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LHG-ICL Hűtőaggregátok
LHG-ICL Condensing Units

Tartalomjegyzék / Contents
1. Általános információ / General Information ....................................................................................... 4
2. Biztonság / Safety ................................................................................................................................ 6
3. Típuskód leírás /Type code description ............................................................................................... 8
4. Berendezésspecifikáció / Units specification ...................................................................................... 8
4.1. Alkotóelemek / Components ........................................................................................................ 8
5. Műszaki adatok / Technical data ......................................................................................................... 9
6. Aggregátok rajzai / Units drawings ................................................................................................... 10
6.1. LHG-ICL 4.5 HP ............................................................................................................................ 10
6.2. LHG-ICL 10 HP ............................................................................................................................. 11
6.3. LHG-ICL 10 MP, 15 HP................................................................................................................. 12
6.4. LHG-ICL 17 HP, 21 HP, 24 HP ...................................................................................................... 13
6.5. LHG-ICL 17 MP, 26 HP, 29 HP ..................................................................................................... 14
7. Elvi kapcsolási rajzok / Schematic diagrams ..................................................................................... 15
7.1. LHG-ICL 4.5 HP ............................................................................................................................ 15
7.2. LHG-ICL 10 HP ............................................................................................................................. 15
7.3. LHG-ICL 10 MP ............................................................................................................................ 16
7.4. LHG-ICL 17 HP, 21 HP, 24 HP ...................................................................................................... 16
7.5. LHG-ICL 17 MP, 26 HP, 29 HP ..................................................................................................... 17
8. Hűtőaggregát szállítása / Condensing unit transport ........................................................................ 18
9. Műszaki állapot ellenőrzése / Checking the technical condition ....................................................... 18
10. Telepítés / Installation..................................................................................................................... 19
10.1. Általános megjegyzések / General remarks ............................................................................. 19
10.2. Az aggregát elhelyezése / Location of the unit......................................................................... 19
10.3. Hűtőrendszeri követelmények / Requirements on the refrigeration system ........................... 20
11. Az aggregát elindítási előkészületei / Preparation for starting the unit ......................................... 23
11.1. Tömítettségi próba és szárítás / Tightness test and drying...................................................... 23
11.2. Hűtőközeg betöltése / Refrigerant charging............................................................................ 24
11.3. Tápáram csatlakoztatása / Power connection ......................................................................... 24
11.4. A tápáramellátás csatlakoztatási sorrendjének ellenőrzése / Control the order of connection
of the power supply .......................................................................................................................... 25
11.5. Külső indítási engedély / External permission to start ............................................................. 26
12. Az aggregát elindítása / Starting the unit ........................................................................................ 27
12.1. Az aggregát bekapcsolója / Unit turn on switch ...................................................................... 28
12.2. Az aggregát helyes működésének ellenőrzése / Checking the correct operation of the unit .. 28
Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

2/52

13. Az aggregát kezelése és karbantartása / Operation and maintenance of the unit ......................... 29
13.1. Az aggregát működtetésére vonatkozó követelmények / Requirements concerning operation
of the unit .......................................................................................................................................... 29
13.2. Olajszint ellenőrzése / Oil level control .................................................................................... 30
13.3. Karterfűtés / Cranckase heater ................................................................................................ 31
14. Szervizelés / Servicing...................................................................................................................... 32
14.1. Szerviz intézkedések / Servicing actions................................................................................... 32
14.2. A berendezés rendszeres felülvizsgálata / Regular inspections of the installation.................. 34
14.3. Tipikus problémák / Typical problems...................................................................................... 35
15. Üzemen kívül helyezés / Decommissioning..................................................................................... 39
16. Tartozékok / Attachments ............................................................................................................... 40
Ventilátor fordulatszám-szabályozó kézikönyve / Manual of fan speed control .............................. 41
LHG-ICL 4.5 HP ventilátorjellemzői/ Fan characteristics for LHG-ICL 4.5 HP .................................... 48
További LHG-ICL modellek ventilátorjellemzői/ Fan characteristics for the other LHG-ICL models . 49
Beépítési nyilatkozat a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv II Melléklete, 1B pontja szerint /
Declaration of incorporation in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, 1B ... 50
Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/35/EU alacsony feszültségi irányelv szerint / Declaration of
conformity according to Low Voltage Directive 2014/35/EU............................................................ 51
Beüzemelési jelentés / The commissioning report ........................................................................... 52

Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

3/52

1. Általános információ / General Information
Az LHG-ICL hűtőaggregátokat hűtött
tárolóhelyiségekben, hűtőtárlókban,
folyadékhűtőkben és egyéb olyan
berendezésben történő automatikus
működésre terveztük, melyek üzemi
paraméterei megfelelnek az aggregát
jellemzői által támasztott
követelményeknek.

Refrigeration LHG-ICL condensing units
are designed for automatic operation in
refrigerated storage rooms,
refrigeration cabinets, liquid coolers
and other equipment the operating
parameters of which meet the
requirements of unit's characteristics.

A hűtőaggregátokat HFC hűtőközeggel
való használatra terveztük. Az egyes
aggregátokhoz megengedett
hűtőközegek felsorolását a műszaki
prospektusban található táblázatok,
továbbá a jelen fejezet végén közölt
táblázat tartalmazza. Ezeknek az
aggregátoknak bármilyen más
hűtőközeggel való feltöltése vagy
újratöltése károsodást okozhat. Az
aggregátok nem üzemelhetnek olyan
feltételek között, melyek túllépik üzemi
paramétereiket, különben az aggregát
károsodhat, és a garancia semmissé
válik.

Condensing units are designed to be
used with HFC refrigerants. Refrigerants
allowed for specific units are listed
in performance tables included
in technical brochure and also in a table
at the end of this chapter. Filling or
refilling these units with any other
refrigerant type can cause damage. The
units must not operate in conditions
exceeding their working parameters.
Doing otherwise can cause damage to
the unit and will void the warranty.

A hűtőaggregát csak egy része egy adott
hűtési rendszernek, így csak annak
egyéb komponenseivel együtt
használható.
Az elpárologtató kapacitását, az
expanziós szelepet és az egyéb
komponenseket az aggregát
kapacitásának megfelelően kell
megválasztani, és a rendszert úgy kell
megtervezni, hogy biztosítsa a
megfelelő olajkeringetést (beleértve
annak visszajutását a kompresszor
karterébe).

Condensing unit constitutes only a part
of a refrigeration system and must be
used only with its other components.

The evaporator capacity, expansion
valve and other components must be
selected accordingly to the unit's
capacity and the system must be
designed to ensure appropriate oil
circulation (including its return to the
compressor crankcase).

A berendezés telepítése előtt jelenteni
kell bármiféle leszállítási hiányosságot.

Any inconsistencies in delivery must be
reported before installing the
equipment.

Az aggregát telepítése és beindítása
előtt ismerkedjen meg a jelen
utasítással és kövesse az itt közölt
információkat. A gyártó nem felelős az
aggregátnak a jelen utasításban közölt
követelményeknek való megfelelés

Before installation and start-up of the
unit familiarize yourself with this
manual and follow the information
provided herein. The manufacturer
shall not be responsible for damage or
improper operation of the unit resulting
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elmulasztásából eredő károsodásáért
vagy helytelen működéséért.

from failure to comply with the
requirements provided in this manual.

Az alábbiakban közölt általános
utasítások tartalmaznak néhány olyan
tárgykört, melyeket figyelembe kell
venni az aggregátok helyes és
biztonságos telepítéséhez. A közölt
irányelveket ellenőrző listaként kell
használni: minden egyes lépést el kell
végezni, mielőtt rátérnének a
következőre.
Követni kell továbbá a műszaki és
biztonsági szabványokban (pl. EN-378,
EN 60204, EN 60335), EUirányelvekben, nemzeti
szabályozásokban előírt utasításokat is.

The general instructions presented
below contain certain subjects which
must be taken into consideration in
order to install units in a correct and
safe manner. The guidelines provided
are to be used as a checklist: each step
must be completed before moving on
to the next one.

Instructions provided in technical and
safety standards (for example EN-378,
EN 60204, EN 60335), EU directives,
national regulations should also be
followed.

Az aggregát első elindítása közben ki
kell tölteni A Beüzemelési Jelentést. A
nyomtatvány a Tartozékok című 18.
részben található.

During first start of the unit The
Commissioning Report should be filled.
Form can be found in chapter 18.
Attachments.

A jelen utasítást őrizze meg az aggregát
használatának teljes ideje alatt.

Keep this instruction for whole period
of use the condensing unit.

Az F-gáz rendelkezések szerint
minimálisra kell csökkenteni a
hűtőközeg szivárgását, ill. tenni kell
ellene. Szivárgás esetén a szükséges
javítást késedelem nélkül el kell
végezni.

According to F-gas regulations it is
necessary to minimalize and work
against refrigerant leakage. In case
of a leakage it should be fixed
without delay.

Megengedett hűtőközegek táblázata / Table of permitted refrigerants:
LHG-ICL
4.5 HP

LHG-ICL
10 HP

LHG-ICL
15 HP

LHG-ICL
17 HP

LHG-ICL
21 HP

LHG-ICL
24 HP

LHG-ICL
26 HP

LHG-ICL
29 HP

LHG-ICL
10 MP

LHG-ICL
17 MP

R404A
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R134a
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2. Biztonság / Safety
Hűtési rendszeren végzett minden
munkát csak olyan személyzet
végezhet, akit az összes feladatra
kiképeztek és instrukciókkal láttak
el. A a hűtőrendszerek telepítését,
szervizelését, karbantartását,
javításait, szivárgásellenőrzéseit,
üzemen kívül helyezését végző
személyzetnek rendelkeznie kell
megfelelő kategóriájú f-gáz
tanúsítvánnyal.
A hűtőaggregát nyomás alatt álló
rendszer, és mint ilyen, sérülések
kockázatát hordozza.
Védőruházatot és védőszemüveget
kell viselni. A csatlakozásokat nem
szabad addig kinyitni, amíg a
rendszerben a nyomást nem
csökkentik.
Hűtőközegekkel végzett munka
közben óvintézkedéseket kell tenni,
és használni kell a személyi
védőfelszerelést, pl. kesztyűt,
védőszemüveget.
Üzemelés közben a felszíni
hőmérsékletek meghaladhatják a
60C°-ot vagy 0C° alatt lehetnek, ami
égési és fagyásos sérüléseket
okozhat. Az aggregáton végzett
munka előtt kapcsolja azt ki, és
hagyja kihűlni.
Az aggregát forgó alkatrészeket,
ventilátorlapátokat tartalmaz,
melyek sérüléseket okozhatnak a
ruházat bekapása és behúzása által.
Munkavégzés csak a ventilátor
áramellátásának lecsatlakoztatott
állapota mellett történjen.
A helytelen kezelés áramütést
okozhat.
Soha ne használjon oxigént a
hűtőkör vagy a légkondicionáló kör
nyomáspróbáihoz. Az oxigén olajjal

All work on refrigeration system
shall be carried out only by
personnel which has been trained
and instructed in all work.
Personnel which installs, services,
maintains, repairs, checks for leaks,
decommissions refrigeration
systems shall have f-gas certificate
for proper category.

A condensing unit is a pressurized
system and as such poses the risk of
injuries. Protective clothing and
googles should be used.
Connections must not be opened
before lowering the pressure in the
system.
While working with refrigerants
precautions shall be taken and
personal protective equipment,
such us gloves, googles, shall be
used.
During operation surface
temperatures exceeding 60°C or
below 0°C can be reached which
may cause burns and frostbites.
Before working on the unit switch it
off and allow to cool down.

A condensing unit contains rotating
parts – fan blades, which can cause
injuries, catching and pulling
clothes, etc. Work should be carried
out only when the fan power is
disconnected.

Improper handling can cause
electric shock.

Never use oxygen to carry out
pressure tests of the refrigerating
or the air conditioning circuit.
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érintkezve felrobbanhat, és
sérüléseket okozhat. Nyomás alatti
gázzal, pl. nitrogénnel (N2) végzett
nyomáspróba esetén használjon
szabályozót a nyomás kontrol alatt
tartásához.

Oxygen can explode upon contact
with oil and cause injuries. When
carrying out a pressure test with
a pressurized gas such as nitrogen
(N2), make sure to use a regulator
to control the pressure.

Telepítés és üzemen kívül helyezés
során óvintézkedéseket kell tenni. A
biztonsági és egészségügyi
szabályokat be kell tartani. Külön
figyelmet igényelnek az elektromos
és a nyomás alatti komponenseken
végzett munkák.

During installation and
decommission precautions shall be
taken. Safety and health rules shall
be obeyed. Special caution is
required during work with electrical
and pressurized components.

A berendezés hűtőközeggel és
olajjal van feltöltve, melyek adott
feltételek mellett, pl.
keményforrasztáskor vagy
lágyforrasztáskor tüzet, robbanást
vagy súlyos sérüléseket és égéseket
okozhatnak.

Installation is filled with refrigerant
and oil which in specific conditions,
for example while brazing or
soldering, can cause fire, explosion
or serious injuries and burns.

Követni kell a biztonsági
intézkedésekre vonatkozó EN 378-3
műszaki szabvány utasításait, az
elsősegély előírásokat és a veszély
esetén betartandó eljárásokat.

Instructions provided in technical
standard EN-378-3 concerning
safety measures, first aid and
procedures in case of danger shall
be followed.
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3. Típuskód leírás /Type code description
LHG-ICL

10

HP

•házba épített aggregát inverteres
kompresszorral felszerelve /
condensing unit in housing equipped
with an inverter compressor

•megközelítő hűtőkapacitás, kW/
aproximated cooling capacity, kW

•MP - közepes hőmérséklet / medium
temperature
•HP - magas hőmérséklet / high
temperature

4. Berendezésspecifikáció / Units specification
4.1. Alkotóelemek / Components
Bristol vagy Panasonic hermetikus
inverteres kompresszor vagy Panasonic
kompresszor tandem (inverter+fix
fordulat) karterfűtéssel
léghűtéses kondenzátor
EC ventilátorok fordulatszámszabályozóval
szívóoldali gyűjtő a szívóvezetéken
elzárószelep a szívóvezetéken
szigetelés a szívó csővezetéken
olajleválasztó és visszacsapószelep
minden egyes kompresszorhoz
folyadéktartály elzárószeleppel a
kivezetésen
biztonsági szelep
folyadékvezeték: szűrőszárító,
nézőüveg nedvességjelzővel,
elzárószelep
szerviz-szelepek
HP/LP (magas/alacsony)
nyomáskapcsoló auto visszaállítással kompresszorvédelem
LP (alacsony) nyomáskapcsoló –
biztonsági üzemmód (opcionális)
inverter – kompresszorteljesítmény
szabályozása
hangszigetelő ház

Bristol or Panasonic hermetic inverter
compressor or tandem of Panasonic
compressors (inverter+fixed speed)
with crankcase heater
air-cooled condenser
EC fans with speed regulator
suction accumulator on suction line
shut-off valve on suction line
insulation on suction pipeline
oil separator and check valve for each
compressor
liquid receiver with shut-off valve on
the outlet
safety valve
liquid line: filter drier, sight glass with
moisture indicator, shut-off valve
service valves
HP/LP pressure switch with auto reset –
compressor protection
LP pressure switch – safety mode of
operation (optional),
inverter – control of compressor’s
performance,
soundproof housing
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5. Műszaki adatok / Technical data
Aggregát típusa / Type CU

Méretek / Dimensions

LHG-ICL 21 HP

LHG-ICL 24 HP

LHG-ICL 26 HP

LHG-ICL 29 HP

LHG-ICL 10 MP

LHG-ICL 17 MP

1116

1289

1322

1521

1521

1528

1528

1528

1322

1528

Magasság / Height

B

[mm]

559

963

1493

1493

1493

1493

1488

1488

1493

1488

Szélesség / Width

C

[mm]

467

439

475

475

475

475

879

879

475

879

[kg]

118

176

256

310

311

311

400

430

286

460

No x f

[mm]

1x450

1x630

2x630

2x630

2x630

2x630

2x630

2x630

2x630

2x630

Levegő áramlás / Air flow

[m3/h]

3850

6150

11150

11150

11150

11150

12600

12600

11150

12600

Ventilátor táplálás / Fan supply

[V/ph/Hz]

200-240/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

200-277/1/50

Ventilátor teljesítményfelvétele /
Fan power consumption

[W]

170

230

2x230

2x230

2x230

2x230

2x230

2x230

2x230

2x230

Névleges áram / Rated current

[A]

1,4

1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

2x1,2

C-SBS180H00B
/ CSBN453H8G

C-SBS180H00B
/ CSBS235H38G

C-SBVN373L0B
/ CSBN453H8G

C-SBVN373L0B
/ C-SCN603H8T

C-SCVN603L0J

C-SCVN603L0J
/ C-SCN603L8H

[m3/h]

V80J303MB2A

C-SBS180H00B

C-SBVN373L0B

CSBS180H00B/
C-SBN303H8G

2,9-11,6

5,8-17,4

7,7-24,6

5,8-17,4/11,6

5,8-17,4/ 17,4

5,8-17,4/ 19,2

7,7-24,6/ 17,4

7,7-24,6/ 23,8

10,0-37,6

10,0-37,6/23,8

Inv./30-90,
400/3/50

Inv./30-90,
400/3/50

Inv. /20-80
400/3/50

Inv. /20-80
400/3/50

Inv./20-75

Inv./20-75
400/3/50

[V/ph/Hz]

Inv./40-160

Inv./30-90

Inv./20-80

Inv./30-90
400/3/50

MCC

[A]

12,9

16

17,5

16/11,1

16/13,8

16/14,3

17,5/13,8

17,5/17,3

24,6

24,6/17,3

LRA

[A]

Feszültség / Voltage

Áram / Current

Olajtípus / Oil type

24

-

-

- / 48

- / 66

- / 73

- / 66

- / 80

-

- / 80

Polyolester
32BCE

FV68S

FV32S

FV68S

FV68S

FV68S

FV32S

FV32S

FV32S

FV32S

Olajtöltés / Oil charge

[dm3]

1,2

2

2

2

2,0/ 1,7

2,0/ 1,7

2,0/ 1,7

2 / 2,8

2

2x2,5

Karterfűtés / Heater

[W]

40

70

90

2x70

2x70

2x70

2x90

70 / 90

2x90

2x90

[dBa]

37

39,3

44

44

44

44

44

44

44

44

Szívás / Suction

[mm]

22

22

28

28

28

35

35

35

28

35

Folyadék / Liquid

[mm]

12

12

16

16

16

22

22

22

12

22

Térfogat @10 m / Volume @10 m

Folyadéktartály / liquid receiver
Feszültség/ Voltage
Aggregát áramellátása/
CU Power supply

LHG-ICL 17 HP

[mm]

Szívássebesség / Displacement

Csatlakozások /
Connections

LHG-ICL 15 HP

A

Modell / Model

Kompresszor /
Compressor

LHG-ICL 10 HP

Hossz / Length

Bruttó súly / Weight gross

Kondenzátor / Condenser

LHG-ICL 4.5 HP

3

[dm ]

3,9

10

15

15

15

15

15

15

15

15

[V/ph/Hz]

220-240/
1/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

380-415/
3/50

3x4mm3

5x2,5mm2

5x4mm2

5x4mm2

5x6mm2

5x6mm2

5x6mm2

5x10mm2

5x4mm2

5x10mm2

25A gG/gL

B32/3

B40/3

B40/3

C32/3

C40/3

40A gG/gL

40A gG/gL

C32/3

C40/3

Tápkábel minimális keresztmetszete /
Minimum cross section of power supply cables
Minimális védelem /
Minimum protection
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6. Aggregátok rajzai / Units drawings
6.1. LHG-ICL 4.5 HP

Szívóvezeték
Folyadékvezeték

A
B
C
C1
D1

1116
559
467
536
728

mm
mm
mm
mm
mm

E
F
S
L

496
41
173
91

mm
mm
mm
mm
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6.2. LHG-ICL 10 HP

Szívóvezeték
Folyadékvezeték

A
B
C
C1
D1

1289
963
439
510
810

mm
mm
mm
mm
mm

E
F
S
L

470
57
478
539

mm
mm
mm
mm
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6.3. LHG-ICL 10 MP, 15 HP

Szívóvezeték
Folyadékvezeték

A
B
C
C1
D1

1321
1493
475
541
751

mm
mm
mm
mm
mm

E
F
S
L

501
78
658
742

mm
mm
mm
mm
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6.4. LHG-ICL 17 HP, 21 HP, 24 HP

Folyadékvezeték
Szívóvezeték

A
B
C
C1
D1

1521
1493
475
541
751

mm
mm
mm
mm
mm

E
F
S
L

501
69
519
430

mm
mm
mm
mm
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6.5. LHG-ICL 17 MP, 26 HP, 29 HP

Szívóvezeték

A
B
C
C1
D1

Folyadékvezeték

1528
1488
879
950
549

mm
mm
mm
mm
mm

E
F
S
L
D2

910
148
455
44
420

mm
mm
mm
mm
mm
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7. Elvi kapcsolási rajzok / Schematic diagrams
7.1. LHG-ICL 4.5 HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Schreader valve / Szerviz-szelep
LP pressure transmitter / LP (alacsony) nyomástávadó
LP pressure switch / LP nyomáskapcsoló
Insulation / Szigetelés
Rotalock valve / Rotalock szelep
Compressor / Kompresszor
Inverter / Inverter
Pressure switch HP / HP (magas) nyomáskapcsoló
Muffler / Hangtompító
Oil separator / Olajleválasztó
Check valve / Visszacsapószelep
Condenser with fan / Kondenzátor, ventilátorral
Liquid receiver / Folyadéktartály
Fan speed controller / Ventilátor fordulat-szabályozó
Ball valve / Golyósszelep
Filter drier / Szűrőszárító
Sight glass / Nézőüveg

Folyadékvezeték kivezetése
Szívóvezeték bevezetése

7.2. LHG-ICL 10 HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Schraeder valve / Szerviz-szelep
LP pressure transmitter / LP (alacsony) nyomástávadó
Pressure switch LP / LP nyomáskapcsoló
Suction insulation / Szívás szigetelés
Rotalock valve / Rotalock szelep
Compressor / Kompresszor
Inverter / Inverter
Dual pressure switch LP/HP / LP/HP kettős
nyomáskapcsoló
Oil separator / Olajleválasztó
Check valve / Visszacsapószelep
Condenser with fan / Kondenzátor, ventilátorral
Fan speed controller / Ventilátor fordulat-szabályozó
Liquid receiver / Folyadéktartály
Ball valve / Golyósszelep
Filter drier / Szűrőszárító
Sight glass / Nézőüveg

Folyadékvezeték kivezetése
Szívóvezeték bevezetése
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7.3. LHG-ICL 10 MP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Schraeder valve / Szerviz-szelep
Ball valve / Golyósszelep
Suction separator / Szívásoldali leválasztó
Suction pressure transmitter / Szívási nyomástávadó
Pressure switch LP / LP nyomáskapcsoló
Suction insulation / Szívás szigetelés
Rotalock valve / Rotalock szelep
Compressor / Kompresszor
Inverter / Inverter
Dual pressure switch LP/HP / LP/HP kettős
nyomáskapcsoló
Vibration absorber / Rezgéscsillapító
Oil separator / Olajleválasztó
Check valve / Visszacsapószelep
Condenser with fan / Kondenzátor, ventilátorral
Fan speed controller / Ventilátor fordulat-szabályozó
Liquid receiver/ Folyadéktartály
Safety valve / Biztonsági szelep
Filter drier/ Szűrőszárító
Solenoid valve NC / Mágnesszelep NC (normál zárt)
Sight glass / Nézőüveg

Folyadékvezeték kivezetése
Szívóvezeték bevezetése

7.4. LHG-ICL 17 HP, 21 HP, 24 HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Schraeder valve / Szerviz-szelep
Ball valve / Golyósszelep
Suction separator / Szívásoldali leválasztó
Pressure switch LP / LP nyomáskapcsoló
Suction pressure transmitter / Szívási nyomástávadó
Suction insulation / Szívás szigetelés
Compressor / Kompresszor
Inverter / Inverter
Dual pressure switch LP/HP / LP/HP kettős
nyomáskapcsoló
Oil separator / Olajleválasztó
Check valve / Visszacsapószelep
Condenser with fan / Kondenzátor, ventilátorral
Fan speed controller / Ventilátor fordulat-szabályozó
Rotalock valve / Rotalock szelep
Liquid receiver / Folyadéktartály
Safety valve / Biztonsági szelep
Filter drier / Szűrőszárító
Sight glass / Nézőüveg

Folyadékvezeték kivezetése
Szívóvezeték bevezetése
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7.5. LHG-ICL 17 MP, 26 HP, 29 HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Schraeder valve / Szerviz-szelep
Ball valve / Golyósszelep
Suction separator / Szívásoldali leválasztó
Pressure switch LP / LP nyomáskapcsoló
Suction pressure transmitter / Szívási nyomástávadó
Suction insulation / Szívás szigetelés
Vibration absorber / Rezgéscsillapító
Rotalock valve / Rotalock szelep
Compressor / Kompresszor
Inverter / Inverter
Dual pressure switch LP/HP / LP/HP kettős
nyomáskapcsoló
Oil separator / Olajleválasztó
Check valve / Visszacsapószelep
Condenser with fan / Kondenzátor, ventilátorral
Fan speed controller / Ventilátor fordulat-szabályozó
Liquid receiver / Folyadéktartály
Safety valve / Biztonsági szelep
Filter drier / Szűrőszárító
Sight glass / Nézőüveg

Folyadékvezeték kivezetése
Szívóvezeték bevezetése
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8. Hűtőaggregát szállítása / Condensing unit transport
A berendezést csak raklapon szabad szállítani. A
raklaphoz rögzített heveder segítségével lehet
felemelni. Az emelőberendezésnek meg kell
felelnie a Gazdasági Miniszter 2008. október 21i, gépek és biztonsági eszközök általános
követelményeiről szóló rendelete 5. fejezetében
foglaltaknak, és rendelkeznie kell használati
engedéllyel, valamint megfelelő
emelőkapacitással.

Unit should be transported only on a palette. It
can be lifted by means of sling belts attached to
the palette. Lifting equipment must conform to
the requirements of Chapter 5 of the Ordinance
of the Minister of Economy of 21 October 2008
on general requirements for machinery and
safety devices and must be allowed to use and
have adequate lifting capacity.

Soha ne álljon felfüggesztett
berendezés alá.

Never go under a suspended unit.

A kézzel végzett szállítás esetét
kivéve, a szállított berendezéstől
tartson legalább 1,5 m-es
biztonsági távolságot.

Unless the unit is transported
manually, maintain safe distance
from the transported unit of at
least 1.5 m.

A berendezés felemeléséhez ne
használja a csöveket vagy a
kondenzátor elosztócsöveit.

Do not use pipes or condenser
manifolds to lift the unit.

9. Műszaki állapot ellenőrzése / Checking the technical
condition
Az aggregát kézhezvételekor ellenőrizze:
- nem sérült-e meg a szállítás alatt (minden
egység be van csomagolva),
- a tömítettséget (minden aggregát előre fel van
töltve száraz nitrogénnel, 3-5 bar nyomáson),
- nem sérültek-e a komponensei (csövek,
nyomáskapcsoló, stb.),
- fel van-e töltve a kompresszor megfelelő
mennyiségű olajjal; ha a kompresszornak van
nézőüvege, ellenőrizze, hogy a teljes
térfogatának ¾ részéig van-e feltöltve,
- a tartozékok összhangban vannak-e a
megrendeléssel.

Upon receiving the unit check:
- if it was not damaged during transport (every
unit is packaged),
- its tightness (each unit is pre-filled with dry
nitrogen at the pressure of 3–5 bar)
- its components for damage (pipes, pressure
switch etc.),
- if the compressor is filled with the appropriate
amount of oil; if the compressor has a sight
glass, check if it is filled to ¾ of its total volume,
- if the accessories are consistent with the
order.

Lhg Kft.
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10. Telepítés / Installation
10.1. Általános megjegyzések / General remarks
Az aggregát bármilyen hűtési rendszerbe
történő beépítése előtt műszaki konzultációt
kell tartani vagy tervet kell készíteni a rendszer
egyéb alkotóelemeinek a kiválasztásával
(elpárologtatók, automatika), valamint az
aggregát és a csövek megfelelő helyét meg kell
határozni.

Incorporation the unit into any refrigeration
system should be preceded by technical
consultation or drawing up a project with
selection of other components of the system
(evaporators, automation) and determination
of the appropriate location for the unit and
pipes.

Az aggregát telepítését a hűtőberendezéseket
ismerő, képzett személyzettel kell végeztetni.

Have the unit installed by a qualified personnel
familiar with cooling equipment.

10.2. Az aggregát elhelyezése / Location of the unit
Az aggregátot kültéren, tető alatt vagy beltéren
lehet telepíteni. A berendezést szilárd,
egyszintben lévő felületen kell felállítani, ahol a
levegő keringése nem ütközik akadályba.

The unit can be installed outdoors under a roof
or indoors. Install the unit on a solid and level
surface and be sure not to obstruct air
circulation.

Az aggregát elhelyezésének biztosítania kell a
hozzáférést szerviz és karbantartási munkák
esetén.

Location of the unit should ensure access for
service and maintenance work.

Az aggregátokat úgy kell telepíteni, hogy ne
legyenek kitéve közvetlen napfénynek, és
mindenféle hőforrástól is távol kell lenniük
(fűtőtestek, központi fűtés, kályhák).

The units should be installed so that they are
not exposed to direct sunlight and must be
located far from any heat sources (heaters,
central heating, furnaces).

1 ventilátoros
aggregátoknál min. 250
mm (B)
For 1-fan units min.
250 mm (B)

Min. 1x az aggregát
magassága, de min. 800
mm (C)
Min. 1x height of the
unit and not less than
800 mm(C)

2 ventilátoros
aggregátoknál min. 350
mm (B)
For 2-fan units min.
350 mm (B)
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10.3. Hűtőrendszeri követelmények / Requirements on the refrigeration
system
Az aggregátok ki vannak szárítva, és olajjal és
száraz nitrogéngázzal gyárilag fel vannak töltve.
Az aggregát csatlakozásai szorosra vannak
húzva. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön piszok és
nedvesség a rendszerbe. A hűtőrendszert száraz
és tiszta komponensekből kell összeépíteni, a
terv, a műszaki szabályok és a vonatkozó
szabványok és előírások szerint.
Az aggregát előre fel van töltve
nyomás alatti nitrogénnel. Ennek
kiengedéséhez lazítsa meg az
anyákat a szelepes szervizcsatlakozásoknál a szívó- és nyomóoldalon egyaránt.

Condensing units are dried and pre-filled with
oil and dry nitrogen gas at the factory. The
unit's connections are tight. Pay attention not
to introduce dirt and moisture into the system.
The refrigeration system must be made of dry
and clean components, according to the plan,
technical rules and relevant standards and
regulations.

The unit is pre-filled with
pressurised nitrogen. To release it,
loosen the nuts at valve service
connections both at the suction and
the discharge side.

Ezen kívül a hűtőrendszernek:
- védenie kell a kompresszort a folyékony
hűtőközeg bejutása ellen üzemelés és leállás
alatt egyaránt. Ehhez a szívóvezetékeket a
megfelelő módon kell vezetni (szivornyahatás),
megfelelő automatika alkatrészeket,
elpárologtatókat, stb. kell használni.
- biztosítania kell az olaj visszajutását a
kompresszorba a hűtőközeg vezetékek
megfelelő elrendezésével (fenn kell tartani az
ajánlott eséseket, gyűjtőeszközöket kell
használni, stb.).
- védelmet kell biztosítania túlzott
energiaveszteség ellen, mind a szívóoldal, mind
a folyékony hűtőközeg oldal szigetelésével (a
csőelrendezéstől függően),
- minden csatlakozásnak szorosnak kell lennie –
javasolt a forrasztott csatlakozások használata.

In addition the refrigeration system should:
- protect the compressor against ingress of the
liquid refrigerant both during operation and
shutdown. To do so, route the suction lines in
an appropriate way (siphonage), use
appropriate automation components,
evaporators etc.
- ensure the oil return to the compressor by
properly arranging the refrigerant lines
(maintain recommended drops, use traps etc.)
- provide protection against excess energy
losses by insulating both the suction and the
liquid refrigerant sides (depending on the piping
arrangement),
- all connections must be tight – it is
recommended to use soldered connections.

Az F-gázokat tartalmazó hűtőrendszereket
ennek megfelelő jelöléssel kell ellátni.

Refrigeration system containing F-gases should
be marked accordingly.

Olajzárak / Oil locks
A szívó csővezetéken, termosztátos expanziós
szelep érzékelője vagy elektronikus expanziós
szelep hőmérséklet érzékelője telepítéséhez

On the suction pipeline, downstream the
location provided for installation of a
thermostatic expansion valve's sensor or an
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biztosított hely után sekély szifont kell
biztosítani az olaj és a hűtőközeg
összegyűjtéséhez. A szívó csővezetéken lévő
szifon lehetővé teszi, hogy maximálisan három
méteres magasságig az olaj felfelé folyjon.

electronic expansion valve's temperature
sensor, a shallow siphon must be provided to
collect oil and refrigerant. The siphon on the
suction pipeline allows oil to flow upwards to
the maximum height of three meters.

elpárologatótól

kompresszorhoz

Ha fennáll a veszélye, hogy a folyékony
hűtőközeg elárasztja a kompresszort, mivel a
hűtőközeg nem párolog el teljesen az
elpárologatóból, használjon egy szifont az
elpárologató után (a szifon legfelső részének az
elpárologtató fölött kell lennie), valamint
folyadékleválasztót a szívóoldalon.

If there is a risk that a liquid refrigerant floods
the compressor because the refrigerant does
not evaporate completely in the evaporator,
use a siphon downstream the evaporator (the
topmost part of the siphon must be over the
evaporator) and a liquid separator at the
suction side.

A szívó csővezeték kivezetésének helye az
elpárologtatóhoz képest a kompresszor és az
elpárologtató elhelyezkedésének
szintkülönbségétől függ. A csövet eltérően kell
kivezetni, ha az elpárologtató ugyanazon vagy
eltérő szinten van, mint a kompresszor. Ez
különösen fontos ahhoz, hogy biztosítsuk az
elpárologtatóból a helyes olajvisszavezetést,
javítsuk a hűtőközeg elpárologtatását és
csökkentsük a kompresszor folyékony

Location of the suction pipeline outlet from the
evaporator depends on the difference of levels
that compressor and evaporator are situated in.
The pipe must be led out in different ways if the
evaporator is located at the same or different
level as the compressor This is particularly
important to ensure correct oil return from the
evaporator, improve refrigerant evaporation
and reduce the risk of flooding the compressor
with a liquid refrigerant.
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hűtőközeg általi elárasztásának kockázatát.
Ha az elpárologtató magasabban van, mint a
kompresszor (ami a nagyméretű
berendezéseknél szokványos), a kompresszor
leállítása előtt javasolt a hűtőközeg
leszivattyúzása. Ha nincs leszivattyúzási opció, a
szívóvezetéknek kell biztosítania a hűtőközeg
szivornyázását az elpárologtatóban. Ez megvédi
a kompresszort az üzemszünet alatti
elárasztástól. Ha az elpárologtató a
kompresszor alatt van, a függőleges
vezetékeken olajzáraknak kell lenniük.

Kompresszor az elpárologtató alatt

If the evaporator is situated higher than the
compressor (which is common in large
installations), it is recommended to pump down
the refrigerant before stopping the compressor.
If there is no pump down option, suction line
should ensure siphoning refrigerant in the
evaporator. It will protect the compressor from
flooding during standstill. If the evaporator is
situated below the compressor, there should be
oil locks on vertical lines.

Kompresszor az elpárologtatóval egy szinten

Kompresszor az elpárologtató fölött

Kettős felszállócsövek / Double risers
Változó terhelések mellett működő, állítható
kapacitású aggregátoknál kettős felszállócsövet
kell használni a függőleges szívóvezetéken.

In units working at changing loads and with
adjustable capacity, a double riser on suction
vertical line should be used.
Teljes terheléses kapacitás Min. kapacitás ≥ 33%
Külső átm. Terület Felsz.cső 1
2
Terület

Elpárologtató
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A kettős felszállócső egy csökkentett méretű
felszállócső minimális terhelés melletti hatását
adja, miközben kb. ugyanazt a nyomásesést
biztosítja, mint egy teljes méretű vezeték teljes
terhelés mellett. A kisebb felszállócső
méretezése biztosítja az olajvisszavezetést a
minimális kapacitási lépcsőnél; a nagyobb
felszállócső méretezése olyan, hogy e két
felszállócső egyesített „áramlási területe” kb.
megfelel a fő szívó- vagy nyomóvezetékének.

A double riser gives the effect of a downsized
riser at minimum load, while providing about
the same pressure drop as a full sized line at full
load. The smaller riser is sized to insure oil
return at the minimum capacity step; the larger
riser is sized so that the combined “flow areas”
of both of these risers are approximately equal
to the main suction or discharge line.

11. Az aggregát elindítási előkészületei / Preparation for
starting the unit
11.1. Tömítettségi próba és szárítás / Tightness test and drying
A telepítés befejezése után végezze el a
rendszer tömítettségi próbáját nitrogén
segítségével. Az aggregát tömítettségét gyárilag
tesztelik.

After the installation is complete, carry out a
tightness test of the system using nitrogen. The
tightness of the unit is tested at the factory.

A tömítettségi próbát az EN 378-2 szerint kell
elvégezni.

The tightness test should be carried out
according to EN-378-2.

A nitrogén nyomását fokozatosan
kell növelni, a biztonsági
szabályoknak megfelelően.

Pressure of the nitrogen should be
increased gradually according to
safety rules.

Soha ne lépje túl a gyári 30 bar
nyomásbeállítást a nagynyomású
oldalon (HP) és a 15 bar nyomást a
kisnyomású (LP) oldalon.

Do not exceed the factory pressure
setting of 30 bar for high pressure
side (HP) and 15 bar for low
pressure side (LP).

Ne végezzen tömítettségi próbát úgy, hogy
vegyszereket juttat a rendszerbe. Ez semmissé
teszi a garanciát.
A rendszer szárításához hozzon létre belső
vákuumot, és töltse fel a rendszert nitrogénnel.
Kétszer hozzon létre vákuumot: először, amikor
az aggregát szelepei zárvan vannak, majd:
- csökkentse a nyomást 1,3 mbar-ra,
- töltse fel a rendszert nitrogénnel legalább 10
bar nyomásig,
- ürítse le a rendszert a szívószelepen lévő
szervizcsatlakozáson keresztül,
- hozzon létre vákuumot, amikor az aggregát

Do not carry out tightness tests by introducing
chemical agents into the system. Doing so will
void the warranty.
To dry the system, generate vacuum inside and
fill the system with nitrogen. Generate vacuum
twice: first when the condensing unit's valves
are shut and then:
- reduce pressure to 1.3 mbar
- fill the system with nitrogen to the pressure of
at least 10 bar,
- empty the system via service connection on
the suction valve,
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elzárószelepei nyitva vannak, amíg el nem éri az
1,3 mbar nyomást,
- ellenőrizze a vákuumot 3 óra elteltével,
- ha nem mutatható ki szivárgás, töltse fel a
rendszert hűtőközeggel.
Ne indítsa el a kompresszort, ill. ne
adjon áramot a villanymotor
érintkezőire, amíg elégtelen
nyomás van a rendszerben. Ez
ívkisülést vagy a kompresszor
motorjának visszafordíthatatlan
károsodását okozhatja.

- generate vacuum when the unit's cut-off
valves are opened until the pressure of 1.3
mbar is reached,
- check the vacuum after 3 hours,
- if no leak is detected, fill the system with
refrigerant.
Do not start the compressor or
power the contacts of the electric
motor while there is underpressure
in the system. It may cause electric
arc or irreversible damage to the
motor of the compressor.

11.2. Hűtőközeg betöltése / Refrigerant charging
A hűtőközeg betöltése előtt kapcsolja be a
karterfűtést, és ellenőrizze a kompresszorban az
olajszintet.

Before charging the refrigerant turn on the
crankcase heater and check the oil level in the
compressor.

A folyékony hűtőközeget a folyadéktartályba
kell tölteni.

Liquid refrigerant should be charged into the
liquid receiver.

Beüzemelés után szükség lehet a hűtőközeg
pótlására. Ha igen, ezt a szívóoldalon végezze.

After commissioning it may be necessary to add
refrigerant. If so, do it on the suction side.

A zeotropikus keverékeket (R404A, R407C,
R407F) csak folyékony formában szabad
betölteni.

Zeotropic blends (R404A, R407C, R407F) should
be charged only in a liquid form.

11.3. Tápáram csatlakoztatása / Power connection
Az elektromos rendszert képesített
villanyszerelőnek kell szerelnie.

The electrical system must be
installed by a certified electrician.

Az elektromos rendszernek meg
kell felelnie a vonatkozó biztonsági
előírások és szabványok
követelményeinek.

The electrical system must meet
the requirements of relevant
safety regulations and standards.

A fő tápkábelt csatlakoztassa az aggregát
elektromos tábláján Xz-vel jelzett, csavaros
kapcsokhoz.

Connect the main power cord to the screw
terminals marked -Xz on the electrical board of
the unit.

Az aggregát elektromos csatlakoztatását az 5.sz.
pontban szereplő táblázatban foglalt, az adott

The electrical connection of the unit should be
made taking into account the recommendations
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aggregát minimális kábelkeresztmetszeteire
vonatkozó ajánlások figyelembevételével kell
elvégezni .

for the minimum cable cross-sections of
specified unit included in the table in point
No. 5.

Figyelmeztetés: Túl kicsi keresztmetszetű
vezetékek használata feszültségesést ,
megemelkedett áramfogyasztást és a
rövidzárlat, ill. túlterhelés elleni védelem
helytelen működését eredményezheti. Ez a
kompresszor, a kondenzátor-ventilátorok
tönkremeneteléhez, ill. az egészség
veszélyeztetéséhez vagy életveszélyhez
vezethet.

Warning: The use of wires with too small crosssection may result in voltage drops, increased
current consumption and incorrect operation of
short-circuit and overload protection. This can
lead to the destruction of the compressor,
condenser fans and health or life threat.

Az aggregát első beindítása előtt, ill. hosszú
üzemszünet után győződjön meg róla, hogy az
aggregát tápvezetékei nem sérültek-e, és hogy
nem lazultak-e meg az elektromos
komponensek csavaros csatlakozásai! (A
csatlakozások meglazulását okozhatta a szállítás
vagy a hosszan tartó használat alatti vibráció).

A jelen dokumentumban nem szereplő,
kiegészítő információ az ‘A’ mellékletben,
„Elektromos dokumentáció és gyorsindítási
útmutató”, található

Before starting the unit for the first time or
after a longer standstill, make sure that the
power supply wires of the unit are not damaged
and that the screw connections of the electrical
components have not been loosened! (The
loosening of the joints could have been caused
by vibration during transport or prolonged
work).

Additional information not included in this
document is given in Appendix A "Electrical
documentation and quick start guide "

11.4. A tápáramellátás csatlakoztatási sorrendjének ellenőrzése / Control the
order of connection of the power supply
A kiválasztott aggregátok fel vannak szerelve
fázisjelenlét- és forgásellenőrző relével (R0
jelzés). A tápáramellátás rákapcsolásakor a relé
ellenőrzőlámpájának világítania kell, ellenkező
esetben ellenőrizze az egyes fázisokon jelen
lévő feszültséget, továbbá ellenőrizni kell a
fáziscsatlakoztatás sorrendjét is.

Selected units are equipped with a phase
presence and rotation control relay (marking
-R0). When the power supply is applied, the
pilot light on the relay should remain on,
otherwise check the voltage present on each
phase and the order of phase connection
should be checked.

A beindítás előtt a sorozatkapcson el kell
végezni a csatlakoztatások ellenőrzését. Ezután
az áramköri megszakítókat ON (BE) állásba kell
állítani.

Before start up checking connections in
terminal block should be performed. Then
whole circuit breakers should be set in positions
ON.
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A lámpa villog: HELYTELEN működés

The light is flashing: INCORRECT function.

A lámpa fix: HELYES működés

The light is fixed: CORRECT function.

Ez nem vonatkozik az egyfázisos áramellátású
modellekre és a Bonfiglioli inverteres, „Safety
mode” (biztonsági üzemmód) nélküli
modellekre.

This does not apply to 1-phase powered models
and models with Bonfiglioli inverters without
safety mode.

11.5. Külső indítási engedély / External permission to start
A kiválasztott aggregátok fel vannak szerelve
olyan opcióval, mely feszültségmentes
kontaktusként (pl. standard relékontaktus)lehetővé teszi az aggregát külső
indítása engedélyezésének csatlakoztatását. Az
engedélyezés csatlakoztatási helye a
kapcsolótábla csatlakozóin lévő áthidaló
vezeték alapján azonosítható.
Megjegyzés:
Ha a fentiekben leírt csatlakozás nyitva van, az
aggregát nem indul!
Ezeken a kapcsokon feszültség van, ha az
aggregát be van kapcsolva!

The selected units are equipped with an option
to connect external start permission of unit, as
a potential-free contact (eg. the contact of a
standard relay). The connection location of the
permit can be identified by the jumper on the
electrical panel connectors.

Note:
If the above described connection is open the
unit will not start!
There is voltage on these terminals if unit is
turned on!
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12. Az aggregát elindítása / Starting the unit
A hűtőközeg betöltése után kezdje el az
eljárást, és az alábbiak helyességét
ellenőrizze: csatlakozások, hűtőközeg
töltés, szivárgás, elektromos csatlakozások
és áramellátás (fázisellenőrző relé, ha van).
1) Győződjön meg róla, hogy az S1 kapcsoló a
„0” állásban van-e.
2) Állítsa be a HP/LP védőkapcsolót az
alkalmazott hűtőközegre vonatkozó
határértékeknek megfelelően (a gyári
beállítások az R404A/ R507-re vonatkoznak).
Nem vonatkozik a mini nyomáskapcsolókra.
3) Állítsa be az LP nyomáskapcsolót a
biztonsági üzemmódra (safety mode) – a
beállításnak biztosítania kell a helyes
berendezés feltételeket a fokozatmentes
szabályozás nélküli működtetés esetén
(nincs inverter).
Nem vonatkozik a biztonsági üzemmód
nélküli aggregátokra.
4) Állítsa be a ventilátor fordulatszámszabályozót az alkalmazott hűtőközegre
vonatkozó, ajánlott határértékek szerint.
5) Ellenőrizze, hogy minden elzárószelep nyitva
van-e.
6) Kapcsolja rá a tápáramellátást az
aggregátra.
7) Az inverteren és/vagy a szabályozón állítsa
be az üzemi paramétereket az alkalmazott
hűtőközegre vonatkozó határértékek
szerint.
8) Várjon, amíg a kompresszor kartere
felmelegszik (13.3 pont).
9) Kapcsolja be az indítást engedélyező jelet
vagy szerelje az áthidalást a csatlakozási
pontra (először kapcsolja ki az áramellátást).
10) Állítsa az S1 kapcsolót működési
üzemmódba (operating mode).

A jelen dokumentumban nem szereplő,
kiegészítő információ az ‘A’ mellékletben,
„Elektromos dokumentáció és gyorsindítási
útmutató”, található

Start the procedure after charging the
refrigerant, checkout of correctness of:
connections, refrigerant fill, leakage,
electrical connections and power supply
(phase control relay - if present).

1) Make sure the S1 switch is in position "0".
2) Set the HP / LP protection switch according
to the limits for the refrigerant used (factory
settings are for R404A / R507).
Does not apply to mini pressure switches.

3) Set the LP pressure switch for safety mode the setting should ensure proper installation
conditions in the case of operation without
smooth regulation (no inverter).
Does not apply to units without safety
mode.
4) Set the fan speed regulator according to the
recommended limits for the refrigerant
used.
5) Check if all cut-off valves are opened.
6) Turn on the power supply of the unit.
7) Set the operating parameters on the
inverter and / or the controller according to
the limits for the refrigerant used.
8) Wait until the compressor crankcase is
warmed up (point no. 13.3).
9) Turn on start permission signal or install the
bridge at the connection point (turn off the
power first).
10) Set the S1 switch to operating mode.

Additional information not included in this
document is given in Appendix A "Electrical
documentation and quick start guide "
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12.1. Az aggregát bekapcsolója / Unit turn on switch
Az aggregátokon van egy fedélzeti kapcsoló -S1
jelzéssel a ki- és bekapcsoláshoz.
A kiválasztott modelleken van egy 3-állású
kapcsoló az aggregát biztonsági üzemmódba
(safety mode)kapcsolásának opciójával – amikor
a kompresszor működése megkerüli az
invertert.

The units have an on-board switch with the
mark -S1 for switching off and on.

Az aggregát csak az után működik, hogy az –S1
kapcsolóval az üzemelési módot
kiválasztották.

The unit works only after selecting the
operating mode with the -S1 switch.

Használja az -S1 kapcsolót az aggregát
üzemelési módjának kiválasztásához:

Use the -S1 switch to select the unit operating
mode:

1 – Inverter üzemelési mód (alapértelmezett)
2 – Biztonsági mód (Safety mode) – ha van

1 - Inverter operation mode (default)
2 - Safety mode - if present

Selected models have a 3-position switch with
the option of switching the unit in safety mode the work of the compressor bypassing the
inverter.

12.2. Az aggregát helyes működésének ellenőrzése / Checking the correct
operation of the unit
A beindítás után az aggregátoknak túlzott
vibráció, kopogás és hő nélkül kell működniük.
Az elpárologtatóknak egyenletesen dérrel
fedettnek kell lenniük.

After start-up the unit should operate without
generating excessive vibrations, knocks and
heat. The evaporators should be covered with
frost evenly.

Ellenőrizze a nyomást a teszt nyomásmérőkön.
A nyomásmérő által jelzett kondenzációs
hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet
közötti különbségnek 0 - 15 K tartományon

Check the pressure on the test pressure gauges.
The difference between the condensing
temperature indicated by the pressure gauge
and the ambient temperature should be within
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belül kell lennie.

0–15 K.

A jelzőnek a száraz hűtőközegnek megfelelő
színt kell jeleznie. Az áramlásnak simának, nem
örvényesnek kell lennie. Ha az áramlás örvényes
és buborékok láthatók, túl kis mennyiségű
hűtőközeg van használatban.

The indicator should indicate a colour
corresponding to dry refrigerant. The flow
should be smooth and non-turbulent. If the
flow is turbulent and bubbles are visible, too
low amount of refrigerant is used.

A termosztátos szelepet helyesen kell beállítani.
Az elpárologtatóból származó gőznek 4 - 8 C°kal túlhevítettnek kell lennie. A termosztátos
szelepet a szelep kezelési utasítása szerint kell
beállítani. A szelepet akkor állítsa be, amikor a
hűtőrendszer üzemel.

The thermostatic valve must be adjusted
correctly. Vapour from the evaporator should
be superheated by 4–8ºC. The thermostatic
valve should be adjusted according to valve
instruction manual. Adjust the valve when the
refrigeration system is operating.

A kompresszor nyomóoldalán a gázhőmérséklet
nem haladhatja meg a 115C°-ot.

Gas temperature at the compressor's discharge
side must not exceed 115ºC

13. Az aggregát kezelése és karbantartása / Operation and
maintenance of the unit
13.1. Az aggregát működtetésére vonatkozó követelmények / Requirements
concerning operation of the unit
Az F-gáz előírások szerint a
hűtőközeg típusától és annak
töltésétől függően a hűtőközeges
rendszerek kötelező tömítettségi
próbáit és nyilvántartási
kötelezettségét írhatják elő.
A kompresszor megfelelő üzemállapotának
biztosítása érdekében korlátozni kell annak
indítási/leállítási ciklusai számát. Ezért az
aggregát kapacitását a kapacitásigénynek
megfelelően kell megválasztani. Alkalmazzon
szabályozókat a kompresszor munkaciklusai
számának korlátozásához. A kondenzátor
beindításainak maximálisan megengedett
száma 8 per óra, és a minimális üzemeltetési
idő 3 perc. Ezek határértékek, melyeket nem
szabad túllépni. A kompresszor javasolt
pihenőideje (időrelé) minimum 5 perc.
Üzemelés közben az aggregát helyes
működésének biztosításához:
a) a karterfűtésnek mindig, ill. a

According to F-gas regulations
refrigerant systems may be
subjected to obligatory tightness
tests and keeping records
depending on the type of the
refrigerant and its charge.

To ensure appropriate compressor working
conditions, its number of start/stop cycles must
be limited. For this reason the unit's capacity
should be selected accordingly to the capacity
requirements. Use controllers to limit the
number of compressor's working cycles.
The maximum allowed number of condenser
unit start-ups is 8 per hour and the minimum
operating time is 3 minutes. These are limit
values and must not be exceeded.
The recommended compressor rest period
(time relay) is a minimum of 5 minutes.
To ensure a correct work of the unit during
operation:
a) crankcase heater should be powered all
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

kompresszor leállásai idején áram alatt
kell lennie. A karterfűtést legalább 24
órával a kompresszor indítása előtt be
kell kapcsolni,
ha kopogó zaj hallható, ill. helytelen
működés, túlmelegedés vagy hűtőhatás
hiánya esetén csatlakoztassa le az
aggregátot az áramellátásról, lokalizálja
a hibákat és tegye meg a szükséges
intézkedéseket,
14 naponta legalább egyszer (szükség
esetén gyakrabban) dérmentesítse a
hűtött tárolóhelyiségben az
elpárologtatókat,
a hűtött tárolóhelyiséget csak szükség
esetén nyissa ki, akkor is a lehető
legrövidebb időre,
ha az aggregátot hosszú időszakon
keresztül nem használják (4-5 nap),
csatlakoztassa le az áramellátásról,
ha az aggregátot 6 napnál hosszabb
ideig nem használják, távolítsa el a
hűtőközeget a rendszerből és ürítse az
aggregát tartályába; csatlakoztassa le az
aggregátot az áramellátásról,
az első 40 óra üzemelés után ellenőrizze
az olaj mennyiségét és szükség esetén
töltse fel,
ne állítsa át az automatikus rendszer
beállításait. Ezeket a műveleteket csak
szükség esetén lehet végezni, a
vonatkozó kézikönyv elolvasása után,
kéthetente legalább egyszer vizuálisan
ellenőrizze az aggregátot, ellenőrizze
működésének, beállításainak és az
automatikus rendszer működésének a
helyességét,
ellenőrizze, hogy a hűtőközeg száraz-e;
ha szükséges, cserélje ki a szűrőszárítót.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

the time or during compressor’s stops.
Crankcase heater should be turned on
at least 24 hours before starting the
compressor,
if knocking noise is heard or in case of
improper operation, overheating or lack
of cooling effect disconnect the unit
from the power supply, locate the faults
and address them,
at least once per 14 days (or more
frequently if necessary) defrost the
evaporators in the refrigerated storage
room,
open the refrigerated storage room
only when necessary and for the
shortest time possible,
if the unit is not used for a long period
(4–5 days), disconnect it from the
power supply,
if the unit is not used for more than 6
days, remove the refrigerant from the
system and drain it to the unit's
receiver; disconnect the unit from the
power supply,
after the first 40 hours of operation
check the oil quantity and refill it if
necessary,

h) do not over adjust the automation
system's settings. These operations can
be carried out only if necessary and
after reading the relevant instruction
manual,
i) at least once in a two weeks visually
check the unit, check the correctness of
its operation, settings and operation of
the automation system,
j) check if the refrigerant is dry; if
necessary replace the filter drier.

13.2. Olajszint ellenőrzése / Oil level control
Az eredetitől eltérő olaj használata és az eredeti
olaj más olajtípussal való feltöltése károsíthatja
a kompresszort és semmissé teszi a garanciát.
Túlzott olajmennyiség használata károsíthatja a
kompresszort.

Using oil type other than the original one and
replenishing the original oil with other oil type
can damage the compressor and void the
warranty.
Using excessive amount of oil can damage the
compressor.

A minimális és maximális olajszintek elérése
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akkor történik meg, amikor az olaj mennyisége
20%-kal kevesebb/több, mint a vonatkozó
névleges olajszint. Az nézőüveggel felszerelt
kompresszorokban ez a skála 1/3-ának
(minimum) és 2/3-ának (maximum) felel meg. A
kompresszor típusától függetlenül rendszeresen
ellenőrizze az olaj mennyiségét és minőségét.

The minimum and maximum oil levels are
reached when the oil amount is 20% less/more
than the nominal oil level respectively. In
compressors equipped with a sight glass it
corresponds to 1/3 (minimum) and 2/3
(maximum) of the scale. Check the oil quantity
and quality regularly regardless of the
compressor type.

A nézőüveggel nem rendelkező
kompresszoroknál és tandem-aggregátoknál az
olaj mennyiségét a következőképpen határozza
meg:
- időszakosan precíziós mérleggel mérje meg az
aggregát súlyát,
- időszakosan engedje le az olajat és cserélje.

To determine the oil amount in compressors
and tandem units not equipped with sight
glasses do the following:
- periodically weight the unit by means of a
precision balance,
- periodically drain the oil and replace it.

13.3. Karterfűtés / Cranckase heater
A fűtőelem elérheti a 80C°-os
hőmérsékletet. A fűtőelem érintése
égési sérüléseket okozhat. Az olaj
hőmérsékletét kb +45 és 55C°
között kell tartani.

The heater can reach the
temperature of 800C. Touching the
heater can cause burns. The oil
temperature should be maintained
at approximately +450 to 550C.

A fűtőelem hiányát vagy annak sérülését
azonnal jelenteni kell a szállító felé.

Lack of heater or its damage must be
immediately reported to the supplier.

Az elektromos fűtő áramellátásra
csatlakoztatásának elmaradás károsíthatja a
kompresszort. Ez semmissé teszi a garanciát.

Failure to connect the electric heater to the
power supply can damage the compressor. This
will void the warranty.

Hosszú üzemen kívüli időszakot követően az olaj
karterfűtést legalább 24 órával a kompresszor
indítása előtt csatlakoztatni kell az
áramellátáshoz, továbbá a rendszer normál
üzemelése közben is, még akkor is, ha a
kompresszor nem üzemel.

Oil crankcase heater must be connected to the
power supply at least 24 hours before starting
the compressor after longer period of nonoperation, as well as during normal operation of
the system, even if the compressor does not
operate.
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14. Szervizelés / Servicing
14.1. Szerviz intézkedések / Servicing actions
Az aggregátot arra felhatalmazott és képesített
személyzetnek kell rendszeresen ellenőriznie.

The condensing unit must be regularly checked
by authorized and qualified personnel.

Harmadik felek által a rendszeren végzett
bármely módosítás a felhasználó kizárólagos
felelőssége, és az a garanciát semmisség teszi.

Any modifications of the system introduced by
third parties are the sole responsibility of the
user and will void the warranty.

1) Karbantartási munka megkezdése előtt
győződjön meg róla, hogy a berendezés
nem üzemel, és le van csatlakoztatva az
áramellátásról. Az elektromos
csatlakoztatások karbantartása esetén
óvatosan kell eljárni.
2) Vizuálisan ellenőrizze, nincsenek-e
olyan látható sérülések, melyek
működésképtelenné tennék a
rendszert.
3) Ha a rendszert szárították, vagy
nitrogénnel van feltöltve, szárítsa ki és
töltse fel a rendszert. Ezeket a
műveleteket az általános szabályok
szerint végezze.
4) Ellenőrizze, hogy a csövek és a
csatlakozások nincsenek-e
megszakadva, és hogy nincsenek-e
látható repedések és mechanikai
sérülés egyéb jelei. Győződjön meg
róla, hogy a szállítás vagy a hosszú
üzemmentes időszak nem mozdította-e
el a komponenseket egymáshoz képest,
ami a sérülésüket okozhatná.
5) Kapcsolja be a fűtőelemeket a beindítás
előtt 24 órával. Erre az első beindítás
előtt és hosszú üzemmentes időszak
után van szükség, ha a feszültséget
levették a kapcsokról. Ennek
elmulasztása az olaj habzásához és a
kompresszor sérüléséhez vezethet.
6) A beindítás előtt, különösen szerelés
vagy karbantartás után, győződjön meg
róla, hogy a kompresszor elzárószelepei
a szívó- és nyomóoldalon nyitva
vannak-e. A szelepeket csak szükség
esetén zárja.
7) A rendszer és a kompresszorok
leürítésekor kövesse az általános

1) Before attempting to carry out
maintenance work, make sure that the
equipment is not operating and is
disconnected from the power supply.
Exercise caution when carrying out
maintenance of electrical connections.
2) Visually check if there is no visible
damage which would render the system
non-operational.
3) If the system was dried or is filled with
nitrogen, dry and fill the system. Carry
out these operations according to the
general rules.
4) Check if the pipes and connections are
not broken and if there are no visible
cracks and other signs of mechanical
damage. Make sure that transport or
long period of non-operation did not
cause components to move in relation
to each other which could damage
them.
5) Switch on the heaters 24 hours before
the start-up. This is required before the
first start-up and after each prolonged
period of non-operation if voltage was
disconnected from the terminals.
Failure to do so may cause oil to foam
and lead to compressor damage.
6) Before the start-up, particularly after
installation or maintenance, make sure
the compressor cut-off valves at the
suction and discharge sides are opened.
Close the valves only when necessary.
7) When emptying the system and
compressors follow the general rules.

Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

32/52

szabályokat.
8) Ne hagyjon levegőt a kompresszorban a
hűtőközeggel való feltöltése előtt.
Alaposan szárítsa ki a kompresszort.
9) A kompresszorban és az olajleválasztó
körben az olajszintnek megfelelőnek
kell lennie. Jelentős olajveszteség
észlelésekor pótolja az olajat ugyanazon
olajtípus használatával, melyet
eredetileg is használtak vagy annak
alternatívájával.
10) Állítsa be a nyomáskapcsolókat a
kompresszorral kompatibilis hűtőközeg
szerint. A szabályozóelemek és a
nyomáskapcsolók beállításai nem
okozhatják a kompresszor üzemi
tartományának túllépését.

8) Do not leave air in the compressor
before filling it with refrigerant. Dry the
compressor thoroughly.
9) The oil level in the compressor and the
oil separator circuit must be correct. If
significant oil loss is noticed, replenish
the oil by using the same oil type which
was used originally or its alternative.
10) Set the pressure switches according to
the refrigerant compatible with the
compressor. Settings of controls and
pressure switches must not cause the
compressor's operating range to be
exceeded.

11) A teljes rendszer beindítása előtt
ellenőrizze, hogy a kompresszorok
helyesen vannak-e bekötve. Ehhez
mérje meg a kompresszor által a
beindítás közben felvett áramot. Mérje
meg az áramerősséget, amikor a szívóés nyomóoldali szelepek ki vannak
nyitva. A beindításkor az
áramerősségnek gyorsan a maximális
értékre kell emelkednie, és leesnie,
miután elérte azt. Ha ez nem történik
meg, ellenőrizze a probléma okát és
tegye meg a szükséges intézkedést.
12) A hűtőközeg hőmérséklete a
nyomóoldalon nem haladhatja meg a
115C°-ot.
13) A karter hőmérsékletének +40C° és
+45C° között kell lennie.
14) A szívóoldalon a gőznek 10K - 20K-val
túlhevítettnek kell lennie. Ha ezek az
értékek magasabbak, állítson az
expanziós szelepeken vagy szabályozó
elemeken.

11) Before starting the entire system check
if the compressors are connected
correctly. To do so, measure the current
drawn by the compressor during startup. Measure the current when the
suction and discharge side valves are
opened. The current at the start-up
should quickly increase to the
maximum value and drop after reaching
it. If this does not happen, check for the
cause of this problem and address it.

15) Állítsa be a ventilátor fordulatszámát a
szabályozóval ( ha van).

15) Adjust the fan speed by the regulator (if
present).

12) The refrigerant temperature at the
discharge side should not exceed 1150C.
13) The crankcase temperature should be
within +400C to +450C.
14) The vapour at the suction side should
be superheated by 10–20 K. If these
values are exceeded, adjust the
expansion valves or controllers.
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14.2. A berendezés rendszeres felülvizsgálata / Regular inspections of the
installation
Havi egyszer / Once
a month

- Ellenőrizze a nyomást a nyomóoldalon / Check the pressure at the
discharge side
- Ellenőrizze a nyomást a szívóoldalon / Check the pressure at the suction
side
- Ellenőrizze a beszívott gőz hőmérsékletét / Check the temperature of
sucked vapour
- Ellenőrizze a gőz hőmérsékletét a nyomóoldalon / Check the temperature
of vapour at the discharge side
- Ellenőrizze a karter hőmérsékletét / Check the crankcase temperature
- Ellenőrizze a gőz túlhevítését / Check the vapour superheating
- Ellenőrizze az olajszintet és szüksége esetén töltse fel / Check the oil level
and refill it if necessary
- Ellenőrizze a kompresszor-motorok által felvett áramot / Check the current
drawn by compressors' motors
- Ellenőrizze a kondenzátor tisztaságát / Check the cleanliness of the
condenser
- Ellenőrizze a rendszer nedvességszintjét / Check the moisture level in the
system
- Ellenőrizze a rugalmas kapcsolások állapotát / Check the condition of
flexible couplings
- Ellenőrizze a hűtőközeg szivárgásait / Check the refrigerant leaks
- Ellenőrizze, nem blokkolja-e jég a hűtőket / Check if the coolers are not
blocked by ice

Félévente egyszer /
Once in 6 months

Évente egyszer /
Once in 12 months

- Biztonsági szelepek tanúsítása / Certification of safety valves
- Az elpárologtatók csepptálcái állapotának ellenőrzése / Checking the
condition of evaporators' drip trays
- A kondenzátum csővezetékei állapotának ellenőrzése / Checking the
condition of pipelines of a condensate
- A kondenzátorok állapotának ellenőrzése (különösen a tisztaságuk) /
Checking the condition of condensers (particularly their cleanliness)
- Tisztítsa meg a kondenzátort / Clean the condenser
- Analizálja az olaj összetételét / Analyse the oil composition
- Tisztítsa meg a lemez, héj-és-csöves elpárologtatókat / Clean the plate and
shell and tube evaporators
- Ellenőrizze a visszacsapó- és mágnesszelepek működését / Check the
operation of check and solenoid valves
- Ellenőrizze a nyomásesést a szívószűrőnél / Check the pressure drop at the
suction filter

Bármilyen szabálytalanság esetén tegye meg a
szükséges intézkedéseket azok elhárítására.
Javasoljuk formanyomtatvány elkészítését,
melyet az időszakos felülvizsgálatok, javítások,
beállítások és karbantartások során ki kell
tölteni.

In case any irregularities are noticed, take
appropriate steps to address them. It is
recommended to prepare a form to be filled in
during the periodic inspections, repairs,
adjustment and maintenance.
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14.3. Tipikus problémák / Typical problems
Sz.
1.

2.

3.

Tünetek
A magas nyomás
kapcsolója a
kompresszor
kikapcsolását
idézte elő

Az alacsony
nyomás
kapcsolója okozta
a kompresszor
kioldását

Az olajnyomás
kapcsoló okozta a
kompresszor
kioldását

Lehetséges okok
Levegő vagy egyéb gáz jelenléte a
rendszerben, mely nem folyósodik
A kondenzátor nem működik megfelelően
piszok lerakódása, vízáramlás hiánya, túl
magas környezeti hőmérséklet vagy elégtelen
levegőáramlás (sérült ventilátor) miatt
A folyadékszűrő eltömődött vagy a nézőüveg
sérült
Elpárologtató túlterhelt
Expanziós vagy mágnesszelep sérült (zárt)
A rendszer nem száraz
Alacsony nyomás
Hűtőközeg-szint túl magas
Túl magas nyomás
Folyadékszűrő eltömődött vagy a nézőüveg
sérült
A rendszer nem száraz
Szívószűrő eltömődött
Elpárologtató terhelés alacsony (hűtők
eltömődöttek)
Expanziós vagy mágnesszelep sérült (zárt)

No. Symptoms

Possible causes

1

High pressure switch
caused the
compressor to switch
off

2

Low pressure switch
caused the
compressor to trip

Presence of air or other gas in the system
which does not liquefy
Condenser not working properly due to
dirt build-up, lack of water flow, too high
ambient temperature or insufficient flow
of air (fans damaged)
Liquid filter clogged or sight glass damaged
Evaporator overloaded
Expansion or solenoid valve damaged
(closed)
System is not dry
Low pressure
Refrigerant level too high
Pressure too high
Liquid filter clogged or sight glass damaged
System is not dry
Suction filter clogged
Evaporator load low (coolers clogged)
Expansion or solenoid valve damaged
(closed)

Túl alacsony olajszint a kompresszorban
Hűtőközeg jelenléte az olajban – a karterfűtés
lehet, hogy nem megfelelően működik

3

Oil pressure switch
caused the
compressor to trip

Too low oil level in the compressor
Presence of refrigerant in oil – the
crankcase heater may not work properly
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4.

A kompresszor túl
sok áramot vesz
fel

5.

Magas nyomás a
szívóoldalon, gőz
túlhevítés szintje
normális
Magas szívó
nyomás, gőz
túlhevítés szintje
alacsony
Alacsony szívó
nyomás, gőz
túlhevítés szintje
magas

6.

7.

8.

9.

Alacsony szívó
nyomás, gőz
túlhevítés szintje
normális
Kondenzációs
nyomás túl magas,
hűtőközeg
hőmérséklete a

Olajszállító vezeték sérült – olajszűrő
eltömődött, olajleválasztó vagy olajleválasztószelepek sérültek
A kondenzátor nem működik megfelelően
piszok lerakódása, vízáramlás hiánya, túl
magas környezeti hőmérséklet vagy elégtelen
levegőáramlás (ventilátorok sérültek) miatt
Fáziskiesés vagy túl alacsony feszültség
Elpárologtató túlterhelt
Elpárologtató túlterhelt
A kompresszor nem teljes kapacitással üzemel
Nyomóoldali szelep sérült
Szívószelep sérült
Elpárologtatási nyomás túl magas
Hűtőközeg szintje túl magas
Expanziós szelep sérült – a szelep nem zár
Folyadékszűrő eltömődött vagy a nézőüveg
sérült
Hűtőközeg szint túl alacsony
A rendszer nem száraz
Expanziós vagy mágnesszelep sérült (zárt)
Szívószűrő eltömődött
Elpárologtató terhelése alacsony (hűtők
eltömődtek)
Kondenzátor nem működik megfelelően
piszok lerakódása, vízáramlás hiánya, túl
magas környezeti hőmérséklet vagy elégtelen
levegőáramlás (ventilátorok sérültek) miatt

4

Too much current
drawn by the
compressor

5

High pressure at the
suction side, vapour
superheat level is
normal

6

High suction
pressure, vapour
superheat level is
low

7

Low suction
pressure, vapour
superheat level is
high

8

Low suction
pressure, vapour
superheat level is
normal
Condensation
pressure too high,

9

Oil supply line damaged – oil filter clogged,
oil separator or oil separator valves
damaged
Condenser not working properly due to
dirt build-up, lack of water flow, too high
ambient temperature or insufficient air
flow (fans damaged)
Phase loss or voltage too low
Evaporator overloaded
Evaporator overloaded
The compressor does not operate at full
capacity
Discharge side valve damaged
Suction valve damaged
Evaporation pressure too high
Refrigerant level too high
Expansion valve damaged – the valve does
not close
Liquid filter clogged or sight glass damaged
Refrigerant level too low
System is not dry
Expansion or solenoid valve damaged
(closed)
Suction filter clogged
Evaporator load low (coolers clogged)

Condenser not working properly due to
dirt build-up,lack of water flow,
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nyomóoldalon
magas
10. Kondenzációs
nyomás túl magas,
hűtőközeg
hőmérséklet a
nyomóoldalon
alacsony
11. Kondenzációs
nyomás alacsony,
hűtőközeg
hőmérséklet a
nyomóoldalon
magas

12. Kondenzációs
nyomás alacsony,
hűtőközeg
hőmérséklet
nyomóoldalon
normális
13. Kondenzációs
nyomás alacsony,
hűtőközeg
hőmérséklet
nyomóoldalon
alacsony
14. RLA magas

A kondenzátor nem megfelelően működik
piszoklerakódás, vízáramlás hiánya, túl magas
környezeti hőmérséklet vagy elégtelen
levegőáramlás (ventilátor sérült) miatt,
A rendszer túl van töltve hűtőközeggel
A rendszer nem száraz
Elpárologtató hőterhelése túl nagy
A rendszer túl van töltve hűtőközeggel
Folyadékszűrő eltömődött vagy a nézőüveg
sérült
Nyomóoldali szelep sérült
Szívószelep sérült
Szívószűrő eltömődött
Mágnesszelep sérült
Hűtőközeg szint túl alacsony
A kompresszor nem teljes kapacitással
működik
Elpárologtató terhelése alacsony – hűtők
eltömödöttek, hűtött közeg belépő
hőmérséklete túl alacsony
A rendszer túl van töltve hűtőközeggel
Expanziós szelep sérült – a szelep
folyamatosan nyitva van

A rendszer túl van töltve hűtőközeggel
Levegő vagy egyéb nemkívánatos gáz jelenléte

refrigerant
temperature at the
discharge side high

too high ambient temperature
or insufficient air flow (fans damaged)

10

Condensation
pressure too high,
refrigerant
temperature at the
discharge side low

11

Condensation
pressure low,
refrigerant
temperature at the
discharge side is high

Condenser not working properly due to
dirt build-up,lack of water flow,
too high ambient temperature
or insufficient air flow (fans damaged)
System overfilled with refrigerant
System is not dry
Evaporator thermal load too high
System overfilled with refrigerant
Liquid filter clogged or sight glass damaged
Discharge side valve damaged
Suction valve damaged
Suction filter clogged
Solenoid valve damaged
Refrigerant level too low

12

Condensation
pressure low,
refrigerant
temperature at the
discharge side is
normal
Condensation
pressure low,
refrigerant
temperature at the
discharge side is low
RLA high

13

14

The compressor does not operate at full
capacity
Evaporator load low – coolers clogged,
cooled medium inlet temperature too low
System overfilled with refrigerant
Expansion valve damaged – the valve is
constantly opened

System overfilled with refrigerant
Presence of air or other improper gas in
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15. RLA alacsony

16. Hűtőközeg a
kondenzátornál
túl hideg

a rendszerben
A kondenzátor nem megfelelően működik
piszoklerakódás, vízáramlás hiánya, túl magas
környezeti hőmérséklet vagy elégtelen
levegőáramlás (ventilátor sérült) miatt
Szűrőszárító eltömődött vagy nézőüveg sérült
A kompresszor nem teljes kapacitással
működik
Kompresszor nyomóoldali szelep sérült
Kompresszor szívószelep sérült
Expanziós vagy mágnesszelep sérült (zárt)
A rendszer túl van töltve hűtőközeggel
Levegő vagy egyéb nemkívánatos gáz jelenléte
a rendszerben
Szűrőszárító eltömődött vagy nézőüveg sérült
Expanziós vagy mágnesszelep sérült (zárt)

15

RLA low

16

Refrigerant at the
condenser too cold

the system
Condenser not working properly due to
dirt build-up, lack of water flow, too high
ambient temperature or insufficient air
flow (fans damaged)
Filter drier clogged or sight glass damaged
The compressor does not operate at full
capacity
Compressor discharge side valve damaged
Compressor suction valve damaged
Expansion or solenoid valve damaged
(closed)
System overfilled with refrigerant
Presence of air or other improper gas in
the system
Filter drier clogged or sight glass damaged
Expansion or solenoid valve damaged
(closed)
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15. Üzemen kívül helyezés / Decommissioning
Az aggregát vagy komponensei
üzemen kívül helyezése esetén
óvatosan járjon el az elektromos és
a nyomás alatti komponensekkel.

In case of decommissioning the unit
or its components exercise caution
with electrical and pressurized
components

A leszerelés előtt csatlakoztassa le a
tápfeszültséget és vonja ki a hűtőközeget a
hűtőközegek kezelésére vonatkozó szabályok
szerint.

Before decommissioning disconnect supply
voltage and extract the refrigerant according to
rules concerning handling refrigerants.

Egyetlen elem cseréje esetén zárja az előtte és
utána lévő elzárószelepeket, és vonja ki a
hűtőközeget az adott szakaszból.

In case of changing single element close shutoff valves before and after it and extract the
refrigerant from that section.

A berendezésből kinyert hűtőközeget vissza kell
keringetni, regenerálni vagy hasznosítani.

Refrigerant recovered from the installation
should be recycled, reclaimed or utilized.

A kompresszorból kinyert olaj és az
olajleválasztó hőmérséklete 60C°
fölött lehet. Óvatosan járjon el.

Az olaj szennyezést okozó hulladék, azt
hasznosítani kell.

Temperature of the oil extracted
from compressor and oil separator
can be above 60ºC. Exercise
caution.
Oil is pollutive waste and should be utilized.
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16. Tartozékok / Attachments
Ventilátor fordulatszám-szabályozó kézikönyve / Manual of fan speed control
Beépítési nyilatkozat a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv II Melléklete, 1B pontja szerint/
Declaration of incorporation in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II, 1B
Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/35/EU alacsony feszültségi irányelv szerint /
Declaration of conformity according to Low Voltage Directive 2014/35/EU.
Beüzemelési jelentés / The commissioning report
A Függelék – Villamos dokumentáció és gyorsindítási útmutató /
Appendix A - Electrical documentation and quick start quide
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Ventilátor fordulatszám-szabályozó kézikönyve / Manual of fan speed control
Bevezetés
A P315PR szériájú, közvetlen szerelésű, nyomás által működtetett
kondenzátor-ventilátor fordulatszám-szabályozókat elektronikusan
kapcsolt (EC) kondenzátor-ventilátor motorokhoz terveztük. Egy
hűtőrendszer kondenzátor nyomás-szabályozása a léghűtéses
kondenzátor ventilátorainak fordulatszám-szabályozásán keresztül
optimális teljesítményt eredményez egész évben. A P315PR szériájú
szabályozókat nem korrozív hűtőrendszerekhez terveztük.
A nyomás által működtetett szabályozás biztosítja a legközvetlenebb
és leggyorsabb reagálást egy hűtőrendszer nyomásváltozásaira. A
szabályozó az arányos tartománysáv 5%-a és legalább 95%-a között
változtatja a motorhoz menő tápfeszültséget.

Jellemző
Kondenzátor nyomása által közvetlenül szabályozott kondenzátorventilátor fordulatszám

Közvetlenül szerelhető a kondenzátor kivezetések
nyomáscsatlakozóira
Könnyű hozzáférésű, beállított érték átállító csavar a szabályozó
tetején
IP65 burkolat
Kompakt kivitel

Gyorscsatlakoztató elektromos dugó
Kompatibilis 1~ vagy 3~ EC motorokkal

FONTOS: Ezt a P315PR szériájú, kondenzátor-ventilátor fordulatszámszabályozót csak működés szabályozóként használja. Ahol a P315PR
szabályozó meghibásodása vagy hibás működése személyi sérüléshez
vagy a szabályozott berendezés vagy más tulajdon anyagi kárához
vezethet, kiegészítő óvintézkedéseket kell a vezérlőrendszerbe
betervezni. Építsen be vagy tartson fenn egyéb eszközöket, pl.
felügyeleti vagy riasztó rendszereket vagy biztonsági, ill. határérték
szabályozóelemeket, melyek feladata, hogy figyelmeztetést vagy
védelmet biztosítsanak a P315PR szabályozó meghibásodása vagy
hibás működése esetén.

1.sz. ábra: P315PR szériájú, közvetlen szerelésű,
nyomás által működtetett kondenzátorventilátor fordulatszám-szabályozó
Előny
Optimális kondenzátor nyomás-szabályozást
biztosít egész évben; csökkenti a ciklus
lerövidítést alacsony hőmérsékletek esetén; és
növeli a kondenzátor-ventilátor motorjának
hatékonyságát, ami energiamegtakarítást jelent.
Könnyű szerelést tesz lehetővé, és közvetlen és
gyors reagálást biztosít a kondenzátor
nyomásváltozásaira.
Könnyű és precíz beállított érték átállítást biztosít
az adott alkalmazás igényei szerint.
Lehetővé teszi a szabályozó kültéri felszerelését.
Kis helyekre is befér, és kis forgatási rádiusszal
biztosítja a szabályozó felcsavarozását a
kondenzátor szerelvényére.
Könnyű bekötést és gyors szerelést tesz lehetővé.
Olcsó és hatékony ventilátor fordulatszámszabályozást biztosít kis és nagy teljesítményű
motorok számára.
Telepítés
A szabályozót függőleges helyezetben kell
felszerelni a hűtőközeg vezetékre, lehetőleg a
kondenzátor kimeneti oldalán a nyomáspulzálás
lehető legnagyobb mértékű csökkentése
érdekében.
A szabályozót a nagynyomású vezeték tetejének
mindkét oldalán 45°-os szögön belül szerelje a
szabályozó membránjainak belsejében az
olajfelhalmozódás elkerülése érdekében, és
tartsa fenn az IP65 védettséget. Ld. a 2.sz. ábrát.
Ha leszivattyúzó rendszert alkalmaz, a szabályozó
csatlakoztatását a rendszer nagynyomású
oldalán, a mágnesszelep előtt kell elvégezni a
leszivattyúzás alatti alacsony nyomás elkerülése
érdekében.
A szabályozó (IP65) kültéren is felszerelhető.
Szekrénybe szerelés esetén nyílásokat kell
biztosítani a légáramláshoz.
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Szabályozás karakterisztika

2.sz. ábra: Szerelési pozíció lehetőség
Bekötés
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye.
Elektromos csatlakoztatások előtt minden
tápáramellátást le kell csatlakoztatni. Egynél több
lecsatlakoztatásra vagy szakaszolásra lehet szükség a
berendezés teljes feszültségmentesítéséhez. A
veszélyes feszültséget hordozó komponensekkel való
érintkezés áramütést okozhat és súlyos személyi
sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

FIGYELEM: Anyagi tulajdon sérülésének
kockázata. Ne helyezze a rendszert áram alá az összes
vezetékes csatlakozás leellenőrzése előtt. Rövidzárlatos
vagy helytelenül bekötött vezetékek a berendezés
folyamatos károsodását okozhatják.
A P315PR szériájú szabályozót a 3.sz. ábrán közölt
részletek szerint kell bekötni.
A gumitömítést a gyorscsatlakozó dugó és a szabályozó
kivezetései közé kell elhelyezni az IP65 védettségi
osztály fenntartásához.
3. sz. ábra: Bekötési részletek

4.sz. ábra: Kimenet kontra nyomás
*Szabályozó feszültség kimenete (2-es és 3-as
vezetékeken keresztül mérve) + 10 VDC tápfeszültség
mellett (1-es és 3-as vezetékeken keresztül mérve).
A szabályozó arányos tartománysávja fix és azon két
nyomásérték közötti különbségként van
meghatározva, melyeknél a kimenő feszültségértékek
az EC motorból jövő tápfeszültség 5%-a és 95%-a (+0,5
és +9,5 VDC). Az arányos tartománysáv jellemzően 4
bar (58 psi) a 8-25 bar tartomány esetén és jellemzően
5 bar (72,5 psi) a 22-42 bar tartomány esetén.
Beállított érték átállító csavarja

5.sz. ábra: A beállított érték átállító csavarjának helye

Beállított érték átállítása
A beállított érték 95% kimenő értéknél van
meghatározva. Az a beállított nyomásérték, melyen az
Ön berendezése működik, átállítható a beállított érték
átállító csavarja segítségével.
A szabályozót gyári, 19 vagy 26 bar (276 vagy 377 psi)
alapértelmezett beállított értékkel szállítjuk.

Javítási információ
Ha a P315PR szériájú kondenzátor-ventilátor
fordulatszám-szabályozó nem a specifikációjában
meghatározott értékeken belül működik, cserélje ki az
egységet. A P315PR szériájú csere-egységhez vegye fel
(R)
a kapcsolatot a legközelebbi Johnson Controls
képviselővel. Csere rendelésekor adja meg a
szabályozó modellszámát. Ez a szám a adattáblán
található.

Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

43/52

Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

44/52

1.sz. táblázat: Termékkiválasztási táblázat
Termék
Tartomány
Elem Beállítás Arányos
Szabákódszáma
(bar)*
stílus (bar)
tartomány- lyozó
sáv (bar)
mód**

Minimális További
szállítási
jellemzők
mennyiség

Minimális fordulatszám

6.sz. ábra: Nyomáscsatlakoztatás: 47-es stílus
(méretek mm-ben)
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Műszaki specifikáció
Termék típusa
Nyomástartomány

P315PR Nyomásszabályozó
P315PR-9200C és P315PR-9200D
8-25 bar (116-363 psi)

Maximális túlterhelési nyomás

P315PR-9202C
22-42 bar (319-609 psi)
P315PR-9200C és P315PR-9200D
40 bar

P315PR-9202C
48 bar
Nyomáscsatlakozás
47-es stípus (7/16-20 UNF belső menetes,
beleértve szeleplenyomót)
Szabályozó művelet
Közvetlen
Üzemi környezeti hőmérséklet
-20 – 55C°
Fő tápfeszültség
Gerjesztőfeszültség EC motorról (+ 10 V
maximum 1,1 mA)
Arányos tartománysáv
jellemzően 4 bar
Tárolási környezeti páratartalom
10-98% relatív páratartalom (RH)
Tárolási környezeti hőmérséklet
-40 – 85C°
Burkolat
IP65
Anyag
Teteje/alja
Polikarbonát (üvegszálas)
Hőnyelő
Alumínium
Nyomáscsatlakozás
Sárgaréz
Szállítási súly
0,2 kg (egyes csomag)
Bekötési csatlakozások
Csavaros kapcsok 1-1/2 mm2 maximum
Gyorscsatlakozó dugó PG9 (6-8mm kábel)
A teljesítményspecifikációk névlegesek és megfelelnek az elfogadott ipari szabványoknak. E
specifikációkon kívül eső feltételek közötti alkalmazások esetén konzultáljon a helyi Johnson
Controls irodával vagy képviselővel. A Johnson Controls nem felelős a termékei helytelen
alkalmazásából vagy használatából eredő károkért.
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LHG-ICL 4.5 HP ventilátorjellemzői/ Fan characteristics for LHG-ICL 4.5 HP
EC axiális ventilátor, sarló alakú lapátokkal (S széria)

Görbék: Légteljesítmény 50 Hz

Légteljesítmény mérése ISO 5801 ’A’ berendezés
kategória szerint. Mérési részletekért keresse az
EBM-PAPST-t. Beszívási zajszint: Hangerő szint
ISO 13347 szerint / zajnyomás szint 1 m-re a
ventilátor-tengelytől mérve. A megadott értékek
a meghatározott mérési feltételek mellett
érvényesek és a telepítés feltételei szerint
változhatnak. A standard konfigurációtól való
eltérések esetén a pramétereket a telepített
berendezésen kell ellenőrizni.
Mért értékek

U = Áramellátás · f = Frenkvencia · n = Fordulatszám (f/perc) · Ped = Áramfogyasztás · I = Áramfelvétel · LpAin =Hangnyomás-szint
beszívó oldal · LwAin = Hangerő-szint beszívó oldal
qv = Légáramlás · pfs = Nyomásnövekedés
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További LHG-ICL modellek ventilátorjellemzői/ Fan characteristics for the
other LHG-ICL models

Súlyozott hangerő-szint (A) szívóoldalon (LW(A).5) Súlyozott hangerő-szint (A) szívóoldalon(LW(A).6)
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Beépítési nyilatkozat a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv II Melléklete, 1B
pontja szerint / Declaration of incorporation in accordance with Machinery
Directive 2006/42/EC, Annex II, 1B
Beépítési nyilatkozat a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv II. Melléklet 1B pont szerint
Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi termékek:
LHG-ICL
más gépi berendezésekbe való beszerelésre szolgálnak, és megfelelnek a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv
összes előírásának.
Termékeinket addig nem szabad beüzemelni, míg a berendezést, melybe beépítendők, ill. melynek részei, nem
nyilvánították teljes egészében, beleértve a jelen nyilatkozat tárgyát képező terméket is, összhangban lévőnek
a törvényes előírásokkal.
Továbbá kijelentjük, hogy az aggregátok a következő szabványok szerint készültek:

MSZ-EN 292
MSZ-EN 378
MSZ-EN 13313
MSZ-EN ISO 780
MSZ-EN 13199
MSZ-EN 349
MSZ-EN 60204-1
A jelen nyilatkozat érvényét veszti, amennyiben a fenti aggregátokban bármilyen változtatások vagy szerkezetmódosítások történnek részvételünk vagy engedélyünk nélkül.
Tilos a fenti aggregátok telepítése és használata olyan építményekben és helyeken, melyek nem felelnek meg
az építésjogi szabályozásoknak.

Tatabánya, 2014.07.11.
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Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/35/EU alacsony feszültségi irányelv szerint /
Declaration of conformity according to Low Voltage Directive 2014/35/EU.
Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/35/EU alacsony feszültségi irányelv szerint.
Ezennel kijelentjük, hogy a következő termékek:
LHG-ICL
megfelelnek a 2014/35/EU alacsony feszültségi irányelvnek.
Továbbá kijelentjük, hogy a hűtőaggregátok a következő szabványok szerint készültek:

MSZ-EN 60335-1
MSZ-EN 60335-2
MSZ-EN 60204-1
A jelen nyilatkozat érvényét veszti, amennyiben a fenti aggregátokban bármilyen változtatások vagy szerkezetmódosítások történnek részvételünk vagy engedélyünk nélkül.
Tilos a fenti aggregátok telepítése és használata olyan építményekben és helyeken, melyek nem felelnek meg
az építésjogi szabályozásoknak.

Tatabánya, 2014.07.11.
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Beüzemelési jelentés / The commissioning report
MODELL

Sorozatszám / SERIAL NUMBER

Hűtőközeg / Refrigerant

R

kg

HP/LP nyomáskapcsoló beállítása / HP/LP Pressure switch
setting

HP

DIFF

LP nyomáskapcsoló beállítása (safety mode) / LP Pressure
switch setting

LP

DIFF

Ventilátor fordulatszám-szabályozás beállítása / Fan speed
control setting

LP

bar

Csatlakozások ellenőrzése a sorozatkapcson / Check
connections in terminal block

Yes

No

Fázisellenőrző relé ellenőrzése (R0) / Check the Phase
control relay (R0)

Yes

No

Szabályozó paramétereinek ellenőrzése / Check controller
parameters

Yes

No

IR33

ST1
P1
C21

PRACK

CAB02
CAB03
CAB09
CAF04

Meghajtó paramétereinek ellenőrzése / Check driver
parameters

Yes

No

F26
I8

Olajszint ellenőrzése / Check oil level
INV

ON/OFF
Lhg Kft.
Magyarország
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 86.
tel: +36 34 425 139, e-mail: lhg@lhg.hu

52/52

