή ποσότητα αντιψυκτικού υγρού έχει προστεθεί στο νερό,
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός διαλύµατος κατάλληλου για τη
ασφαλή λειτουργία του ψυκτικού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην επιλογή του αντιψυκτικού υγρού έτσι ώστε
αυτό να είναι σε συµµόρφωση µε τις διεθνείς χηµικές και
τοξικολογικές προδιαγραφές για την προστασία του
περιβάλλοντος. Για τέτοιες εφαρµογές, συνιστάται στους
χρήστες να συµβουλεύονται το τεχνικό τµήµα της ΕΨΥ.
Οι ψύκτες έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους πιο
αυστηρούς διεθνείς κανόνες χρησιµοποιώντας το φιλικό µε το
όζον ψυκτικό υγρό HFC-407C. Κατόπιν παραγγελίας, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί το επίσης φιλικό µε το όζον ψυκτικό υγρό
HFC-134a, µε την προυπόθεση ότι έχει γίνει πλήρης µελέτη
και από τον χρήστη και από τον κατασκευαστή.

The air-cooled V chillers have been designed for
operation
under severe ambient temperature variations
(from -15°C {5°F} up to +45°C {113°F}.
Outgoing water temperature can be adjusted even lower
than 0° C {32°F} provided that proper quantity of antifreeze
medium has been added to water, in order to form a BRINE
suitable for the safe operation of the chiller. Special attention
should be paid when the antifreeze is selected so that it
would conform with chemical and toxicological demands for
the safe environmental operation. The Technical Department
of epsi is always at customers disposition for further
assistance and technical support should the operation of
chiller drops in such fields.
Chillers, are manufactured under the strictest
environmental international laws using OZONE FRIENDLY
refrigerant HFC-407C. Upon request, they can operate with
HFC-134a, providing that the consequences of such request,
have been duly studied from both the customer (user) and the
manufacturer (epsi).

1.2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

1.2 COMPRESSOR

Ο συµπιεστής είναι εµβολοφόρος, ερµητικού τύπου µε
υψηλό βαθµό απόδοσης για πιο οικονοµική λειτουργία,
µεγαλύτερη ψυκτική ισχύ και χαµηλό θόρυβο. Ο
ηλεκτροκινητήρας του είναι τριφασικός 400V/50Hz, 2.900rpm,
IP 42 και τα τυλίγµατα του εχουν µόνωση κλάσης "F".
Κατόπιν παραγγελίας µπορεί να διατεθεί και σε διαφορετική
τάση και συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου.
Ο κινητήρας διαθέτει εσωτερική προστασία από
υπερφόρτωση/υπερθέρµανση, η οποία διακόπτει και τις τρείς
φάσεις µέσω ενός διµεταλλικού δίσκου (τύπου KLIXON). Η
ψύξη του συµπιεστή γίνεται µε το ψυχρό αέριο που
επιστρέφει σ' αυτόν από τον εξατµιστή. Ετσι δεν απαιτείται
διάταξη εξωτερικής ψύξης.
Η λίπανση του συµπιεστή επιτυγχάνεται µέσω εσωτερικής
αντλίας λαδιού υψηλής πίεσης η οποία εξασφαλίζει την
λίπανση των εσωτερικών µηχανικών τµηµάτων του
συµπιεστή αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο της διάρκεια
ζωής τους. Μία αυτορυθµιζόµενη (σύµφωνα µε τη
θερµοκρασία) αντίσταση τύπου PTC, εξασφαλίζει την
απουσία συµπυκνωµάτων ψυκτικού υγρού στο λάδι, ενώ
ταυτόχρονα βοηθάει το λάδι να διατηρεί τις λιπαντικές του
ικανότητες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που ο συµπιεστής
παραµείνει πολύ καιρό εκτός λειτουργίας ή όταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντος παραµείνει χαµηλή για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Το σύστηµα συµπιεστή/κινητήρα αναρτάται εσωτερικά
πάνω σε τρία σετ διπλών ελικοειδών ελατηρίων. Εξωτερικά η
έδρασή του συµπιεστή γίνεται πάνω σε ειδικά αντιδονητικά
ελαστοµερή, ώστε να αποφεύγεται η µετάδοση κραδασµών,
στο πλαίσιο του ψύκτη.

The compressor used is hermetic, reciprocal with high
efficiency for more economical operation, high capacity and
superb noise characteristics. Its electric motor is operating on
3Ph, 380-460 V / 50-60 Hz , IP42, 2900 rpm and its windings
are made of "Class F" insulated wire. Also available in other
voltage/frequency combination to suit any power supply.
Because of its special design characteristics it needs no
external cooling, being of 100% Return Gas Cooled type. It is
fully protected internally from over-current or overheating by
means of a specially developed "KLIXON" bi-metal thermal
protector. Therefore no external cooling is necessary.
It is properly lubricated by means of an internal high
pressure oil-pump, ensuring the adequate lubrification of the
oversized bearings thus extending immensely the mechanical
parts life. A self regulated, according to temperature PTC,
HEATING ELEMENT ensures that the oil in the sump is
maintained free of refrigerant solubles, thus the oil is
preserving all its lubricating features, especially when the
compressor is not operating or the ambient temperature has
been maintained too low for too long.
The assembly of motor/compressor is internally
suspended to 3 sets of double helicoidal springs and the
compressor assembly is externally suspended on
footmounted rubber bases for best absorption of vibrations to
the chiller's frame base.
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1.3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

1.3 CONDENSER

Ο αερόψυκτος συµπυκνωτής είναι ένας πτερυγιοφόρος
εναλλάκτης κατασκευασµένος από σωλήνες χαλκού και
πτερύγια αλουµινίου. Ο σωλήνας είναι υψηλής ποιότητας,
περιεκτικότητας 99% σε πρωτογενή χαλκό, κατασκευασµένος
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς ASTM B-68. Τα
πτερύγια είναι από έλασµα αλουµινίου, καθαρότητας 97%, µε
εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής σε εφελκυσµό και θλίψη.
Η τέλεια επαφή χαλκοσωλήνων µε τα πτερύγια
επιτυγχάνεται µε µηχανική εκτόνωση των πρώτων,
εξασφαλίζοντας έτσι µέγιστο βαθµό µετάδοσης θερµότητας.
Το πλαίσιο του εναλλάκτη είναι κατασκευασµένο από
χαλυβδοέλασµα γαλβανισµένο εν θερµώ και κάνει την όλη
κατασκευή στιβαρή.
Για περιπτώσεις που ο ψύκτης θα λειτουργεί σε
περιβάλλον διαβρωτικό για τα πτερύγια του αλουµινίου (π.χ.
κοντά σε θάλασσα, ατµόσφαιρα µε ενώσεις του θείου κ.λ.π.)
υπάρχει η εναλλακτική περίπτωση χρήσης συµπυκνωτών µε
πτερύγια χαλκού.

The air cooled condenser is a finned type heat exchanger,
equipped with tubes made of copper and with fins
made of aluminium. Copper tube is of high quality, made of
high grade 99% purity virgin copper, manufactured according
to international rules ASTM B-68. The aluminium fins are of
high quality 97% purity aluminium strips, with excellent tensile
and elongation characteristics.
The Al fins are in perfect contact with the outer walls of
the copper tube by means of mechanically expansion, to
ensure the proper thermal conductivity.
To ensure the mechanical strength of the heat
exchanging coil, the frame is made of galvanized steel sheet.
This provides excellent rigidity.
For the cases that the chiller is to operate in corrosive
environments (e.g. near to the seaside or in environments
with high sulphur or chlorine concentrations) there are special
all copper condenser executions (copper fins-copper tube),
which is preferably used.

1.4 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

1.4 VENTILATOR

Ο ανεµιστήρας είναι αξονικού τύπου µε φτερωτή, η οποία
εφαρµόζει απ' ευθείας στον άξονα του κινητήρα. Ο
κινητήρας είναι τριφασικός 400 V / 50 Hz. Αν απιτείται µπορεί
να διατεθεί και σε διαφορετική τάση και συχνότητα.
Το συγκρότηµα κινητήρα - πτερωτής στερεώνεται
πάνω στο πλαίσιο του ψύκτη µέσω πλέγµατος
κατασκευασµένου από πλαστικοποιηµένο χαλυβδόσυρµα
ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από ατυχήµατα και
οξειδώσεις. Τέλος η λειτουργία του ανεµιστήρα ελέγχεται από
έναν πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης, που τον θέτει σε
λειτουργία ανάλογα µε την πίεση συµπυκνώσεως.

The ventilator is of axial type with a direct driven to the
motor’s shaft blade. The electric motor is 3-Phase
(400 V / 50 Hz). Other frequencies and voltages available
upon request.
The motor/fan assembly is suspended to the chiller’s top
cover by means of a heavy duty GRID made of steel to protect from accidents. Fan’s operation is controlled by pressure
switches, in order to maintain the condensing pressure within
narrow limits thus optimizing the refrigeration capacity,
indispensable from ambient temperature variations
throughout the year.

1.5 ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

1.5 EVAPORATOR

Ο εξατµιστής είναι ένας πλακοειδής εναλλάκτης
θερµότητας (P.H.E), κατασκευασµένος από ανοξείδωτα
χαλυβδοελάσµατα. Τα ελάσµατα αυτά έχουν υποστεί ειδική
διαµόρφωση ώστε να δηµιουργούνται οι απαραίτητες
αυλακώσεις µέσα στις οποίες κυκλοφορούν το νερό και το
ψυκτικό υγρό. Τα άκρα τους πρεσσάρονται σε ειδικά
µηχανήµατα και στην συνέχεια συγκολλούνται µε καθαρό
χαλκό σε “φούρνο κενού”, ώστε ο εναλλάκτης να είναι
απόλυτα στεγανός σε κάθε πλευρά του. Ο εξατµιστής
µονώνεται ισχυρά ώστε να αποφεύγονται οι θερµικές
απώλειες.
Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξατµιστής
πολυαυλωτού τύπου ο οποίος περιλαµβάνει εσωτερικά
χαλκοσωλήνες, µία πλευρική µαταλλική πλάκα και µεταλλικά
διαφράγµατα εντός κυλινδρικού πλαισίου. Οι χαλκοσωλήνες
διαθέτουν εσωτερικές ραβδώσεις για καλύτερη εναλλαγή
θερµότητας νερού/ψυκτικού µέσου και είναι µηχανικά
εκτονωµένοι πάνω στην πλευρική µεταλλική πλάκα. Τα
µεταλλικά διφράγµατα εγκάρσια τοποθετηµένα κατά µήκος
των χαλκοσωλήνων καθορίζουν την πορεία του νερού µέσα
στον εξατµιστή.

The evaporator is a Plated Heat Exchanger (P.H.E) made
of stainless steel plates brazed with pure copper in vacuum
ovens. The plates have been mechanically formed to produce
the necessary canalization for the two fluids (water/
refrigerant) are properly exchanging heat loads. This
arrangement is providing not only excellent heat exchanging
features but is resulting to a very compact construction of
high efficiency and an extensive heat exchange surface. The
flow characteristics are ideal with low pressure drop. The
evaporator is strongly insulated to minimize heat losses, thus
increasing its refrigerating capacity.
Shell n’ tube type evaporators can be used as well. This
type consists of cooper tubes, one metal plate on the side
and metal baffles all placed inside a circular metal body. The
copper tubes, are equipped with internal grooves in order to
achieve ideal heat exchange between refrigerant and water
and are mechanically expanded on the side metal plate. The
baffles that are vertically positioned throughout the length of
the copper tubes determine the course of the water that flows
through the evaporator.
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Έτσι εξασφαλίζεται η τέλεια επαφή νερού/χαλκοσωλήνων,
καθώς και η εκµετάλευση όλης της διαθέσιµης επιφάνειας
εναλλαγής του εξατµιστή. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε
την ισχυρότατη εξωτερική µόνωση
προσδίδουν στον
εξατµιστή το µέγιστο δυνατό βαθµό απόδοσης.

The course of the water is determined by the baffles, so as to
cover all the available heat exchange surface of the shell n’
tube evaporator. All the above combined with the strong external insulation, minimize heat losses and increase the
refrigerating capacity of the evaporator.

1.6 ΠΛΑΙΣΙΟ

1.6 OUTER SHELL

Ενας συνδυασµός δοκών τύπου UNP και κοιλοδοκών
ορθογώνιας διατοµής αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία
στηρίζεται το πλαίσιο των µηχανηµάτων. Η βάση είναι
κατασκευασµένη από χάλυβα υψηλής αντοχής (St 37-2).
Το πλαίσιο κατασκευάζεται από γαλβανισµένα
χαλυβδοελάσµατα. Είναι σχεδιασµένο από την epsi και
διαµορφώνεται σε µηχανές CNC µε τη µέθοδο CAD/CAM για
βέλτιστη ποιότητα κατασκευής. Το πλαίσιο µαζί µε τη βάση
αποτελούν τη φέρουσα κατασκευή πάνω στην οποία
εδράζονται και συναρµολογούνται όλα τα εξαρτήµατα. Η
κατασκευή συµπληρώνεται µε τα πλευρικά καλύµατα που
είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα.
Τόσο το πλαίσιο όσο και τα καλύµατα είναι βαµµένα µε
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ψηµένη στους 180°C για
καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

A combination of heavy duty UNP type joists, and of
rectangular hollow sections, compose the base of the chiller
which is the main structure that carries chiller’s main frame.
The base is made of heavy duty iron (St 37-2).
The frame is constructed from galvanized steel sheet. It is
designed by epsi and formatted in CNC machines using the
CAD/CAM method for optimized construction quality.
The frame along with the base consist the main support of
the unit’s structure, where all major components of
the unit are mounted and assembled. The outer shell is
completed with the side panels which are made of galvanized
steel sheet.
Both frame and outer shell are properly painted with
electrostatically applied dry powder coating thermocurred at
180°C for better protection from weather conditions .

1.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1.7 ELECTRICAL PANELS

Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαµβάνει ηλεκτρολογικό υλικό
ισχύος (γενικός διακόπτης, ηλεκτρονόµοι, µαγνητοθερµικοί
διακόπτες κ.λ.π.) και όλα τα κυκλώµατα αυτοµατισµών και
προστασίας του ψύκτη και συσκευές ελέγχου (ελεγκτές,
επιτηρητής φάσεων, µετασχηµατιστές, ελεγκτές εκτονωτικών
βαλβίδων κλπ). Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι
υψηλής ποιότητας, και τοποθετούνται µέσα σε ειδικό κιβώτιο
µεγάλης στεγανότητας.

The electrical panel is consisting of power components
(main switch, contactor relays, thermalmagnetic protectors
etc), all automatization and protection circuits of the chiller
and control components (controller, voltage/phase supervisor
unit, transformer, drivers for expansion valves e.t.c.) All the
components that are used are made of high quality materials
and are placed inside a high quality waterproof metal electric
box.

1.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1.8 CONTROL SYSTEM

Στα ψυκτικά τύπου V γίνεται χρήση συστήµατος ελέγχου
το οποίο απαρτίζεται από ένα µικροεπεξεργαστή και µία
κάρτα επέκτασης αν το µηχάνηµα διαθέτει και δεύτερο
ψυκτικό κύκλωµα. Η λειτουργία του συστήµατος γίνεται από
ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο και οθόνη. Το σύστηµα του
µικροεπεξεργαστή ελέγχει τη λειτουργία του υδραυλικού
κυκλώµατος και ενός ή δύο ψυκτικών κυκλωµάτων. Γι’ αυτό
το σκοπό φέρει τις απαραίτητες ψηφιακές και αναλογικές
εισόδους και εξόδους, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται και µε
τον ελεγκτή της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας. Οι
µικροεπεξεργαστές προγραµµατίζονται στο εργοστάσιο όπου
γίνονται οι διάφορες ρυθµίσεις. Μέσω της οθόνης δίνονται
πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του µηχανήµατος
όπως επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας (setpoint),
θερµοκρασίες, µετρητές ωρών λειτουργίας, µηνύµατα
συναγερµών κ.λ.π.

In all V type chillers an advanced control system consisting of one microprocessor and one expansion card if the unit
is equipped with two refrigerant circuits. The operation of the
system is accomplished via electronic keyboard and display.
The microprocessor system controls the operation of the
hydraulic network and the operation of one or two refrigerant
circuits. For this reason it is equipped with the necessary
digital and analog inputs and outputs, while at the same time
it is connected with the electronic expansion valve driver.
Each microprocessor is programmed at the manufacturer’s
factory, where all the adjustments are made. The controller’s
built in display is providing information concerning chiller’s
operating status such as desired operating temperature
(setpoint), temperature readouts, operating hour counters,
alarm messages etc.
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1.9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ∆Α
(Εναλλακτικά κατόπιν ειδικής παραγγελίας).

1.9 ELECTRONIC EXPANSION VALVE
(Optional upon request).

Ο έλεγχος της υπερθέρµανσης και της ροής ψυκτικού
µέσου επιτυγχάνεται µέσω ενός συγκροτήµατος βαλβίδας µε
βηµατικό κινητήρα και ενός ελεγκτή.
Ο ελεγκτής καθορίζει το άνοιγµα/κλείσιµο της βαλβίδας
σύµφωνα µε την επιθυµητή υπερθέρµανση, ρυθµίζοντας τη
ροή του ψυκτικού µέσου. Με τη βοήθεια δύο µετρήσεων
(πίεση και θερµοκρασία αναρρόφησης) ο ελεγκτής υπολογίζει
την τρέχουσα τιµή της υπερθέρµανσης τη συγκρίνει µε την
τιµή που έχει ρυθµιστεί και ανάλογα δίνει εντολή στη βαλβίδα
να ανοίξει ή να κλείσει. Ετσι διατηρείται η υπερθέρµανση
σταθερή σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.

For precise control of suction superheat and refrigerant
mass flow, a combination of one stepper motor driven valve
and one driver module are used. The driver module controls
the opening and closing of the valve according to the desired
superheat thus regulating the refrigerant mass flow. With the
assistance of two measured values (suction pressure and
temperature) the driver module calculates the actual
superheat, compares to preset superheat value and
commands the electronic expansion valve to open or close.
This way the superheat is kept constant under various
operating conditions.

1.10 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.10 SAFETY FEATURES

Μία πλήρης σειρά ασφαλιστικών διατάξεων εξασφαλίζουν
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανήµατος.
- Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης.
- Πρεσσοστάτης χαµηλής πίεσης
- Προστασία τυλίγµατος στους κινητήρες των συµπιεστών.
- Προστασία τυλίγµατος στους κινητήρες των ανεµιστήρων.
- Βαλβίδα έγχυσης θερµού ψυκτικού µέσου.
- Επιτηρητής φάσεων.
- Θερµοστάτης ασφαλείας.
- ∆ιακόπτης ροής νερού.
- Ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης.
- Ηλεκτρική αντίσταση θέρµανσης ελαιολεκάνης
- Φίλτρο αφυγραντής υγράς γραµµής ψυκτικού µέσου.

To ensure normal and unimpeded operation, a complete
range of safety devices are included in the chiller.
- High pressure switch.
- Low pressure switch.
- Compressor motor winding protector.
- Fan motor winding protector.
- Refrigerant hot gas by-pass valve
- Phase controller.
- Frost protection thermostat.
- Water flow switch.
- Overpressure relief valve.
- Crankcase electrical heater.
- Liquid line refrigerant filter drier.

1.11 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

1.11. WATER PUMP

Η αντλία νερού είναι φυγοκεντρικού τύπου. Η πτερωτή
της εφαρµόζει απ' ευθείας στον άξονα του κινητήρα. Ο
ηλεκτροκινητήρας της αντλίας είναι διπολικός (2900 RPM),
τριφασικός 400V/50Hz, µε κλάση στεγανότητας IP44 µε
τυλίγµατα του εχουν µόνωση κλάσης "F”. Ο άξονας είναι από
χρωµιωµένο σίδηρο η πτερωτή είναι από ορείχαλκο το
κέλυφος από χυτοσίδηρο και ο µηχανικός στυπιοθλίπτης από
κεραµικό υλικό. Οι αντλίες εξασφαλίζουν την απαραίτητη
παροχή νερού στον εξατµιστή (αντλία ανακυκλοφορίας) ή
εξασφαλίζουν την απαραίτητη παροχή νερού στο φορτίο
µέσω του εξατµιστή (αντλία προσαγωγής)

The water pump is close-coupled centrifugal type. The
pump is driven by a 3 phase - 2-pole (n=2900 rpm) electric
motor with extended shaft directly connected to the pump,
operating at 400V / 50 Hz. The motor’s windings are class” F”
insulated and motor protection is IP44. Pump’s shaft is made
of crome steel, Impeller is made of brass, housing is made of
cast iron and the mechanical seal is carbon ceramic. The
pumps are used either to provide the necessary water flow
rate to the evaporator (recirculating water pump) or to deliver
water through the evaporator to the production (process water
pump).
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2.1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

2.1 LIFTING - INSTALLATION

Οι ψύκτες τύπου V πρέπει να τοποθετούνται επί στερεού
δαπέδου, επιπέδου και καλά αλφαδιασµένου. ∆εν επιτρέπεται
να τοποθετείται η µηχανή επί χώµατος ή ανισοπέδου
εδάφους. Σε περίπτωση τοποθέτησης του ψυκτικού σε
µεταλλική βάση πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην
υπαρχουν κραδασµοί. Συνιστάται οι βάσεις των ψυκτών να
εφάπτονται πλήρως επί του εδάφους. Για την µεταφορά του
ψύκτη, στο σηµείο τοποθέτησης, προτείνεται ανάρτηση απο
επάνω, όπως στο σχέδιο "ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ".

V chillers, should be placed on solid and leveled floor. It is
highly recommended to avoid the placement on soft soil or
unleveled grounds. In case that the chiller will be installed on
metal structure, care should be taken so that vibrations will
not exist. It is highly recommended that the chiller is
positioned so as the whole base frame is in perfect contact
with the grounds. For the “on-site” transport of the chiller, we
suggest the use of a crane with band/stripe suspension (see
LIFT-UP SUGGESTION drawing).

Αν απαιτείται µεταφορά µε περονοφόρο τότε πρέπει να
γίνει πολύ προσεκτικά και µε τρόπο ώστε το µηχάνηµα να
εδράζεται σε 4 τουλάχιστον σηµεία επί των 2 σκελών της
περόνης.

If a “forklift’ is to be used instead, we recommend, that
this will be performed carefully ensuring that the base frame
“seats” on the forks in 4 points at least and well balanced.

Σε περίπτωση αναγκαστικής τοποθέτησης του ψυκτικού
σε σηµείο χαµηλότερο από την εγκατάσταση πρέπει να
ενηµερωθεί το Τεχνικό Τµήµα της ΕΨΥ για περαιτέρω µελέτη
της υδραυλικής εγκατάστασης.

In case the pavement level the chiller is placed, is below
the rest machineries “horizon”, please get in touch with epsi’s
Tech. Dept for hydraulic tubing dimensioning and
arrangement study.

Οι ψύκτες τύπου V µπορούν να τοποθετηθούν σε
εσωτερικό ή σε υπαίθριο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος
στον οποίο είναι τοποθετηµένο το µηχάνηµα πρέπει να είναι
καλά αεριζόµενος και να τηρούνται οι αποστάσεις που
αναγράφονται στο σχέδιο “ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟ∆ΙΑ”.

V chillers can be positioned indoors or outdoors
indifferently. In any case, care should be taken so that the
environment where chillers are placed is very well ventilated
and that the clearances from surrounding obstacles mentioned in the drawing “MINIMUM ADVISABLE CLEARANCES” must be considered.

Στην περίπτωση εσωτερικής τοποθέτησης πρέπει να
ληφθεί µέριµνα ώστε να απάγεται ο ζεστός αέρας που
εξάγουν οι ανεµιστήρες µέσω αεραγωγών. Οι αεραγωγοί
πρέπει να έχουν τέτοια διατοµή ώστε να µη δηµιουργούν
στατική πίεση µεγαλύτερη των 10 Ρa στην έξοδο του
ανεµιστήρα. Προτεινόµενες διαστάσεις αεραγωγών σύµφωνα
µε το σχέδιο “Ο∆ΗΓΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΕΚΤΟΣ”. Η
υψοµετρική διαφορά µεταξύ εισόδου και εξόδου του
αεραγωγού, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1m. ∆εν πρέπει οι
αγωγοί να αναρτούνται στα ψυκτικά.

When indoors positioning is selected, the hot air discharged by the fans, should be driven away, through properly
dimensioned ducts. The cross-section of the ducts must be
dimensioned in such a way so that the ducts’ static pressure
drop, will not exceed 10 Pa at the ventilators’ exit. Ducts’ dimensions according to drawing “SUGGESTED DUCT
DIMENSIONS”. Also the height difference between the inlet
and the outlet of the ducts must not be more than 1m.
Special care to be taken so that the ducts’ weight will not
rest on the chiller’s top cover.

Στην υπαίθρια τοποθέτηση ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει
να προστατεύεται από την άµεση πρόσπτωση ηλιακής
ακτινοβολίας. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα τοποθέτησης
αεραγωγού (µε την προυπόθεση ότι τηρούνται οι περιορισµοί
που αναφέρθηκαν παραπάνω) µε σκοπό τη θέρµανση του
εσωτερικού χώρου το χειµώνα ενώ το καλοκαίρι ο αέρας
πρέπει να οδηγείται εκτός σύµφωνα µε το σχέδιο “ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ”.

In case of outdoors installation, the control board should be
protected from direct sunlight. It is possible to use ducts
(assuming that all above mentioned instructions have been
followed) in outdoors installations in order to provide heating
of an internal space during winter. During summer hot air
should be driven outside. This installation should be performed according to drawing “HEAT RECOVERY SUGGESTIONS”.

Σηµαντικό επίσης είναι, να ληφθεί µέριµνα ώστε, να
µην υπάρχουν κοντά στο µηχάνηµα διαβρωτικά υλικά, λάδια,
σκόνες, πρώτες ύλες πλαστικών και χρώµατα. Τα υλικά αυτά
επικαθήµενα στους συµπυκνωτές εµποδίζουν την λειτουργία
τους και ενδέχεται να τους διαβρώσουν καταστροφικά.

Special care should be taken so that harmful or corrosive
material will not be stored near the chiller. Remember! Oily,
dusty or polluted air, is a hostile environment for the metal
surfaces of the condensers. In some cases these materials
are blocking the air flow through the fins, in other cases these
residuals may be proven so corrosive that finally the
condensers are destroyed.
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2.2 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.2 HYDRAULIC INSTALLATION

Στο υδραυλικό κύκλωµα των ψυκτών τύπου V χρειάζεται
απαραίτητα να τοποθετείται δοχείο διαστολής ανοικτού τύπου
(δεξαµενή) εντός ή εκτός του ψυκτικού. Η δεξαµενή διαθέτει
διάφραγµα, το οποίο την χωρίζει σε δύο διαφορετικά τµήµατα
το ζεστό και το κρύο. Οι ψύκτες τύπου V µπορούν επίσης να
λειτουργήσουν και σε κλειστά υδραυλικά κυκλώµατα
σύµφωνα µε το σχέδιο “Υδραυλική Εγκατάσταση Νο 4”.

V chillers are designed to operate with internal or external
free level water tank that is serving both as buffer tank and
expansion tank as well. In reality the tank is a double one,
with an internal separating baffle, so that two distinct tanks
are formed, the “warm” side and the “cold” side. It is also
possible for V chillers to operate in closed (in-line) process
liquid networks (see drawing Hydraulic Arrangement No 4).

2.2.1 Υδραυλική εγκατάσταση µε δεξαµενή εγκατεστηµένη
εντός του ψυκτικού.
Σε περίπτωση που η δεξαµενή τοποθετηθεί µέσα στο
ψυκτικό η υδραυλική εγκατάσταση γίνεται µε δύο τρόπους:
Α. Η αντλία νερού είναι τοποθετηµένη µέσα στο ψυκτικό, και
χρησιµοποιείται ως αντλία ανακυκλοφορίας. Αναρροφά νερό
από τη “ζεστή” µεριά της δεξαµενής και καταθλίβει πρώτα
στον εξατµιστή και κατόπιν στην “κρύα“ µεριά της δεξαµενής.
Μια δεύτερη εξωτερικά τοποθετηµένη αντλία (προσαγωγής)
αναρροφά νερό από την κρύα µεριά της δεξαµενής καταθλίβει
στις ψυχώµενες µηχανές και επιστρέφει το νερό στην ζεστή
µεριά της δεξαµενής (Υδραυλική Εγκατάσταση Νο 1).
Β. Η αντλία νερού είναι τοποθετηµένη µέσα στο ψυκτικό, και
χρησιµοποιείται ως αντλία προσαγωγής. Αναρροφά νερό από
τη δεξαµενή και καταθλίβει πρώτα στον εξατµιστή, κατόπιν
στις ψυχώµενες µηχανές και επιστρέφει το νερό στη δεξαµενή
(Υδραυλική Εγκατάσταση Νο 2).

2.2.1 Hydraulic arrangement with water tank installed inside
the chiller.
In case tank is installed inside the chiller, two alternative
solutions concerning the hydraulic installation can be offered:
A. The water pump is installed inside the chiller and serves as
a recirculating water pump. It sucks the water from the warm
side of the tank and delivers it first to the evaporator and then
to the cold side of the tank. Then with the assistance of an
external process pump, the water is driven from the cold side
of the tank to the heat load and back to the warm side of the
tank (see drawing Hydraulic Arrangement No 1)

Η στάθµη του νερού της δεξαµενής ελέγχεται από ένα
επιτηρητή στάθµης και µια ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα νερού.
Η βαλβίδα µαζί και το φίλτρο νερού (περιλαµβάνονται στη
συσκευασία) τοποθετούνται στην αντίστοιχη αναµονή της
δεξαµενής και συνδέονται µε δίκτυο νερού πόλης. Οταν η
στάθµη νερού στη δεξαµενή πέσει χαµηλότερα από ένα
προκαθορισµένο επίπεδο τότε ο επιτηρητής στάθµης δίνει
εντολή στην ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα νερού να ανοίξει έτσι
ώστε να συµπληρώσει νερό στη δεξαµενή. Οταν η στάθµη
του νερού φτάσει στο επιθυµητό ύψος τότε ο επιτηρητής
στάθµης δίνει εντολή στην ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα νερού
να κλείσει έτσι ώστε να µην υπερχειλίσει η δεξαµενή. Η
δεξαµενή είναι τοποθετηµένη µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται το θετικό ύψος αναρρόφησης στην αντλία.

The level of the water inside the tank is controlled by a
level controller and a water solenoid valve. The water solenoid valve along with a water filter (which are included in the
chiller’s package) must be mounted on the relative port of the
tank and must be connected to the city water supply network.
When the water level inside the tank is low, the water level
controller orders the solenoid valve to open in order to fill up
the tank with water. When the desirable water level inside the
tank is reached, the water level controller orders the solenoid
valve to close, in order to avoid water overflowing from the
tank. The tank is installed in such a way as to ensure a
positive suction pressure to the chiller’s pump.

Η δεξαµενή καθώς και οι εσωτερικές σωληνώσεις από και
προς αυτήν, είναι πολύ καλά µονωµένες, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση και οικονοµία ρεύµατος. Για
τους ίδιους λόγους απιβάλλεται η πολύ καλή µόνωση και των
εξωτερικών σωληνώσεων. Αν η επιθυµητή θερµοκρασία
λειτουργίας είναι κάτω των +11°C, πρέπει να χρησιµοποιείται
κατάλληλο αντιψυκτικό. Επίσης, αντιψυκτικό πρέπει να
χρησιµοποιείται και όταν το περιβάλλον έχει χαµηλές
θερµοκρασίες (κάτω των +4°C), για να προστατεύεται το
υδραυλικό δίκτυο. Σε περίπτωση που το ψυκτικό παραµένει
εκτός λειτουργίας και η θερµοκρασίας περιβάλλοντος είναι
χαµηλότερη των +4°C, συνιστάται στον χρήστη να αδειάζει το
νερό από το ψυκτικό, χρησιµοποιώντας τη βάνα νερού που
υπάρχει στο χαµηλότερο σηµείο της υδραυλικής
εγκατάστασης µέσα στο ψυκτικό.

B. The water pump is installed inside the chiller and serves as
a process pump. It sucks water from the warm side of the
tank and delivers the water first to the evaporator, then to the
heat load and finally returns the water to the warm side of the
tank (see drawing Hydraulic Arrangement No 2 )

The water tank and the internal water tubing are
adequately insulated to minimize heat losses, thus making
the operation less expensive and energy efficient. For the
same reasons the external water tubing should also be
adequately insulated. Should the desired operating water
temperature be below +11°C, the use of antifreeze a dditive is
strongly recommended. The use of antifreeze substance is
necessary when the ambient temperatures are expected to
fall below +4°C, for reasons of protecting the hydr aulic
network. If the ambient temperature is expected to fall below
+4°C and chiller’s operation is stopped, then it is strongly recommended to remove the water, from the chiller using the
water valve installed at the lowest part of the hydraulic network inside the chiller.
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2.2.2 Υδραυλική εγκατάσταση µε δεξαµενή εγκατεστηµένη
εξωτερικά
Σε περίπτωση που η δεξαµενή τοποθετηθεί εξωτερικά, η
αντλία ανακυκλοφορίας πρέπει να τοποθετηθεί εκτός
ψυκτικού και όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δεξαµενή. Παρ’
όλο που η αντλία ανακυκλοφορίας είναι τοποθετηµένη
εξωτερικά, η εκκίνησή της γίνεται µέσω του ψυκτικού και δεν
χρειάζεται εξωτερικός εκκινητής. Η αντλία ανακυκλοφορίας
αναρροφά νερό από τη “ζεστή” µεριά της δεξαµενής και
καταθλίβει πρώτα στον εξατµιστή και επιστρέφει το νερό στην
“κρύα” µεριά της δεξαµενής. Μια δεύτερη αντλία
(προσαγωγής) αναρροφά νερό από την “κρύα“ µεριά της
δεξαµενής, καταθλίβει στις ψυχώµενες µηχανές και
επιστρέφει το νερό στην “ζεστή“ µεριά της δεξαµενής
(Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 3).
Η στάθµη του νερού της δεξαµενής πρέπει να ελέγχεται
από ένα επιτηρητή στάθµης. είτε µε µηχανική (φλοτέρ) είτε µε
ηλεκτρονική (ηλεκτρόδια) διάταξη . Η δεξαµενή πρέπει να
είναι τοποθετηµένη µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται θετικό ύψος αναρρόφησης στην αντλία
(περίπου 0.1 bar).O πυθµένας της δεξαµενής πρέπει να
βρίσκεται το λιγότερο 1 µέτρο υψηλότερα από το έδαφος.
Η δεξαµενή καθώς και οι σωληνώσεις απο και προς
αυτήν, πρέπει να είναι καλά µονωµένες, για καλύτερη
απόδοση και οικονοµία ρεύµατος. Αν η επιθυµητή
θερµοκρασία λειτουργίας είναι κάτω των +11°C, πρέπει να
χρησιµοποιείται κατάλληλο αντιψυκτικό. Επίσης, αντιψυκτικό
πρέπει να χρησιµοποιείται και όταν το περιβάλλον έχει
χαµηλές θερµοκρασίες (κάτω των +4°C),
για να
προστατεύεται το υδραυλικό δίκτυο. Σε περίπτωση που το
ψυκτικό παραµένει εκτός λειτουργίας και η θερµοκρασίας
περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη των +4°C, συνιστάται στον
χρήστη να αδειάζει το νερό από το ψυκτικό, χρησιµοποιώντας
τη βάνα νερού που υπάρχει στο χαµηλότερο σηµείο της
υδραυλικής εγκατάστασης µέσα στο ψυκτικό.
Επίσης, όταν χρησιµοποιούµε περισσότερες από µία
αντλίες προσαγωγής, σε κοινή γραµµή κατάθλιψης πρέπει
στην γραµµή εξόδου του νερού από την αντλία, να
τοποθετούµε ανεπίστροφη βαλβίδα (check valve).
2.3 ∆ιαχείριση νερού
Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν πρέπει να
ληφθεί µέριµνα ώστε το νερό να είναι καθαρό και
απαλλαγµένο από αιωρήµατα, χώµα ή λάδια κ.λ.π. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να τοποθετούνται φίλτρα
νερού. Τα φίλτρα που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να
διαθέτουν πλέγµα 16-20 mesh (ή συγκράτησης αιωρηµάτων
διαµέτρου 1mm). Η τοποθέτηση των φίλτρων στην υδραυλική
εγκατάσταση είναι ευθύνη του πελάτη. Συµβουλευτείτε τα
σχέδια των πιθανών υδραυλικών διατάξεων, οποίο φαίνεται
το ακριβές σηµείο τοποθέτησης του φίλτρου ανάλογα µε την
περίπτωση. Η σκληρότητα του νερού, δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 10 γερµανικούς βαθµούς, αλλιώς θα πρέπει
να τοποθετηθεί αποσκληρυντής νερού. Συνιστάται η ποιότητα
και η καθαρότητα του νερού να ελέγχεται περιοδικά.
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2.2.2 Hydraulic arrangement with external water tank
In case the customer decides to use an external tank the
recirculating pump must be installed outside the chiller and as
close as possible to the tank. However, the recirculating
pump is electrically driven from the power board of the chiller
and no separate starter is necessary. The pump sucks the
water from the warm side of the tank and delivers it first to the
evaporator and then to the cold side of the tank. Then with
the assistance of an external process pump, the water is
driven from cold side of the tank to the heat load and back to
the warm side of the tank (see drawing Hydraulic Arrangement No 3).
The tank water level is to be controlled by an on site level
controller (not supplied by epsi). The tank, should be installed
in such a way as to ensure a positive suction pressure
(approx. 0.1 bar) to the chiller’s pump. The bottom of the tank
it is recommended to be at a minimum 1m higher from the
ground level.
The water tank as well as the water tubing, must be
adequately insulated to minimize heat losses thus making the
operation less expensive and energy efficient. Should the
desired operating water temperature be below +11°C, the use
of antifreeze additive is strongly recommended. The use of
antifreeze substance is necessary when the ambient
temperatures are expected to fall below +4°C, for r easons of
protecting the hydraulic network. If the ambient temperature is
expected to fall below +4°C and chiller’s operation is stopped,
then it is strongly recommended to remove the water, from
the chiller using the water valve installed at the lowest part of
the hydraulic network inside the chiller.
In the eventual case that more than one process pumps
are installed to the same tank and the discharge line is
common for all pumps, relative check valves should be
connected on the outgoing tubes of the pumps.
2.3 Water treatment
In all the above mentioned cases c are should be taken to
maintain the water clear and free from dust, oil and other
impurities. This means that a water filter must be used. The
water filter must have the ability to block impurities with a diameter > 1mm , or 16-20 mesh. Customer is responsible for
the installation of the water filters. Refer to relative hydraulic
arrangement drawing for the exact point of installation of the
filter. The water hardness must be around 10 German grades,
otherwise a water softener must be used when filling the tank/
network. The water-hardness, should be checked periodically.
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Οπως προαναφέρθηκε αν η επιθυµητή θερµοκρασία
νερού είναι κάτω των +4°C, πρέπει να χρησιµοποιείται
κατάλληλο αντιψυκτικό. Επίσης, αντιψυκτικό πρέπει να
χρησιµοποιείται και όταν το περιβάλλον έχει χαµηλές
θερµοκρασίες (κάτω των +4°C). Το προτεινόµενο κατά µάζα
ποσοστό αντιψυκτικού που πρέπει να υπάρχει σε µια
εγκατάσταση αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα και
σχετίζεται µε τη θερµοκρασία του νερού.

ΓΛΥΚΟΛΗ / ΓΛΥΚΟΛΗ + ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑ ΜΑΖΑ
GLYCOL / GLYCOL +WATER
BY MASS
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As mentioned before should the desired operating water
temperature be below +4°C, the use of antifreeze ad ditive is
strongly recommended. The use of antifreeze substance is
also necessary when the ambient temperatures are expected
to fall below +4°C. The suggested per mass percenta ge of
antifreeze substance that must be added is mentioned on
table below and is relevant to the water temperature.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ / FREEZING POINT

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ / ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΚΗ ΓΛΥΚΟΛΗ + ΝΕΡΟ
PROPYLENE GLYCOL / PROPYLENE GLYCOL+WATER

10%

-3°C

15%

-5°C

20%

-7°C

25%

-10°C

30%

-13°C

40%

-21°C

50%

-33°C

60%

-51°C

Tα υδραυλικά κυκλώµατα ανοικτά ή κλειστά πρέπει να
διαθέτουν έναν ελάχιστο όγκο ανάλογα µε την ψυκτική
απόδοση του εγκατεστηµένου µηχανήµατος. Αν το µηχάνηµα
ψύξης νερού συνδεθεί σε δίκτυο µε ανεπαρκή όγκο τότε η
θερµοκρασία του νερού εµφανίζει σηµαντικές αυξοµειώσεις
λόγω αδράνειας. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πολύ ψηλές ή
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες του νερού. Για το λόγο αυτό
κάθε υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει δοχείο
αδρανείας, ικανού όγκου για την οµαλή λειτουργία της. Ο
προτεινόµενος συνολικός όγκος νερού της υδραυλικής
εγκατάστασης (δοχείο αδρανείας, σωληνώσεις, εξατµιστής
κλπ.) αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα και σχετίζεται µε
την ψυκτική απόδοση του εγκατεστηµένου µηχανήµατος.
Στον ίδιο πίνακα δίνονται η ονοµαστική παροχή νερού καθώς
και η πτώση πίεσης νερού στον εξατµιστή.

The volume of all hydraulic circuits open or closed, must
have a minimum value depending on the cooling capacity of
the water chiller installed. If a water chiller is connected in a
hydraulic network with insufficient water volume the water
temperature shows significant variations dew to inertia. This
could lead to very high or very low water temperatures in the
hydraulic networks. For this reason accumulator tanks of
sufficient volume must be installed in all hydraulic networks to
ensure normal operation of the installation. The suggested
total water volume of a hydraulic installation (accumulator
tank, water tubes, evaporator etc) is mentioned in table below
and is relevant to the cooling capacity of the installed water
chiller. In the same table nominal water flow and evaporator
pressure drop are also mentioned.

Τύπος / Type

V44

V50

V70

V88

V105

V130

V170

Προτεινόµενος όγκος νερού (lt)

160

200

240

300

340

410

600

9,5

12,0

15,0

19,0

24,0

30,0

37,5

67

80

56

67

66

72

76

Suggested water volume (lt)
Ονοµαστική παροχή νερού (m³/h)
Nominal water flow (m³/h)
Πτώση πίεσης νερού στον εξατµιστή (kPa)
Water pressure drop inside evaporator (kPa)
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2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ

2.3 MAINS ELECTRICAL CONNECTION

Για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον ψύκτη,
απαιτείται σύνδεση από τον πίνακα του εργοστασίου σας, µε
κατάλληλο καλώδιο 5 αγωγών [ 3 φάσεις (3Ρh), oυδέτερο (Ν)
και γείωση (PE)]. H επιλογή της διατοµής των αγωγών και η
σύνδεση πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο
εγκαταστάτη, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται
στην πινακίδα του µηχανήµατος καθώς και στον παρακάτω
πίνακα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν και το µήκος των
αγωγών.

For power supplying the chiller to the Mains, It is
recommended to use cables of adequate cross section. The
cable should be of 5 wire, [ 3 phases (3Ρh), neutral &
grounding (PE)]. The wire dimensioning and selection must
be performed by an authorised/ licensed electrician according
to the unit’s absorbed power as it is mentioned on the chiller’s
nameplate (see also below table) adjusted by the length of
the cables, from the supplying wall terminal to the chiller’s
main switch. Wires’ insulation must be in accordance with the
local authorities’ specifications.

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW)

(ΑMPERES ΑΝΑ ΦΑΣΗ) @ 400V/3Ph/50Hz
MODEL

MAXIMUM CURRENT INTENSITY (ΑMPERES
PER PHASE) @ 400V/3Ph/50Hz

MAXIMUM TOTAL POWER CONSUMPTION (KW)

V44

30.2

17.6

V50

37.8

20.8

V70

42.7

25.9

V88

60.7

35.3

V105

71.2

41.2

V130

88.9

53.7

V170

119.2

70.9

Οι αγωγοί των τριών φάσεων συνδέονται επί του γενικού
διακόπτη της µηχανής ο αγωγός της γείωσης στην αντίστοιχη
αναµονή επί του πίνακα και αγωγός ουδετέρου στη βοηθητική
επαφή του γενικού διακόπτη σύµφωνα µε το σχέδιο
”ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ”. Aν η τροφοδοσία του
ψυκτικού γίνεται από ηλεκτρογεννήτρια, ο ουδέτερος πρέπει
να γειώνεται έτσι ώστε να υπάρχει αναφορά στον επιτηρητή
φάσεων.

The three phase wires are to be connected to the main switch
and the grounding cable to the relative connector (please
refer to the corresponding diagram CONNECTING TO THE
MAINS). Neutral should be connected to the auxiliary contact
of the main switch accordingly. If chiller is voltage supplied by
a generator, connect neutral (N) to grounding (PE), so that
reference is available to the phase supervisor. Please refer to
relative drawings “ELECTRICAL DIAGRAM (POWER)”.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
1.Nα µην γίνει εκκίνηση της µηχανής χωρίς προηγούµενη
µελέτη του κεφαλαίου “Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ’’.
2. Tο LED του επιτηρητή φάσεων καθυστερεί να ανάψει
µερικά δευτερόλεπτα (περίπου 15 έως 35). Αν το LED δεν
ανάψει, τότε πρέπει δύο από τις τρείς φάσεις του δικτύου να
αντιστραφούν.
3. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να διακόπτεται
ποτέ από το ψυκτικό.
4. Ο αγωγός του ουδετέρου χρησιµοποιείται µόνο για να
υπάρχει αναφορά στον επιτηρητή φάσεων. Εποµένως η
διατοµή του αγωγού του ουδετέρου δεν απαιτείται να είναι ίση
µε τη διατοµή που θα επιλεγεί για τους αγωγούς των τριών
φάσεων.
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (ΡΕΛΕ).

WARNING !!!
1. Do not START the chiller without having first read and
fully understood chapter OPERATINH INSTRUCTIONS”.
2. Phase supervisor’s green LED lights up with a time lag of
approx. 15 to 35 sec. In case that this period elapses and the
LED will not light-up, two of the three wires supplying the
main switch breaker must be reversed. DO NOT CHANGE
THE WIRING OF THE CHILLER.
3. It is recommended that the chiller is ALWAYS under
voltage while idle except when service personnel is working in
the electric panel. This, to ensure that the compressors’ oil
sumps are kept warm and no refrigerant is liquefying in the
lubricant.
4. Neutral is used only as a reference for the phase
supervisor. Therefore the cross-section of the cable of the
Neutral can be smaller than the cross-sections of the cables
of the three phases.
5. CONTACTOR RELAYS SHOULD NEVER BE
ACTIVATED MANUALLY.
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3.1 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

3.1. MICROPROCESSOR

Οπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο στα
ψυκτικά τύπου V γίνεται χρήση συστήµατος ελέγχου το οποίο
απαρτίζεται από ένα µικροεπεξεργαστή και µία κάρτα
επέκτασης αν το µηχάνηµα διαθέτει και δεύτερο ψυκτικό
κύκλωµα. Η λειτουργία του συστήµατος γίνεται από
ενσωµατωµένα στον επεξεργαστή ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο
και οθόνη όπως απεικονίζονται στο ακόλουθο σχέδιο.

As mentioned in previous chapter In V type chillers an
advanced control system consisting of one microprocessor
device and one expansion card if the unit is equipped with
two refrigerant circuits. The operation of the system is
accomplished via built-in the microprocessor electronic
keyboard and display as shown in the following drawing.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

No

MICROPROCESSOR’S KEYS AND INDICATIONS

Οθόνη

1

Screen

Πλήκτρο PRG

2

PRG key

Πλήκτρο SEL

3

SEL key

Πλήκτρο 

4

 key

Πλήκτρο 

5

Ενδειξη λειτουργίας σε ψύξη

6

——–



key

Cooling operation indication

7

——–

Ενδειξη αριθµού συµπιεστή

8

Compressor number indication

Ενδειξη συναγερµού

9

Alarm indication

Ενδειξη έγχυσης θερµού αερίου

10

Hot gas by pass indication

——–

11

——–

——–

12

——–

Ενδειξη αντλίας

13

Water pump indication

Ενδειξη συµπιεστή

14

Compressor indication

Το σύστηµα του µικροεπεξεργαστή ελέγχει τη λειτουργία
του υδραυλικού κυκλώµατος και ενός ή δύο ψυκτικών
κυκλωµάτων. Γι’ αυτό το σκοπό φέρει τις απαραίτητες
ψηφιακές και αναλογικές εισόδους και εξόδους, ενώ
ταυτόχρονα συνεργάζεται και µε τον ελεγκτή της ηλεκτρονικής
ε κ το ν ωτ ι κ ή ς
β αλ β ί δ ας.
Οι
µ ι κ ροε πε ξ ε ργ ασ τέ ς
προγραµµατίζονται στο εργοστάσιο όπου γίνονται οι διάφορες
ρυθµίσεις. Μέσω της οθόνης δίνονται πληροφορίες που
αφορούν τη λειτουργία του µηχανήµατος όπως επιθυµητή
θερµοκρασία λειτουργίας (setpoint), θερµοκρασίες, µετρητές
ωρών λειτουργίας, µηνύµατα συναγερµών κ.λ.π.

The microprocessor system controls the operation of the
hydraulic network and the operation of one or two refrigerant
circuits. For this reason it is equipped with the necessary
digital and analog inputs and outputs, while at the same time
it is connected with the electronic expansion valve driver.
Each microprocessor is programmed at the manufacturer’s
factory, where all the adjustments are made. The controller’s
built in display is providing information concerning chiller’s
operating status such as desired operating temperature
(setpoint), temperature readouts, operating hour counters,
alarm messages etc.
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3.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
Πριν από την πρώτη εκκίνηση, πρέπει απαραιτήτως να
τροφοδοτήσουµε τα ψυκτικά µε τάση, για 24 ώρες
τουλάχιστον. Για να συνδέσουµε την τριφασική παροχή στον
ηλεκτρικό πίνακα του ψυκτικού, ελέγχουµε αν ο γενικός
διακόπτης είναι στη θέση OFF (η πόρτα δεν ανοίγει µε τον
διακόπτη σε θέση ΟΝ) και στην συνέχεια να απασφαλίσουµε
τα κλείθρα της πόρτας για να ανοίξει.
Συνδέουµε την τριφασική παροχή στο γενικό διακόπτη τη
γείωση στην αντίστοιχη αναµονή του πίνακα και τον ουδέτερο
στη βοηθητική επαφή του γενικού διακόπτη. Περιστρέφουµε
τον γενικό διακόπτη στη θέση ΟΝ µε ανοικτή την πόρτα, και
παρατηρούµε αν ανάβουν τα δύο LED του επιτηρητή φάσεων
(κόκκινο-πράσινο). Αν ανάψουν και τα 2 LED, τότε έχουµε
σωστή τάση και στις τρεις φάσεις και σωστή διαδοχή των
φάσεων (L1,L2,L3). Αν δεν ανάψουν τα 2 LED ή ένα από τα
δυο, τότε ή δεν έχουµε σωστή τάση στις τρεις φάσεις ή δεν
έχουµε σωστή διαδοχή. Στην 2η περίπτωση αντιστρέφουµε
τις 2 φάσεις µεταξύ τους.
Αφού βεβαιωθούµε ότι ανάβουν και τα δύο LED του
επιτηρητή φάσεων γεµίζουµε τη δεξαµενή µε νερό. Θέτουµε
το γενικό διακόπτη σε θέση OFF. Συνδέουµε το πηνίο της
ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας νερού, στις αντίστοιχες
αναµονές που βίσκονται µέσα στον πίνακα (σύµφωνα µε το
ηλεκτρολογικό σχέδιο). Θέτουµε το γενικό διακόπτη σε θέση
ON. Στρέφουµε το διακόπτη ανάγκης κατά την φορά των
τόξων έτσι ώστε να τον απενεργοποιήσουµε. Το κόκκινο LED
του επιτηρητή στάθµης ανάβει και το πηνίο της βαλβίδας
πληρώσεως νερού ενεργοποιείται. Το νερό από το δίκτυο
πόλης γεµίζει τη δεξαµενή. Ενεργοποίηση του συναγερµού
“FL” κατά τη διάρκεια της πλήρωσης πρέπει να αγνοηθεί.
Οταν η στάθµη του νερού στην δεξαµενή φτάσει στο
επιθυµητό επίπεδο, σταµατά η πληρώση νερού και ανάβουν
και τα δύο LED του επιτηρητή στάθµης.
Επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο LED του επιτηρητή φάσεων
είναι σε θέση ON και ότι τα δύο LED του επιτηρητή στάθµης
είναι επίσης σε θέση ON πατάµε το διακόπτη ανάγκης.
Κατόπιν θέτουµε το γενικό διακόπτη σε θέση OFF κλείνουµε
την πόρτα του πίνακα και την ασφαλίζουµε περιστρέφοντας
τα κλείθρα. Θέτουµε το γενικό διακόπτη σε θέση ON. Στην
οθόνη (1) του µικροεπεξεργαστή εµφανίζεται η θερµοκρασία
εισόδου του νερού στο ψυκτικό. Κατόπιν στρέφουµε το
διακόπτη αννάγκης κατά την φορά των τόξων και ανάβει το
LED 13. Πατώντας το κοµβίο START εκκινεί η αντλία.
Αν η θερµοκρασία του νερού είναι µεγαλύτερη του
SETPOINT και το δίκτυο του νερού έτοιµο να λειτουργήσει,
συνεχίζει την λειτουργία η αντλία και αναβοσβήνoυν τα LED 8
που υποδηλώνει την προετοιµασία των συµπιεστών για να
ξεκινήσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙNΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΡΤΑ TOY ΠINAKA ME TΟ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΣΕ
ΘΕΣΗ ON.
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3.2 START-UP CHILLER USING THE MICROPROCESSOR
For the initial start-up of the chiller, the unit should have
been left connected to the Mains for at leat 24 hours. To
connect the three phase cable, make sure that the main
switch is in OFF position (the door is blocked if the main
switch is in ON position) and open the electric board door by
unlocking relative handles.

Connect the wires of the three phases to the contacts of
the main switch the earth on the contact inside the electrical
panel and the neutral on the auxiliary contact of the main
switch. Keeping the door of the electrical panel open turn ON
main switch and check if both green and red LED of the
phase controller light up. If both LED light up then voltage is
correct and phase sequence (L1,L2,L3) is also correct. If one
of the two or both LED will not light up, then either the supply
voltage is out of limits or the phase sequence is not correct. In
case of incorrect phase sequence two out of three phases
must be reversed.
Having verified that both LEDS of the three phase
controller are illuminated the next step is to fill the internal
tank with water. Turn OFF main switch. Connect the water
solenoid valve’s coil to the relative contacts in the electrical
panel according to drawing “Electrical Diagram”. Turn ON
main switch. Turn the knob of the EMERGENCY STOP
SWITCH to release. The red LED of the level controller is
illuminated and the water solenoid valve is activated. The
water from the city network is filling up the chiller’s tank. “FL”
alarm that may appear on the display of the microprocessor
during filling time must be ignored. When water level in the
tank reaches the desired level the solenoid valve is
deactivated and both green and red LEDS of the level
controller are illuminated.

Having verified that the red and green LEDS of both the
three phase controller and the water level controller are
illuminated, depress the EMERGENCY STOP SWITCH
button (mushroom style). Then turn OFF the main switch and
close the door with the relative handles. Turn ΟΝ the unit’s
main switch. On the microprocessor operating panel (1) the
water return to chiller temperature is displayed. Turn the knob
of the emergency Stop Switch to release and wait until LED
13 lights up. Then by pressing START button water pump
starts operating.
If water temperature is above SET POINT, and the water
flows in the hydraulic network, pump will continue to operate
whilst LED 8 are flashing. This means that the compressors
are in stand-by mode and will start operating within the next
few seconds.
CAUTION!!! DO NOT CLOSE THE DOOR OF THE
ELECTRICAL PANEL , WHILE THE MAIN SWITCH IS
ACTIVATED.
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3.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SETPOINT).

3.3 ADJUSTING THE DESIRED OPERATING
TEMPERATURE (SETPOINT).

Στους ψύκτες τύπου V, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
µεταβάλλει την επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας από +7°C
έως +25°C.

On V series, the user has the ability to adjust the desired
operating temperature within the permissible (factory set)
limits of +7°C up to +25°C.

Ο ψύκτης έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες από το +7°C, ακόµα και
θερµοκρασίες κάτω του µηδενός, αρκεί νά έχουν ληφθεί όλα
τα µέτρα προστασίας για το πάγωµα του νερού (π.χ.
επαύξηση της ποσότητας του αντιψυκτικού κτλ). Για την
λειτουργία σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, είναι απαραίτητος ο
επαναπρογραµµατισµός των ορίων της θερµοκρασίας
λειτουργίας από την epsi.

Should it be necessary, the cooler can operate below the
lower set limit of +7°C, even below zero, providing that
adequated steps have been taken to avoid ice formation (antifreeze liquid concetration adjustment to meet the desired low
temperatures etc). For the operation on these extraordinary
conditions, it is necessary that the microprocessor’s
pernissible (factory set) limits is re-programmed by epsi or by
the authorized agent’s service engineer.

Τα ψυκτικά τύπου V από το εργοστάσιό µας είναι
ρυθµισµένα στους +12°C. Αυτό σηµαίνει ότι τα ψυκτικά
σταµατούν στους +12°C και επαναλειτουργούν στους +14°C.
Για να αλλάξουµε το SETPOINT, πιέζουµε το πλήκτρο SEL
(3) για 5 δευτερόλεπτα και στην οθόνη εµφανίζεται η οµάδα
παράµετρων “/”. Πιέζοντας το πλήκτρο (5) δύο φορές στην
οθόνη εµφανίζεται η οµάδα παράµετρων “r” και κατόπιν
πιέζοντας το πλήκτρο SEL (3) εµφανίζεται η ένδειξη “r01” η
οποία είναι η παράµετρος του SETPOINT. Πιέζοντας ξανά το
πλήκτρο SEL (3) εµφανίζεται η τιµή του SETPOINT και µε τα
πλήκτρα  (4) or  (5) αυξοµειώνουµε την τιµή της
θερµοκρασίας (SETPOINT) µέχρι το επιθυµητό επίπεδο.
Πιέζοντας το πλήκτρο SEL (3), στην οθόνη εµφανίζεται ξανά
η ένδειξη “r01” και πατώντας το πλήκτρο PRG (2) τρεις φορές
επανερχόµαστε στην αρχική οθόνη.

V series chillers, are factory set to +12°C, as the default
operating temperature. This means that the cooler cuts-out at
+12°C and cuts-in at +14°C (SETPOINT). To re-adjust the
SETPOINT, depress SEL (3) key, for 5 seconds so that on
the display “/” parameter group is displayed. Depressing 
(5) key twice “r” parameter group appears and then by
depressing SEL (3) key SETPOINT Parameter “r01” appears.
Depressing again SEL (3) key the actual SETPOINT value is
displayed. The new SET POINT value can be selected by
means of relative  (4) or  (5) buttons. After adjusting,
depress SEL (3) button and on the display parameter “r01”
appears. Depressing PRG (2) key three times the
microprocessor exits from readjustment state and returns to
normal operating condition.

H διαφορά θερµοκρασίας (∆ιαφορικό Λειτουργίας)
στάσης - εκκίνησης του ψύκτη είναι 2 βαθµοί. Το ∆ιαφορικό
Λειτουργίας είναι σταθερό όπου και να ρυθµίσουµε το
SETPOINT. Αυτή η ρύθµιση, είναι δυνατό να αλλάξει (εάν
απαιτείται απο ειδικές συνθηκες λειτουργίας του δικτύου),
αφού ειδοποιηθεί το Τεχνικό Τµήµα της epsi, για
επαναπρογραµµατισµό της παραµέτρου αυτής.

The temperature difference between “cut-in”-”cut-out” is
called operating differential or ∆t. It is factory set (default) at
2K. This ∆t, is constant for the whole range of the operating
temperatures. The ∆t, can be re-adjusted if necessary for
certain cases, providing that epsi or its authorized dealers
have been previously informed to proceed with the readjustment or at least they have concessed for that.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η θερµοκρασία που εµφανίζεται στην οθόνη
είναι η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο ψυκτικό και αυτή
µόνο ρυθµίζουµε.

WARNING!!! The temperature dislpayed in normal operation,
corresponds to the return to chiller water temperature and this
is the temperature that can be adjusted as per user’s desires.

Γιά να εµφανισθεί η θερµοκρασία εξόδου του νερού
πιέζουµε το πλήκτρο SEL (3) για 5 δευτερόλεπτα και στην
οθόνη εµφανίζεται η οµάδα παράµετρων “/”. Πιέζοντας το
πλήκτρο  (4) δύο φορές στην οθόνη εµφανίζεται η οµάδα
παράµετρων “b” και κατόπιν πιέζοντας το πλήκτρο SEL (3)
εµφανίζεται η ένδειξη “b01” η οποία είναι η ένδειξη της
θερµοκρασίας εισόδου. Με το πλήκτρο  (5) επιλέγουµε τις
παραµέτρους “b02” (θερµοκρασία εξόδου νερού πρώτου
κυκλώµατος) και “b06” θερµοκρασία εξόδου νερού δεύτερου
κυκλώµατος) και πιέζοντας το πλήκτρο SEL (3) εµφανίζεται
στην οθόνη η τιµή τους. Πατώντας το SEL (3) µια φορά και το
PRG (2) τρεις φορές επανερχόµαστε στην αρχική οθόνη
(θερµοκρασία εισόδου νερού στο ψυκτικό).

For being able to see the outlet water temperatures press
SEL (3) key for 5 seconds so that on the display parameter
group “/” appears. If we press  (4) key twice “b” parameter
group appears on the display and then by depressing SEL (3)
key “b01” parameter (return to chiller water temperature)
appears on the display. Using  (5) key we select
parameters “b02” (water outlet temperature readout circuit 1)
and “b06” (water outlet temperature readout circuit 2) and we
depress SEL (3) key to read their values. Then by pressing
SEL (3) once and PRG (2) key three times we return to main
screen (water inlet to chiller temperature).
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ SETPOINT

SETPOINT ADJUSTMENT FLOW CHART

Αρχική οθόνη (Ένδειξη θερµοκρασίας εισόδου νερού)

Main screen (Inlet water temperature readout)





Πατήστε το πλήκτρο SEL (3) για 5 δευτερόλεπτα

Press SEL (3) key for 5 seconds





Ενδειξη οµάδας παραµέτρων “/”

Parameter group “/”





Πατήστε το πλήκτρο (5) δύο φορές

Press (5) key twice





Ενδειξη οµάδας παράµετρων “r”

Parameter group “r”





Πατήστε το πλήκτρο SEL (3)

Press SEL (3) key





Ενδειξη παραµέτρου “r01”

Parameter “r01”





Πατήστε το πλήκτρο SEL (3)

Press SEL (3) key





Ενδειξη τιµής παραµέτρου “r01” (setpoint)

Setpoint parameter “r01”





Ρύθµιση θερµοκρασίας (setpoint)  (4)  (5)

Setpoint adjustment  (4)  (5)





Πατήστε το πλήκτρο SEL (3)

Press SEL (3) key





Ενδειξη παραµέτρου “r01”

Parameter “r01”





Πατήστε το πλήκτρο PRG (2) δύο φορές

Press PRG (2) key twice





Αρχική οθόνη (Ένδειξη θερµοκρασίας εισόδου νερού)

Main screen (Inlet water temperature readout)
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3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

3.4 FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR’S KEYS

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι λειτουργίες των
πλήκτρων του µικροεπεξεργαστή.

The functions of the microprocessor’s keys are described
in the following table.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ
Key

Αρχική οθόνη
Θερµοκρασία
εισόδου νερού.

Κωδικός οµάδας
παραµέτρων

Κωδικός
παραµέτρου

Τιµή παραµέτρου
“r01” (SETPOINT)

Τιµές παραµέτρων
b01, b02, b06, c10,
c11, c12, c13, c15

Κατάσταση
συναγερµού

PRG

——-

Επιστροφή στην
αρχική οθόνη

Επιστροφή στον
κωδικό οµάδας
παραµέτρων.

Παράµετρος
“r01”

Εµφάνιση κωδικού
παραµέτρου

——-

SEL

Αν πατηθεί για 5
sec εµφανίζει
κωδικούς οµάδων
παραµέτρων

Κωδικός
παραµέτρου

Τιµή παραµέτρου

Επικύρωση
αλλαγής τιµής
παραµέτρου και
ένδειξη “r01”

Εµφάνιση κωδικού
παραµέτρου

——-



——-

∆ιαδοχική
εµφάνιση
κωδικών οµάδων
παραµέτρων.

∆ιαδοχική
εµφάνιση
κωδικών
παραµέτρων.

Αύξηση τιµής

——-

——-



——-

∆ιαδοχική
εµφάνιση
κωδικών οµάδων
παραµέτρων

∆ιαδοχική
εµφάνιση
κωδικών
παραµέτρων

Μείωση τιµής

——-

——-

 & 

——-

——-

——-

——-

Μηδενισµός
ωρωµετρητών
c10, c11, c12, c13,
c15

RESET
συναγερµού

FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR’S KEYS TABLE
DISPLAY STATUS
Key

Main screen
Water inlet
temperature

PRG

Parameter group
code

Parameter code

Value of
parameter “r01
(SETPOINT)

b01, b02, b06, c10,
c11, c12, c13, c15
parameters’ values

Alarm

Return to main
screen

Return to
parameter group
code

Displays
parameter “r01”

Displays
parameter code

——-

SEL

If depressed for 5
seconds displays
codes of
parameter groups.

Parameter code

Parameter value

Memorize value
Displays
parameter “r01”

Displays
parameter code

——-



——-

Scrolling codes of
parameter groups

Scrolling
parameter codes

Increase value

——-

——-



——-

Scrolling codes of
parameter groups

Scrolling
parameter codes

Decrease value

——-

——-

 & 

——-

——-

——-

——-

Zeroing down timers
c10, c11, c12, c13, c15

Alarm reset

epsi
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3.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

3.5 FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR’S LEDS

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι λειτουργίες των
ενδεικτικών λυχνιών του µικροεπεξεργαστή.

The functions of the microprocessor’s LEDS are described in the following table.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΛΥΧΝΙΑ

Αναβοσβήνει

Σταθερά ΟΝ

6

——-

Ψύξη

8 (1)

Συµπιεστής 1 σε αναµονή

Συµπιεστής 1 σε λειτουργία

8 (2)

Συµπιεστής 2 σε αναµονή

Συµπιεστής 2 σε λειτουργία

8 (3)

Συµπιεστής 3 σε αναµονή

Συµπιεστής 3 σε λειτουργία

8 (4)

Συµπιεστής 4 σε αναµονή

Συµπιεστής 4 σε λειτουργία

9

——-

Συναγερµός

10

——-

Ενεργοποίηση έγχυσης θερµού αερίου

13

——-

Αντλία σε λειτουργία

14

Τουλάχιστον 1 συµπιεστής σε αναµονή

Τουλάχιστον 1 συµπιεστής σε λειτουργία

6

1

8

2

4

3

5

1
2
3
4

7

9 10 11 12 13 14

FUNCTIONS OF MICROPROCESSOR’S LEDS TABLE
LED

Flashing

Steady ΟΝ

6

——-

Cooling

8 (1)

Compressor 1 in stand-by mode

Compressor 1 ON

8 (2)

Compressor 2 in stand-by mode

Compressor 2 ON

8 (3)

Compressor 3 in stand-by mode

Compressor 3 ON

8 (4)

Compressor 4 in stand-by mode

Compressor 4 ON

9

——-

Alarm

10

——-

Hot gas by pass activated

13

——-

Pump ON

14

At least 1 compressor in stand-by mode

At least 1 compressor ON
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3.6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (STATUS)

3.6 OPERATING STATUS PARAMETERS

Οι παράµετροι που αφορούν την κατάσταση λειτουργίας
είναι οι b01, b02, b06, c10, c11, c12, c13, c15 και
επεξηγούνται στον ακόλουθο πίνακα.

Chiller’s status parameters are b01, b02, b06, c10, c11,
c12, c13, c15. The description of the parameters is shown in
table below.

Περιγραφή

Κωδικός / code

Description

Θερµοκρασία εισόδου νερού

b01

Water inlet temperature

Θερµοκρασία εξόδου νερού κυκλώµατος 1

b02

Water outlet temperature circuit 1

Θερµοκρασία εξόδου νερού κυκλώµατος 2

b06

Water outlet temperature circuit 2

Ωρες λειτουργίας συµπιεστή 1

c10

Compressor 1 operating hours

Ωρες λειτουργίας συµπιεστή 2

c11

Compressor 2 operating hours

Ωρες λειτουργίας συµπιεστή 3

c12

Compressor 3 operating hours

Ωρες λειτουργίας συµπιεστή 4

c13

Compressor 4 operating hours

Ωρες λειτουργίας αντλίας νερού

c15

Water pump operating hours

Για να δούµε τις τιµές των παραµέτρων b01, b02, b06
πιέζουµε το πλήκτρο SEL (3) για 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη
εµφανίζεται η οµάδα παραµέτρων “/”. Με τα πλήκτρα  (4)
και  (5) επιλέγουµε τη οµάδα παραµέτρων “b” και πατάµε το
πλήκτρο SEL (3). Στην οθόνη εµφανίζεται η παράµετρος b01.
Με τα πλήκτρα  (4) και  (5) επιλέγουµε την παράµετρο
που θέλουµε να δούµε και πατώντας SEL (3) βλέπουµε την
τιµή της.
Για να δούµε τις τιµές των παραµέτρων c10, c11, c12,
c13, c15 πιέζουµε το πλήκτρο SEL (3) για 5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εµφανίζεται η οµάδα παραµέτρων “/”. Με τα
πλήκτρα  (4) και  (5) επιλέγουµε τη οµάδα παραµέτρων
“c” και πατάµε το πλήκτρο SEL (3). Στην οθόνη εµφανίζεται η
παράµετρος “c10”. Με τα πλήκτρα  (4) και  (5)
επιλέγουµε την παράµετρο που θέλουµε να δούµε και
πατώντας SEL (3) βλέπουµε την τιµή της.

For being able to see the values of parameters b01, b02,
b06, depress SEL (3) button for 5 seconds so that on the
display parameter group “/” appears. Using  (4) and  (5)
keys we select “b” parameter group and then by depressing
SEL (3) key “b01” parameter appears. Using  (4) and  (5)
we select the parameter that we want to check and we depress SEL (3) key to read its value.
For being able to see the values of parameters c10, c11,
c12, c13, c15 depress SEL (3) button for 5 seconds so that
on the display parameter group “/” appears. Using  (4) and
 (5) keys we select “c” parameter group and then by depressing SEL (3) key “c10” parameter appears. Using  (4)
and  (5) we select the parameter that we want to check
and we depress SEL (3) key to read its value.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι παραµέτροι αυτές δεν επιδέχονται
διόρθωση καθ' όσον αποτελούν ενδείξεις των οργάνων της
µηχανής.

WARNING!!! The values of the operating parameters
CANNOT BE CHANGED, as these are automatically
displaying what is the OPERATING STATUS of the chiller.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι ώρες αυτές µηδενίζονται όταν πατήσουµε
ταυτόχρονα πλήκτρα  (4) και  (5).

WARNING!!! The total hours recorded will be zeroed
whenever (4) and (5) keys are depressed simultaneously.

3.7 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

3.7 ALARMS

Μέσω του µικροεπεξεργαστή µπορούµε να
εννηµερωθούµε για βλάβες που µπορεί να προκύψουν στο
ψυκτικό. Σε περίπτωση βλάβης, στην οθόνη του
µικροεπεξεργαστή εµφανίζεται ο αντίστοιχος κωδικός.
Επεξήγηση των κωδικών βλαβών δίνεται στο πίνακα που
ακολουθεί.

One very important function of the microprocessor is
alarm checking and monitoring. In case of an alarm situation
the corresponding alarm code appears on the display of the
microprocessor. The description of the alarm codes is given
in the table that follows.
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Alarm message meaning

Συναγερµός υψηλής πίεσης κυκλώµατος 1.
Χειροκίνητο RESET µετά από 3 ενεργοποιήσεις σε
1 ώρα από οθόνη επεξεργαστή.

HP1

High pressure Alarm of circuit 1.
Manual RESET from microprocessor’s display after the
third activation in 1 hour.

Συναγερµός υψηλής πίεσης κυκλώµατος 2.
Χειροκίνητο RESET µετά από 3 ενεργοποιήσεις σε
1 ώρα από οθόνη επεξεργαστή.

HP2

High Pressure Alarm of circuit 2.
Manual RESET from microprocessor’s display after the
third activation in 1 hour.

Συναγερµός χαµηλής πίεσης κυκλώµατος 1.
Χειροκίνητο RESET µετά από 3 ενεργοποιήσεις σε
1 ώρα από οθόνη επεξεργαστή.

LP1

Low Pressure Alarm circuit 2
Manual RESET from microprocessor’s display after the
third activation in 1 hour.

Συναγερµός χαµηλής πίεσης κυκλώµατος 2.
Χειροκίνητο RESET µετά από 3 ενεργοποιήσεις σε

LP2

Low Pressure Alarm circuit 2.
Manual RESET from microprocessor’s display after the

Θερµικό συµπιεστή κυκλώµατος 1.
Χειροκίνητο RESET από θερµικό συµπιεστή.

tC1

Circuit 1 compressor’s thermal protector cut-out.
Manual RESET from compressor’s thermal overload.

Θερµικό συµπιεστή κυκλώµατος 2.
Χειροκίνητο RESET από θερµικό συµπιεστή.

tC2

Circuit 2 compressor’s thermal protector cut-out.
Manual RESET from compressor’s thermal overload.

Θερµοστάτης ασφαλείας κυκλώµατος 1.
Χειροκίνητο RESET από οθόνη επεξεργαστή.

A1

Safety (frost protection) thermostat circuit 1.
Manual RESET from microprocessor’s display

Θερµοστάτης ασφαλείας κυκλώµατος 2.
Χειροκίνητο RESET από οθόνη επεξεργαστή.

A2

Safety (frost protection) thermostat circuit 2.
Manual RESET from microprocessor’s display

Xαλασµένο αισθητήριο θερµοκρασίας εισόδου
νερού. Αυτόµατο RESET

E1

Water inlet temperature sensor failure.
Automatic RESET.

Xαλασµένο αισθητήριο θερµοκρασίας εξόδου
νερού κυκλώµατος 1. Αυτόµατο RESET

E2

Circuit 1 water outlet temperature sensor failure.
Automatic RESET.

Xαλασµένο αισθητήριο θερµοκρασίας εξόδου
νερού κυκλώµατος 2. Αυτόµατο RESET

E6

Circuit 2 water outlet temperature sensor failure.
Automatic RESET.

∆ιακόπτης ροής νερού (flow switch)
Χειροκίνητο RESET από οθόνη επεξεργαστή.

FL

Flow switch
Manual RESET from microprocessor’s display

Θερµικό αντλίας.
Χειροκίνητο RESET από θερµικό αντλίας και από

FL

Water pump thermal protector cut-out.
Manual RESET from pump’s thermal protector and

Θερµικό ή εσωτερικό θερµικό ανεµιστήρα
συµπύκνωσης για µηχανήµατα µε ένα ψυκτικό
κύκλωµα ή δύο ψυκτικά κυκλώµατα µε κοινούς
ανεµιστήρες.
Χειροκίνητο RESET αν διακόπτει από θερµικό.
Αυτόµατο RESET αν διακόπτει από εσωτερικό
θερµικό.

tP

Condensing fan thermal protector or internal thermal
overload for units with one refrigerant circuit and for
units or with two refrigerant circuits and common condensing fans.
Manual RESET if fan thermal protector trips.
Automatic RESET if fan internal thermal overload trips.

Προειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας.
Αυτόµατο RESET

Ht

High temperature warning. Automatic RESET.

Προειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας στην εκκίνηση.
Αυτόµατο RESET

AHt

High temperature warning at startup. Automatic RESET.

Προειδοποίηση χαµηλής θερµοκρασίας στην εκκίνηση.
Αυτόµατο RESET

ALt

Low temperature warning at startup. Automatic RESET.

Προειδοποίηση χαµηλού φορτίου. Αυτόµατο RESET.

L

Σφάλµα EEPROM. Αυτόµατο RESET.
Σφάλµα επικοινωνίας µε κάρτα επέκτασης.
Αυτόµατο RESET

Epr, EPb
ESP

Low load warning. Automatic RESET.
EEPROM error. Automatic RESET.
Communication error with expansion card.
Automatic RESET.
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4.1 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4.1 PERIODIC MAINTENANCE.

Τα µηχανήµατα τύπου V χρειάζονται µια στοιχειώδη
συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα η οποία
συνεισφέρει σε οικονοµία και υψηλή απόδοση, και
εξασφαλίζει αποφυγή βλαβών και µεγάλη διάρκεια ζωής. To
πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει εβδοµαδιαίο έλεγχο
από το συνήθη χρήστη και εξαµηνιαίο έλεγχο από
εξειδικευµένο τεχνίτη. Στου πίνακες που ακολουθούν
περιγράφονται οι απαιτούµενες εργασίες συντήρησης.

V type chillers need a minimum serνice on a standard
basis, which contributes to economy and high performance,
and ensures trouble free and long Iife operation. The
maintenance schedule includes weekly inspections from the
normal user and inspections performed every six months by a
specialised service engineer. All necessary maintenance
works are described in the following tables.

Συντήρηση από το συνήθη χρήστη.

Maintenance by normal user.

∆ιακοπή τάσης.
Power supply interrupted
Έλεγχος ελαιολεκάνης. Αν είναι κρύα, το µηχάνηµα πρέπει να Check oil sump. If it is cold, chiller must remain under voltage
µείνει υπό τάση τουλάχιστον για 12 ώρες πριν την επανεκκίνηση. for at least 12 hours before restart.
Φίλτρο νερού.
Water filter
Έλεγχος διαφορικής πίεσης µανοµέτρων προ και µετά φίλτρου. Check manometer readouts upstream and downstream of filter.
Καθάρισµα φίλτρου.
Clean filter.
Ποιότητα νερού
Έλεγχος ώστε το νερό να µην έχει χώµα, λάδια, στερεά
υπολείµµατα ή πολλά άλατα. Πρέπει να χρησιµοποιείται
αντιψυκτικό υγρό (κατάλληλης αναλογίας), για την χειµερινή
περίοδο και για θερµοκρασίες κάτω των +4°C.

Water quality
The water must be checked for containing soil, solids, oil, or
salts. Anti-freezing substance in adequate quantity should
always be used, especially during winter period or in case that
water temperature is expected to fall below +4°C.

Στάθµη λαδιού
Έλεγχος στάθµης λαδιού στο δείκτη του συµπιεστή.

Oil level
Check oil level from compressor oil sight glass.

Συµπυκνωτής
Condenser
Τακτικός καθαρισµός από σκόνη, λάδια, ή άλλες επικαθήσεις στα Surface must be kept free from dust, oil, or other residues that
πτερύγια µε χρήση πεπιεσµένου ξηρού αέρα.
stick on the aluminium fins with dry pressurised air.

epsi

4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / 4. MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Συντήρηση από εξειδικευµένο τεχνίτη.

Maintenance by specialised service engineer

Ανεµιστήρες συµπύκνωσης
- Έλεγχος κατάστασης πτερυγίων.
- Έλεγχος ζυγοστάθµισης.
- Έλεγχος αθόρυβης και χωρίς κραδασµούς λειτουργίας.
- Έλεγχος εδράνων.
- Έλεγχος ηλεκτρικής σύνδεσης.

Condensing fans.
- Check condition of blades.
- Check for unbalanced rotation.
- Check for noiseless and vibrationless operation.
- Check bearings.
- Check of electrical connection.

Συµπυκνωτές.
- Έλεγχος καθαρότητας πτερυγίων.
- Έλεγχος ύπαρξης χτυπηµένων πτερυγίων.
- Έλεγχος πιθανών σηµείων διάβρωσης.

Condenser.
- Check the cleaningness of fins.
- Check for deformed fins.
- Check for corrosion signs.
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Αντλία νερού.
Water pump.
- Έλεγχος λειτουργίας αντλίας,
- Check for noisy operation.
- Έλεγχος αθόρυβης και χωρίς κραδασµούς λειτουργίας.
- Check for noiseless and vibrationless operation.
- Έλεγχος απωλειών νερού από τον στυπιοθλίπτη.
- Check shaft’s mechanical seal for leakages.
- Έλεγχος στεγανότητας του άξονα
- The pumps should be yearly inspecetd for axial tightness
- Έλεγχος εδράνων.
- Check bearings.
- Έλεγχος ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Check of electrical connection.
Προτείνεται αντικατάσταση εδράνων και στυπιοθλίπτη κάθε Bearings’ and shaft’s mechanical seal replacement every two
δύο χρόνια.
years.
Ηλεκτρικοί Πίνακες
- Έλεγχος κατάστασης ηλεκτρικού πίνακα.
- Έλεγχος κατάστασης καλωδιώσεων.
- Έλεγχος επαφών relay.
- Έλεγχος σφιξίµατος επαφών καλωδίων.
- Έλεγχος ρυθµίσεων θερµικών.

Electrical panels
- Check condition of electrical panels
- Check condition of electrical cables
- Check condition of contactor relays.
- Check tightness of contacts of electrical cables.
- Check adjustments of thermal overloads.

Λειτουργικός έλεγχος
- Έλεγχος τριφασικής παροχής.
- Έλεγχος λειτουργίας διακόπτη ροής νερού.
- Έλεγχος λειτουργίας συσκευών µέσω ελεγκτή (ηλεκτρονικές
εκτωνοτικές βαλβίδες, ελεγκτές υπερθέρµανσης,
αισθητήρια θερµοκρασίας, αισθητήρια πίεσης).
- Έλεγχος λειτουργίας κινητήρων µέσω ελεγκτών
(αντλία, εκκινήσεις/διακοπές και ρύθµιση φορτίου (capacity)
συµπιεστών σύµφωνα µε επιθυµητή θερµοκρασία
λειτουργίας (setpoint), εκκινήσεις/διακοπές ανεµιστήρων
σύµφωνα µε την πίεση συµπύκνωσης).
- Μέτρηση έντασης ρεύµατος συµπιεστή.
- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού µέσου.
- Έλεγχος ωρών λειτουργίας συµπιεστών.
- Έλεγχος καταγεγραµµένων βλαβών.

Operational report.
- Check 3-phase power supply.
- Check operation of water flow switch.
- Operational control of devices via the controller (electronic
expansion valves, superhaet controllers, temperature
sensors, pressure sensors).
- Operational control of the motors via the controllers
(pump, start/stop and capacity control of the compressors
according to the desirable water temperature (setpoint),
start/stop of the fans according to condensing pressure).
- Compressors’ current intensity measurements.
- Refrigerant media leakage check.
- Compressors’ operating hours check.
- Check alarms.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

SYMPTOM

CAUSE

REMEDY

1. Πράσινη
ενδεικτική λυχνία
επιτηρητή φάσεων
OFF.

1.1 Γενικός
διακόπτης σε
θέση OFF.

1.1.1 Επαναφορά
γενικού διακόπτη σε
θέση ON.

1.Chiller OFF.
Phase Controller’s
green LED OFF.

1.1 Main Switch
OFF .

1.1.1 Turn ON Main
Switch
.

1.2 ∆εν υπάρχει 1.2.1 Έλεγχος
παροχή ρεύµατος εξωτερικής συνδέσεως,
στη µονάδα.
αποκατάσταση.

1.2 No power
supply to the
unit .

1.2.1 Check external to
the unit power supply

1.3 Πτώση
αυτόµατων
βοηθητικών
ασφαλειών.

1.3.1 Επαναφορά
αυτόµατων βοηθητικών
ασφαλειών.

1.3 Automatic cut 1.3.1 Reset fuses
out fuses OFF

1.4 Λανθασµένη
διαδοχή φάσεων
L1, L2, L3.

1.4.1 Εναλλαγή δύο
φάσεων µεταξύ τους.

1.4 Inappropriate 1.4.1 Reverse two of the
phase sequence three cables.
(L1,L2,L3).

1.5 Ασυµµετρία
φάσεων >±15%.
Πτώση τάσεως.

1.5.1 Έλεγχος στην
πηγή της ενέργειας .

1.5 Assymetric
Phases >±15%.
Voltage drop.

1.5.2 Check the supply
cable’s cross section
and length.

1.5.2 Έλεγχος διατοµής
και µήκους καλωδίων
εγκατάστασης.
1.6 Defected
Phase Controller

1.6.1 Replace with new
one.

2. Pump stopped.

2.1 Pump’s
thermal magnetic
circuit breaker
OFF.

2.1.1 Reset circuit
breaker. Check water
pressure on
manometer.

3. Pump ON
Flow switch
activated

3.1 Blocked or
inappropriate
water filter.

3.1.1 Clean or replace
water filter

3.2.1 Συµπλήρωση
νερού στη δεξαµενή,
έλεγχος στάθµης

3.2 Low water
level in tank

3.2.1 Check tank water
level. Add water in tank
if necessary

3.3.1 Ελεγχος
σωληνώσεων δικτύου
(αναδιαστασιολόγηση)

3.3 Excessive
pressure drop in
water network

3.3.1 Check size of
water tubes.
Redimension

3.4 Possible
closed water
valves

3.4.1 Check and open
valves

4.1 Defected ball
bearings.

4.1.1. Replace ball
bearings.

4.2 Pump’s
reverse rotation.

4.2.1. Reverse two of the
three cables of the
pump’s motor (after
servicing pump).

1.6 Χαλασµένος
επιτηρητής.

1.6.1 Αντικατάσταση
επιτηρητή φάσεων.

2. Αντλία
σταµατηµένη

2.1 Πτώση
µαγνητοθερµικού
διακόπτη αντλίας

2.1.1 Επαναφορά
µαγνητοθερµικού
διακόπτη. Ελεγχος
ένδειξης µανοµέτρου.

3. Αντλία σε
λειτουργία
Ενεργοποίηση
διακόπτη ροής

3.1 Φραγµένο
φίλτρο νερού ή
ακατάλληλο
φίλτρο

3.1.1 Καθαρισµός
φίλτρου, αντικατάσταση

3.2 Μικρή
ποσότητα νερού
στην δεξαµενή.
3.3 Υπερβολική
πτώση πίεσης
δικτύου

3.4 Τυχόν κλειστά 3.4.1 Ελεγχος
επιστόµια
επιστοµίων νερού
Ανοιγµα επιστοµίων
4. Θορυβώδης
λειτουργία αντλίας

1.5.1 Check the voltage
supply .

4.1. Φθορά
εδράνων
(Ρουλεµάν)

4.1.1 Αντικατάσταση
εδράνων.

4.2. Ανάποδη
φορά
περιστροφής
αντλίας

4.2.1 Εναλλαγή δύο
φάσεων του κινητήρα
της αντλίας µεταξύ τους
(µετά από συντήρηση).

4. Noisy pump
operation.
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

SYMPTOM

CAUSE

REMEDY

5. ∆ιαρροή νερού
από τον άξονα της

5.1 Φθορά
στυπιοθλίπτη

5.1.1 Αντικατάσταση
στυπιοθλίπτη

5. Water leakage
from pump’s shaft.

5.1 Defected
mechanical seal

5.1.1 Replace
mechanical seal.

5.2 Ακατάλληλα
νερά

5.2.1 Έλεγχος της
ποιότητας του νερού.

5.2 Bad water
quality.

5.2.1 Check water
quality

5.3 Φθορά στον
άξονα

5.3.1 Αντικατάσταση
άξονα ή αντλίας.

5.3 Shaft wornout (corroded)

5.3.1 Replace shaft/rotor
assembly, or pump.

5.4. Βουλωµένο
φίλτρο.

5.4.1 Τακτικός
καθαρισµός φίλτρου

5.4 Blocked water 5.4.1. Regular filter
filter
cleaning.

6. Συναγερµός
χαµηλής πίεσης

5.5 Λάθος
τοποθέτηση
δεξαµενής.

5.5 Improper
water tank
installation.

5.6 Μεγάλο µήκος
σωλήνων

5.6 Excessive
length of tubes

5.7 Ακατάλληλο
φίλτρο νερού.

5.7 Inappropriate
water filter.

5.8 Ακατάλληλα
επιστόµια.

5.8 Inappropriate
valves.

5.9 Μικρή διάµετρος σωλήνας.

5.9 Small water
tube diameter.

6.1 Μικρή
6.1.1 Έλεγχος πίεσης
κυκλοφορία νερού νερού

6. Low Pressure
Alarm.

6.1 Restricted or
insufficient flow.

6.1.1 Check water
pressure.

6.2 ∆ηµιουργία
πάγου

6.2.1 Αποπάγωση.
Χρήση αντιψυκτικού.
Ελεγχος ροής νερού.

6.2 Water frostup. Ice formatted.

6.2.1 Defrost. Add antifreeze substance. Check
water flow.

6.3 ∆ιαρροή
FREON

6.3.1 Έλεγχος διαρροής.
Αποκατάσταση αυτής.

6.3 Refrigerant
leakage.

6.3.1 Locate point of
leakage. Repair leak.

6.4 Βούλωµα
φίλτρου FREON

6.4.1 Έλεγχος και
αντικατάσταση φίλτρου.

6.4 Refrigerant
filter clogged.

6.4.1 Check and replace
with new.

6.5 Πρόβληµα
εκτονωτικής.

6.5.1 Έλεγχος και
αντικατάσταση.

6.5 Defected
Expansion valve.

6.5.1 Check and replace
with new.

6.6 Πρόβληµα
ηλεκτροµαγνητική
ς βαλβίδας.
Καµµένο πηνίο.
∆ιακοπή ρεύµατος
στο πηνίο.

6.6.1 Έλεγχος τάσης
στο πηνίο

6.6 Defected
refrigerant
solenoid valve.
Burnt-out coil.
Coil not supplied
with voltage.

6.6.1 Check voltage on
valve’s coil.

6.6.2 Έλεγχος Ωµικής
αντίστασης πηνίου

6.6.2 Check coil’s
resistance.

6.6.3 Ελεγχος θέσης
βύσµατος.

6.6.3 Check position
of coil supply socket.

6.6.4Αντικατάσταση

6.6.4 Replace with new
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

SYMPTOM

7. Συναγερµός
υψηλής πίεσης.

7.1 Βουλωµένα
στοιχεία
συµπύκνωσης

7.1.1 Καθαρισµός
επιφανειών συµπυκνωτή
µε χρήση πεπιεσµένου
αέρα.

7. High Pressure 7.1 Clogged
Alarm.
condenser coils

CAUSE

7.1.2 Αποµάκρυνση
τυχόν υλικών που
εµποδίζουν την ροή του
αέρα µέσα από το
στοιχείο συµπύκνωσης.
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REMEDY
7.1.1 Clean condenser
surfaces using dry
pressurized air.

7.1.2 Remove particles
blocking air flow through
condenser coil.

7.2 Υψηλή
θερµοκρασία νερού

7.2.1. Βεβαιωθείτε για
την πτώση της
θερµοκρασίας του νερού

7.2 Extremely high
water temperature

7.2.1 Make sure water
temperature is well
below of +25°C.

7.3 Ανεµιστήρας
(ες) εκτός
λειτουργίας.

7.3.1 Ελεγχος θερµικού
ανεµιστήρα.

7.3 Ventilator(s) out
of order.

7.3.1 Check ventilator’s
thermal overload.

7.3.2 Ενεργοποίηση
εσωτερικού θερµικού
κινητήρα ανεµιστήρα.

7.3.2 Check if fan’s
internal thermal motor
protector is activated.

7.3.3 Ελεγχος για
καµµένο πηνίο ρελέ.
Αντικατάσταση.

7.3.3 Check if relay’s
coil is burnt-out. Replace
coil if necessary.

7.4 Ανάποδη φορά
περιστροφής

7.4.1 Εναλλαγή δύο
φάσεων

7.4 Reversed
ventilator rotation

7.4.1 Reverse two of
three wires

7.5 Υπερβολικά
υψηλή θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Ανακυκλοφορία
ζεστού αέρα από το
ίδιο το ψυκτικό ή
άλλες πηγές θερµού
αέρα.

7.5.1 Ακατάλληλος
χώρος τοποθέτησης
ψυκτικών. Εφαρµογή
αεραγωγού.

7.5 Extremelly high
ambient
temperature.
Chiller’s hot air
recirculated through
condenser. Other
heat sources near
condensers.

7.5.1 Improper area for
chiller’s installation.
Relocate chiller. Install
air ducts

7.6 Υπερβολική
συµπλήρωση
ψυκτικού υγρού
µετά από επισκευή.

7.6.1 Αφαίρεση ψυκτικού
υγρού.

7.6 Chilled
overcharged with
refrigerant (after
repair).

7.6.1 Remove
excessive refrigerant
quantity.

8.1 Adjustment in
low temperature
without adding antifreeze substance.

8.1.1 Add antifreeze
substance.

8. Eνεργοποίηση 8.1 Ρύθµιση
θερµοστάτη
χαµηλής
ασφαλείας.
θερµοκρασίας
χωρίς πλήρωση
αντιψυκτικού.

8.1.1 Πρόσθεση
αντιψυκτικού

8. Freezestat(s)
activated

8.2 Ανεπαρκής
αναλογία
αντιψυκτικού.

8.2.1 Φροντίδα για την
καλή αναλογία
αντιψυκτικού

8.2 Improper antifreeze
concentration.

8.2.1 Check for proper
anti-freeze
concentration.

8.3 Μικρή
κυκλοφορία νερού.

8.3.1 Έλεγχος πίεσης
νερού

8.3 Improper water
circulation.

8.3.1 Check water
pressure

8.4 Bουλωµένο
φίλτρο νερού.

8.4.1 Καθαρισµός
φίλτρου νερού

8.4 Water filter
clogged

8.4.1 Clean water filter
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ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΙΤΙΕΣ
9.Πτώση
αυτόµατης
ασφάλειας
συµπιεστή.

9.1 Βραχυκύκλωµα
συµπιεστή ή καλωδίου
παροχής ρεύµατος
στον συµπιεστή.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

SYMPTOM

9.1.1 Ελεγχος
µονώσεως συµπιεστή
και καλωδίων παροχής
ρεύµατος

9.Compressor’s
9.1 Compressor
circuit breaker OFF. short circuited.
Compressor’s
power supply
cables shortcircuited.

9.1.2 Αντικατάσταση
φθαρµένων καλωδίων

CAUSE
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9.1.1 Check compressor
and power supply
cables.

9.1.2 Replace cables.

9.2 Υπερφορτωµένος
συµπιεστής

9.2.1 Ελεγχος έντασης
ρεύµατος (Αmperes)
συµπιεστή.
Aντικατάσταση αν είναι
εκτός ορίων.

9.2 Compressor
overcharged

9.3 Χαλαρές επαφές
καλωδίων.

9.3.1 Καλή σύσφιξη
κάθε χαλαρής επαφής.

9.3 Loose cables’ 9.3.1 Tighten any loose
contacts.
contact.

9.4 Χαλασµένος
αυτόµατος διακόπτης.

9.4.1 Αντικατάσταση
αυτόµατου διακόπτη.

9.4 Defected
circuit breaker.

9.5 Κακή ρύθµιση του
θερµικού

9.5.1 Ρύθµιση του
θερµικού

9.5 Inappropriate 9.5.1 Adjust thermal
adjustment of
overload.
thermal overload.

9.6 Υπερβολική
θερµοκρασία
περιβάλλοντος στον
ηλεκτρικό πίνακα από
κακές επαφές ή από
ακτινοβολία του ηλίου.

9.6.1 Ελεγχος επαφών
καλωδίων και άνοιγµα
της πόρτας, αν είναι
από εξωτερικό
παράγοντα η
υπερβολική
θερµοκρασία.

9.6 Air
temperature
inside the
electrical cabinet
extremely high,
due to loose
contacts or direct
solar radiation.

9.6.1 Check and tighten
loose contacts. Open
door to cool down.
Protect cabinet from
direct solar radiation.

9.7 Compressor
not preheated
properly.

9.7.1 Check if
compressor’s crankcase
oil heater is in proper
position

9.7 Κακή προθέρµανση 9.7.1 Ελεγχος αν η
του συµπιεστή.
αντίσταση.
προθέρµανσης λαδιού
του συµπιεστή είναι
στην θέση της

9.2.1 Check
compressor’s current
intensity (Αmperes).
Replace if out of limits.

9.4.1 Replace circuit
breaker.

9.7.2 Ελεγχος αν η
αντίσταση
προθέρµανσης λαδιού
του συµπιεστή είναι
ζεστή.

9.7.2 Check if
compressor’s crankcase
oil heater is warm. .

9.7.3 Έλεγχος εάν η
παροχή ρεύµατος στον
ψύκτη έχει διακοπεί
περισσότερο από 2
ώρες, ειδικά κατά την
περίοδο του χειµώνα.
Φροντίστε ο ψύκτης να
είναι πάντα υπό τάση.

9.7.3 Check if power
supply has been
interrupted for more than
two hours especially
during winter. Make sure
that chiller is always
under voltage.
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ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΦΑΣΕΩΝ/ Τύπος PC- CON 1.
VOLTAGE RELAYS / TYPE PC - CON 1.
ΕΛΕΓΧΕΙ:
1). Την ορθή φορά των φάσεων.
2). Την πτώση τάσης κάθε φάσης κάτω από 205 Volt
3). Την υπέρταση κάθε φάσης πάνω από 255 Volt
4). Την διακοπή κάποιας φάσης
5). Την Ασυµµετρία των φάσεων

It checks:
1). The right phase sequence
2). The voltage decline of every phase below 205 Volt
3). The over - voltage of every phase over 255 Volt
4). Phase failure
5). Phases asymmetry

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ:
It displays:
Απεικονίζει τις τιµές των φασικών τάσεων, των πολικών τάσεων και
It displays the phase values of voltages, terminal voltages and the
την ασυµµετρία µεταξύ των φάσεων. Η εναλλαγή των ενδείξεων γίνεται asymmetry between phases. The alternation of indications occurs after
πατώντας το κάτω βελάκι.
pressing the down arrow.
Πατώντας το πάνω βελάκι απεικονίζεται το SET POINT
Pressing the up arrow is displayed the SET POINT of asymmetry.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
1). Το πράσινο LED στην οθόνη απεικονίζει την κατάσταση
λειτουργίας του επιτηρητή φάσης. Στην αναµονή χρόνου
ενεργοποίησης του επιτηρητή φάσης το LED αναβοσβήνει.
2). Το OFF του επιτηρητή φάσης έχει χρόνο 2 sec. Το ΟΝ του
επιτηρητή φάσης έχει χρόνο 4 sec.

OPERATION:
1). The green LED in the screen displays the situation of operation
of voltage relay. During the waiting time of activation of three - phase
supervisor, the LED blinks.
2). The OFF of voltage relay has a time of 2 sec. The ON of voltage
relay has a time of 4 sec.

Στον τύπο PC– CON 1 υπάρχουν δύο οµάδες Display. Η πρώτη
έχει 2 Display και η δεύτερη 3. Στην πρώτη απεικονίζεται η παράµετρος
και στην δεύτερη η τιµή.
Αναλυτικά οι απεικονίσεις έχουν την παρακάτω σηµασία.
1). r 230
Η φασική τάση της R.
2). S 230
Η φασική τάση της S.
3). t 230
Η φασική τάση της T.
4). Sr 400
Η πολική τάση της RS.
Η πολική τάση της RT.
5). rt 400
6). St 400
Η πολική τάση της ST.
7). A 1.45
H ασυµµετρία
Μηνύµατα ALARM.
1). r Low
Πτώση τάσης στην r.
Πτώση τάσης στην S.
2). S Low
3). t Low
Πτώση τάσης στην t.
4). r Hi
Υπέρταση στην r.
5). S Hi
Υπέρταση στην S.
6). t Hi
Υπέρταση στην t.
7). A FAi
Πρόβληµα ασυµµετρίας.
8). SE FAi
Πρόβληµα διαδοχής φάσεων.

In the type PC - CON 1 there are two Display categories. The first
has 2 Displays and the second has 3. The first category displays the
parameter and the second the value.
Hereunder are the analytical displays on the screen.
1). r 230
Voltage between R and Neutral.
2). S 230
Voltage between S and Neutral.
3). t 230
Voltage between T and Neutral.
4). Sr 400
Voltage between R and S.
5). rt 400
Voltage between R and T.
6). St 400
Voltage between S and T.
7). A 1.45
Asymmetry.
Messages ALARM.
1). r Low
Low - voltage in r.
2). S Low
Low - voltage in S.
3). t Low
Low - voltage in t.
4). r Hi
Over - voltage in r.
5). S Hi
Over– voltage in S.
6). t Hi
Over - voltage in t.
7). A FAi
Problem of asymmetry.
8). SE FAi
Problem of phase sequence.

Όταν υπάρξει κάποιο ALARM αυτό απεικονίζεται στην οθόνη και ο
επιτηρητής φάσης κόβει µετά από 2 sec. Στο Display η ένδειξη του
ALARM και της τιµής κάποιας φάσης που απεικονιζόταν
εναλλάσσονται. Η ένδειξη του ALARM αναβοσβήνει για 2 sec και µετά
απεικονίζεται η ένδειξη της τιµής της φάσης και µετά πάλι το ALARM.
Εάν υπάρχουν περισσότερα από 1 ALARM αυτά απεικονίζονται
διαδοχικά στην οθόνη. Όταν αποκατασταθεί η βλάβη ο επιτηρητής
φάσης επανέρχεται σε ΟΝ κατάσταση µετά από 4 sec και το πράσινο
LED ανάβει. Στο διάστηµα των 4 sec το πράσινο LED αναβοσβήνει. Τα
ALARM συνεχίζουν να απεικονίζονται στο Display. Για να φύγουν
πατάµε RESET (το πάνω βελάκι).

When an alarm occurs it is displayed at the screen and the voltage
relay trips after 2 seconds. The indication of the alarm and the reading
of the pre - selected phase is displayed on the monitor alternatively. In
case of more than one alarm they appear on the monitor sequencially
when the phase problem stops existing the voltage relay returns to the
ON condition after 4 seconds and the green LED blinks. The ALARM
keeps on displaying on the monitor until the voltage relay is reseted. In
order to disappear the ALARM from the screen, we press RESET (the
up arrow).

Τιµές λειτουργίας του επιτηρητή.
Οι τιµές των τάσεων αναφέρονται στις φασικές τάσεις.
Χαµηλή τάση: Κόβει κάτω από 204V και ξαναπαίρνει πάνω από 207V.
Υψηλή τάση: Κόβει πάνω από 255V και ξαναπαίρνει κάτω από 250V.
Ασυµµετρία: Κόβει πάνω από 2,5 και ξαναπαίρνει κάτω από 1,5.

Values of voltage relay’s operation.
The values of voltages refers to phase voltages.
Low voltage: It trips under 204V and restarts over 207V.
High voltage: It trips over 255V and restarts below 250V.
Asymmetry: It trips over 2,5 and restarts below 1,5.
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8. ΕΠΙΣΚΕΥΗ / 8. SERVICE

epsi
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
DATE

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
NAME

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ
PROBLEM’s DESCRIPTION
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ACTION TAKEN REPAIR’S DESCRIPTION
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ΛΙΣΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

SPARE PARTS
LIST

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

QUALITY
CONTROL
PROTOCOL
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