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INFORMACJE OGÓLNE. 

Ta instrukcja jest nieodłączną częścią dokumentacji dostarczanej wraz z urządzeniem. Instrukcję należy 
przechowywać przez cały czas pracy urządzenia. Instrukcja określa cel dla którego urządzenie zostało zaprojektowane 
oraz określa zasady prawidłowego montażu urządzenia oraz warunki użytkowania. 

• wszystkie instrukcje użytkowania, instalacji i konserwacji urządzenia są dokładnie opisane w tej instrukcji 
według wszelkich wymagań bezpieczeństwa. 

• Przeczytaj dokładnie wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie. Zwróć szczególną uwagę na tekst 
oznaczony symbolami „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oraz „OSTRZEŻENIE”. Niestosowanie się do tych uwag może 
spowodować uszkodzenie urządzenia lub stworzenie niebezpieczeństwa dla ludzi. 

• W przypadku wątpliwości dotyczących informacji lub sytuacji nieopisanych w tej instrukcji należy skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem producenta. 

• Firma FAST S.p.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego 
użycia urządzenia, wynikającego z niedokładnego lub częściowego zapoznania się z niniejszą instrukcją. 

• Instalacja i konserwacja urządzenia może być przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowany personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane przez przepisy prawne. W innym przypadku forma FAST 
zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za bezpieczne i poprawne działanie produktu. 

 
PRODUCENT ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWEIDZALNOŚCI ZA WYRZĄDZONE SZKODY ORAZ SPOWODOWANIE 
ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI LUB ZWIERZĄT, WYNIKAJĄCE Z NIEZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ 
I ZAWARTYMI W NIEJ INFORMACJAMI. 
 
Podczas projektowania urządzenia przeprowadzono analizę zagrożeń mogących wystąpić przy obsłudze urządzenia. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia znajdujące się na urządzeniu, pozwalające łatwiej zwrócić uwagę na 
zagrożenie które nie może być uniknione lub zadowalająco zminimalizowane bez zastosowania środków ochrony 
osobistej. 
 

GŁÓWNY ZNAK NIEBEZPIECZEŃSTWA. 
Uważnie zapoznaj się z uwagi zawartymi przy tym znaku. Nie zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować 
zagrożenie zdrowia instalatora oraz użytkownika. 

OZNACZENIE ZAGROŻENIA PORAŻENIA PRĄDEM. 
Uważnie zapoznaj się z uwagi zawartymi przy tym znaku. Oznaczenie to znajduje się na elementach urządzenia lub w 
niniejszej instrukcji, opisują miejsca w których istnieje ryzyko porażenia prądem. 

OGÓLNY ZNAK OSTRZEŻENIA  
Uważnie zapoznaj się z uwagi zawartymi przy tym znaku ogranicza on pewne czynności w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa instalatora. 
 
GŁÓWNE WARUNKI GWARANCJI 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeni spowodowanych przez nieprawidłowe działanie instalacji podłączonych do 
urządzenia, lub instalatora. 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeni spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie. 
• Producent nie jest odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu instalatora lub użytkownika, wynikający z 

nieprawidłowej instalacji urządzenia lub jego nieprawidłowego użytkowania. 
• Urządzenie musi być zamontowane w sposób umożliwiający swobodną konserwację lub serwisowanie. 
• Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z wynajmem dźwigu, budową rusztowania, lub innych podobnych 

koniecznych do przeprowadzenia operacji podlegających gwarancji  
Gwarancja jest nieważna gdy:  

• instalacja i serwis urządzenia zostały przeprowadzone przez niewykwalifikowany personel; 
• urządzenie zostało wcześniej naprawione lub zmodyfikowane przy użyciu nieoryginalnych części. 
• urządzenie nie było odpowiednio konserwowane 
• nie stosowano się do zaleceń niniejszej instrukcji  
• zastosowano nieautoryzowane przeróbki urządzenia 

UWAGA:  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w produkcie wynikających z jego ulepszania i rozwoju, 
producent nie jest zobligowany do uaktualniania niniejszej dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem przed 
wprowadzeniem zmian. Powyższe warunki mogą być negocjowane oraz ćmione i zapisane w odpowiednim kontrakcie 
zawartej sprzedaży. 
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OPIS URZĄDZENIA. 
Agregaty wody lodowej, pompy ciepła oraz agregaty skraplające z serii EGEA – NCA R410A, zostały 
zaprojektowane tak aby zaoferować klientowi oraz instalatorowi urządzenie o kompaktowych wymiarach, 
wysokiej efektywności oraz cichej pracy. 
Urządzenia z tej serii są dostępne w 4 różnych rozmiarach od 40 do 80 kw wydajności. Urządzenia 
wyposażone są w pojedynczy układ chłodniczy który, w razie potrzeby, może być wyposażony w pompę 
obiegową oraz zbiornik. 
Charakterystyka obudowy urządzenia oraz konstrukcja wentylatorów pozwalają na zewnętrzny montaż 
urządzenia np.: na dachu budynku.. 
Wszystkie procesy zachodzące w urządzeniu są kontrolowane przez mikroprocesorowy sterownik. Wysoka 
niezawodność komponentów użytych do budowy urządzenia oraz seria testów przeprowadzanych na 
urządzeniu, gwarantują wysoki standard jakości oraz ułatwiają montaż, konserwację i obsługę urządzenia. 
Różnorodne wersje urządzenia pozwalają na dostosowanie odpowiedniego modelu dla potrzeb danej 
instalacji.  
 
Dostępne wersje. 
Dostępne wersje: tylko chłodząca, z pompą ciepła oraz agregaty skraplające (tylko chłodzące). Wszystkie 
typy dostępne są w wersjach standardowych oraz „cichych”. 
 
F – wersja standardowa tylko chłodząca 
H- wersja standardowa z pompą ciepła 
MF- agregat skraplający ( tylko chłodzący)  
FL- urządzenie „ciche” tylko chłodzące  
HL- urządzenie „ciche” z pompą ciepła (do wydajności 200 kW) 
MFL- urządzenie „ciche” agregat skraplający (tylko chłodzący) (do wydajności 200 kW) 
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KONFIGURACJA. 
 
Odpowiednia kombinacja numerów 
oznaczających opcjonalne wykonania 
jednostek z serii EGEA-NCA, jest informację 
o konfiguracji zastosowanej do 
zaspokojenia wszelkich potrzeb systemu. 
Kolejny rozdział „Wybór urządzenia” opisuje 
wszelkie aspekty konieczne do rozważenia 
podczas wyboru jednostki oraz 
wyposażenia. Symbol 0 oznacza że dane 
wyposażenie jest standardowe. Podczas 
konfigurowania urządzenia należy pamiętać 
o tym iż nie każda konfiguracja jest możliwa 
do realizacji. 
Przykład:  

• agregaty EGEA-NCA nie występują 
w konfiguracji: tylko chłodzącej 
cichej 240FL, pompy ciepła cichej 
240HL, oraz agregatu skraplającego 
240 ML  

• agregaty skraplające nie posiadają 
układów hydraulicznych 

• wersje z pompą ciepła nie posiadają 
opcji dochłodzenia czynnika. 

 
Przykład konfiguracji: 
Agregat wody lodowej EGEA-NCA o 
następującej charakterystyce:  
- nominalna wydajność chłodnicza przy 
warunkach nominalnych : 180 kW; 
- wersja tylko chłodząca; 
- filtr wody na wlocie; 
- zestaw pompy układu hydraulicznego; 
- siatka ochronna skraplacza; 
 
EGEA-NCA180F00F1000000G 
 
Obok przedstawiono przykłady tabliczek 
znamionowych urządzeń. Tabliczki 
znamionowe zawierające dane techniczne 
są przymocowane na urządzeniu w dwóch 
miejscach: 
1) przy wejściu przewodu elektrycznego 

zasilającego urządzenie 
2) na drzwiach panelu elektrycznego. 
Tabliczka zawierająca informacje na temat 
wagi urządzenia jest umieszczona przy 
wejściu przewodu elektrycznego 
zasilającego. 
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WYBÓR URZĄDZENIA. 
 

Miejsce symbolu w 
oznaczeniu  

Opis  

Od 1 do 8  EGEA - NCA 
9, 10, 11 Wymiary : 040, 050, 060, 070, 080 
12 – model  
 F- tylko chłodzenie  
 H- pompa ciepła  
 M- agregat skraplający  
13- wersja  
 0: standard  
 L: o obniżonej głośności „cicha” 
14- zasilanie 
 0: zasilanie 400V, 3 Ph, 50 Hz 
15- filtr wody  
 0: brak  
WF F: filtr na wlocie wody  
16- zestaw hydrauliczny 
 0: brak 
B 1: pompa obiegowa 
A 2: pompa obiegowa i zbiornik  
B1 3: dwie pompy obiegowe  
A1 4: dwie pompy obiegowe i zbiornik  
17- zewnętrzny wymiennik  
 0: wymiennik zewnętrzny z aluminiowymi lamelami 
BSP A: wymiennik zewnętrzny z pomalowanymi aluminiowymi lamelami do stosowania w 

otoczeniu agresywnym  
BSR B: wymiennik zewnętrzny z miedzianymi lamelami do stosowania w otoczeniu agresywnym 
BSS C: wymiennik zewnętrzny z ocynkowanymi miedzianymi lamelami do stosowania w 

otoczeniu agresywnym 
18 – wymiennik odzysku ciepła  
 0: brak   
DH D: dochładzacz 
RH R: odzysk ciepła tylko przy chłodzeniu  
19- manometry  
 0: brak 
RG M: manometry  
20- Grzałka elektryczna  
 0: brak  
EH 1: Grzałka elektryczna parownika  
EC 2: grzałka elektryczna karteru sprężarki (*) 
EH + EC 4: Grzałka elektryczna parownika + grzałka elektryczna karteru sprężarki 
21- wersje super ciche  
 0: standard  
CA A: osłona akustyczna sprężarki  
FS B: kontrola prędkości wentylatorów (**) 
CA + FS C: osłona akustyczna sprężarki + kontrola prędkości wentylatorów 
22- Monitoring i panel sterowania  
 0: brak  
RP P: panel sterowania  
SS S: monitoring RS 485 
RP + SS R: panel sterowania + monitoring RS 485 
23- Inne akcesoria  
 0: brak 
PG G: siatka ochronna skraplacza 
RA A: podkładki antywibracyjne  
(*) dla wersji tylko chłodzących bez kontroli skraplania 
(**) tylko dla wersji chłodzących, akcesoria zawierają grzałkę karteru sprężarki  
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OPIS KOMPONENTÓW. 
 
Obudowa i panele: 
Podstawa jest wykonana stali  
galwanizowanej. Części 
konstrukcji i panele zewnętrzne 
ze stali galwanizowanej i 
pomalowanej epoksydowo. W 
celu ułatwienia konserwacji oraz 
instalacji urządzenia 
skonstruowano łatwo otwierany 
panel inspekcyjny umożliwiający 
dostęp do sprężarek . 
Sprężarka: 
Z bezpośrednim startem typu 
scroll na czynnik R407C, 
umieszczony w specjalnej 

EGEA –  
NCA  
R407C 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
1. sprężarka 
2. skraplacz wentylatorowy  
3. parownik płytowy  
4. wentylatory osiowe  
5. zbiornik 
6. pompa 
7. zbiornik wyrównawczy 
8. panel elektryczny   

dźwiękoszczelnej przestrzeni. Wydajność sprężarki jest regulowana stopniowo ilość stopni regulacji jest 
uzależniona od liczby sprężarek. Standardowo jest montowane zabezpieczenie termiczne sprężarki oraz 
kontrola kolejności faz. 
Parownik: 
Parownik płytowy, lutowany, jest wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w poliuretanową izolację 
termiczną zapobiegającą osadzaniu się kondensatu na powierzchni wymiennika. Standardowo wymiennik jest 
wyposażony w presostat kontrolujący przepływ wody przez wymiennik. 
Wentylatory osiowe: 
Wentylatory osiowe bezpośrednio napędzane silnikiem elektrycznym 6 polowym, o podłączeniu w gwiazdę lub 
w trójkąt, wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenie termiczne, oraz opcjonalnie w regulację prędkości 
obrotowej bazującej na ciśnieniu skraplania. Jeśli urządzenie jest wyposażone w zestaw hydrauliczny wówczas 
każdy z wentylatorów posiada podwójną siatkę zabezpieczającą. 
Skraplacz:  
wymiennik powietrzny jest wykonany z miedzianych rurek i aluminiowych lamel o pofałdowanej powierzchni dla 
zwiększenia wymiany ciepła, zabezpieczone mechanicznie przed przemieszczaniem. Dla specyficznych instalacji 
istnieje możliwość dostarczenia wymiennika wykonanego w całości z miedzi lub z powłoką epoksydową jako 
zabezpieczenie antykorozyjne. 
Zawór rozprężny: 
Zapewnia odpowiedni poziom przegrzania czynnika chłodniczego po przejściu przez parownik. Zawór jest 
wyposażony w zewnętrze wyrównanie ciśnienia co pozwala na jego szybszą reakcję na zmieniające się warunki. 
Filtr – osuszacz: 
Ceramiczny, higroskopijny filtr zatrzymuje zanieczyszczenia i pochłania potencjalną wilgoć obecną w obiegu 
chłodniczym.  
Presostat wysokiego ciśnienia: 
Dwa presostaty wysokiego ciśnienia umieszczone po stronie wysokociśnieniowej układu chłodniczego mają za 
zadanie zatrzymać pracę sprężarki w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia pracy. 
Presostat niskiego ciśnienia: 
Znajduje się po stronie niskociśnieniowej układu chłodniczego, zatrzymuje pracę sprężarki w przypadku zbyt 
niskiego ciśnienia. 
Wziernik: 
Pozwala na sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego w instalacji oraz ewentualną obecność wilgoci w obiegu 
chłodniczym. 
Zbiornik ciekłego czynnika: 
Potrzebny w celu przechowywania skroplonego czynnika chłodniczego. 
Zawór rewersyjny: 
Pozwala na odwrócenie obiegu chłodniczego powodując przełączenie z chłodzenia na pracę jako pompa ciepła. 
Zawór bezpieczeństwa: 
Zawór jest ustawiony na ciśnienie absolutne o wartości: 43 bar, otwiera się gdy wystąpi zbyt wysokie ciśnienie 
pracy układu. 
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Panel elektryczny: 
Zawiera sekcję sterowania, zasilania oraz wyposażenie zabezpieczające. Panel elektryczny jest wykonany 
zgodnie z normą CEI 0204-1 oraz dyrektywami elektromagnetycznymi EMC 89/336/EEC oraz 92/31/EEC. 
Panel jest wyposażony w wyłącznik pracy układu pozwalający na otwarcie panelu tylko przy wyłączonym 
urządzeniu. 
Regulacja: 
Panel elektryczny zawiera sterownik mikroprocesorowy, główny automatyczny wyłącznik zasilania, 
dodatkowy obwód bezpieczników, oraz styczniki dla pracy wentylatora i sprężarki, oraz przekaźniki płyty 
sterującej. Sterownik wersji tylko chłodzącej F oraz w wersji z pompą ciepła MF pozwala na kontrolę 
wydajności układu przy pomocy włączania lub wyłączania kolejnych sprężarek w zależności od wartości 
temperatury wody powracającej do układu, ustawianie parametrów pracy urządzenia, wyświetlanie 
temperatury wody wlotu i wylotu z parownika, wyświetlanie alarmów, ustawienie parametrów ochronnych 
sprężarki, automatyczny restart po przerwie w zasilaniu, oraz zarządzanie pompami cyrkulacji układu. 
Sterownik w wersji H pompą ciepła, dodatkowo pozwala na kontrolę odszraniania wymiennika powietrznego 
przy pracy w trybie pompy ciepła. 
 

AKCESORIA. 
Dochładzacz (opcjonalny) 
Częściowy odzysk ciepła jest możliwy jedynie w lecie. Ciepło które normalnie jest przekazywane do otoczenia 
przez skraplacz jest częściowo odzyskiwane przez wymiennik płytowy lutowany (umieszczony za 
skraplaczem) pozwalający na podgrzewanie wody użytkowej. 
Moduł hydrauliczny. 
Moduł hydrauliczny A: zawiera: naczynie wyrównawcze, zbiornik czynnika, pompę cyrkulacyjną, zawór 
kulowy, zawór odpowietrzający i spustowy, zawór zabezpieczający (3 bar). 
Moduł hydrauliczny A1: zawiera te same elementy co układ A, oraz dodatkowo drugą pompę obiegową. 
Moduł hydrauliczny B: zawiera: pompę cyrkulacyjną, zawór kulowy, zawór odpowietrzający i spustowy. 
Moduł hydrauliczny B1: zawiera te same elementy co układ B, oraz dodatkowo drugą pompę obiegową. 
Opcjonalnie przy niektórych wersjach urządzenia możliwe jest dostarczenie przyłącza do sieci monitoringu. 
 

Wyposażenie standardowe i akcesoria. 
 
EGEA-NCA F FL MF MFL H HL 
Wyłącznik główny S S S S S S 
Presostat różnicowy  S S brak brak S S 
Sterownik mikroprocesorowy S S S S S S 
Zestyk bez napięciowy ON/OFF  S S S S S S 
Zestyk bez napięciowy alarmu S S S S S S 
Filtr siatkowy wody  O O brak brak O O 
Zestaw hydrauliczny A O O brak brak O O 
Zestaw hydrauliczny B O O brak brak O O 
Zestaw hydrauliczny A1 O O brak brak O O 
Zestaw hydrauliczny B1 O O brak brak O O 
Pomalowany aluminiowy wymiennik zewnętrzny  O O O O O O 
Wymiennik zewnętrzny z miedzianymi lamelami O O O O O O 
Wymiennik zewnętrzny z ocynkowanymi, miedzianymi lamelami O O O O O O 
Dochładzacz O O brak brak brak brak 
Całkowity odzysk ciepła  O O brak brak brak brak 
Manometry ciśnienia O O brak brak O O 
Grzałka elektryczna parownika  O O brak brak O O 
Grzałka elektryczna karteru sprężarki O O O O O O 
Osłona akustyczna sprężarki O O O O O O 
Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów O O O O O O 
Zdalny panel sterowania  O O O O O O 
System nadzoru i monitoringu RS 485 O O O O O O 
Siatka ochronna skraplacza O O O O O O 
Podkładki antywibracyjne  O O O O O O 
S- standard; O- opcjonalnie; Brak – nie dostępne 
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REGULACJA. 
Sterownik mikroprocesorowy. 
 
Wersja tylko chłodzące oraz wersje z pompą ciepła wyposażane są w sterownik mikroprocesorowy typu µC2 
z wyświetlaczem o trzech miejscach wyświetlania liczb oraz symbolami graficznymi. Przy pomocy sterownika 
można realizować: 

• wybór trybu pracy (chłodzenie lub grzanie – dla pomp ciepła); 
• regulację temperatury wody przy pomocy regulacji jedno lub dwu stopniowej; 
• zarządzanie cyklami odszraniania (dla wersji z pompą ciepła; 
• ustawienie punktu nastawy i odpowiednich wartości dyferencjałów; 
• kompensację punktu nastawy bazując na temp. zewnętrznej; 
• kontrolę wydajności chłodniczej bazując na temperaturze wody na wlocie do parownika; 
• kontrolę czasu włączenia i wyłączenia sprężarki; 
• opóźnienie startu sprężarki; 
• rotację startu sprężarek wg kolejności FIFO (first-in; first out), logiki stosowanej przy długich 

okresach pracy; 
• zliczanie godzin pracy sprężarki; 
• kontrolę przepływu wody przez parownik poprzez presostat różnicowy; 
• aktywację grzałki elektrycznej przeciw zamrożeniowe (opcjonalna), aby chronić parownik; 
• start, stop, reset; 
 

Wyświetlanie głównych parametrów: 
• temperatura wody na wlocie; 
• temperatura wody na wylocie; 
• wartości ciśnień po stronach wysoko i nisko ciśnieniowej; 

kolejne strony zawierają opis parametrów odczytywanych z czujników, tabele zawierają opis użytych do 
pomiaru czujników. 
 
Wyświetlanie alarmów: 

• auto diagnoza w przypadku uszkodzenia któregoś z czujników (temperatury lub ciśnienia); 
• auto diagnoza w przypadku nieprawidłowego napięcia zasilania; 
• zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika sprężarki; 
• zabezpieczenie przed zbyt wysokim lub zbyt niskim ciśnieniem; 
• zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe; 
• sygnalizacja wycieku wody do układu chłodniczego (poprzez parownik)(presostat różnicowy); 
• sygnalizacja wysokiej/niskiej temperatury przy uruchomieniu systemu; 

 
tabela zawierająca listę wszystkich alarmów zarządzanych przez sterownik znajduje się w dalszej części tej 
instrukcji. 
 
Podstawowe funkcje urządzenia które mogą być realizowane poprzez zdalny panel: 

• zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia. 
• Zdalny sygnał trybu pracy : chłodzenie lub grzanie dla wersji z pompą ciepła  
• Sygnał dla włączenia pompy zewnętrznego układu hydraulicznego (dla wersji bez układu 

hydraulicznego) 
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PARAMETRY REGULACJI  
 
Wyświetlany  
symbol 

Parametr  
i opis 

Poziom  
parametru 

Min Max Jednostka  
Miary  

podziałka Wartość  
fabryczna 

Zmienna  
monitoringu 

Typ 
zmiennej 

Wartość 
FAST 

r01 Letni punkt 
nastawy 

D r13 r14 0C/fF 0,1 12,0 41(R/W) analogowa - 

r02 Dyferencjał 
letniego pkt. 

D 0,3 50,0 0C/fF 0,1 3,0 42(R/W) analogowa 2,0 

r03 Zimowy pkt. 
nastawy 

D r15 r16 0C/fF 0,1 40,0 43(R/W) analogowa - 

r04 Dyferencjał 
zimowego 
pkt. 

D 0,3 50,0 0C/fF 0,1 3,0 44(R/W) analogowa - 

r05 Rotacja 
sprężarek 
0=wył. 
1=FIFO; 2= 
kontrola 
czasu pracy 

 
 
F 

 
 
0 

 
 

2 

 
 

brak 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

78(R/W) 
 
 

całkowita 

 
 
2 

r07 Dyferencjał 
stery 
martwej 

F 0,1 50,0 0C/fF 0,1 2,0 45(R/W) analogowa 0,1 

r13 Minimalna 
nastawa 
letnia 

U -
40,0 

r14 0C/fF 0,1 8,0 47(R/W) analogowa - 

r14 Maksymalna 
nastawa 
letnia 

U r13  0C/fF 0,1 18,0 48(R/W) analogowa - 

r15 Minimalna 
nastawa 
zimowa 

U -
40,0 

r16 0C/fF 0,1 27,0 49(R/W) analogowa - 

r16 Maksymalna 
nastawa 
zimowa 

U r15 176.0 0C/fF 0.1 55.0 50(R/W) analogowa - 

 
 
PARAMETRY CZUJNIKÓW 
Wyświetlany  
symbol 

Parametr  
i opis 

Poziom  
parametru 

Min Max Jednostka  
Miary  

podziałka Wartość  
fabryczna 

Widoczność Zmienna  
Monit. 

Typ 
zmiennej 

B00 Wybór 
czujnika 
odczytu 

U 0 9 Brak  1 0 S 24 
(R/W) 

Całkowita  

B01 Temp. wlotu D - - 0C/fF - - S 70(R)  analogowa 
B02 Temp. wylotu D - - 0C/fF - - S 71(R) analogowa 
B04 Przetwornik 

ciśnienia 1 
D - - 0C/fF 

(bar) 
- - S 73(R) analogowa 

B08 Przetwornik 
ciśnienia 1 

D - - 0C/fF 
(bar) 

- - S 77(R) analogowa 

 
Legenda: 
U= użytkownik  
D= bezpośredni 
F= fabryczny  
R/W = parametr zarówno do odczytu jak i nadpisania  
R= parametr tylko do odczytu 
S= zawsze obecne 
E= ekspansja 
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NOMINALNE DANE TECHNICZNE. 
 
Nominalne dane techniczne EGEA-NCA R407C (F) oraz (MF) – wersje tylko chłodzące i agregaty 
skraplające. 
 
 
Model    110 130 160 180 210 240 
Nominalna wydajność chłodnicza  [kw] 103,4 127,3 151,3 174,6 197,8 236,7 
Prąd zasilania  [kw] 37,1 44,5 58,1 66,4 74,8 97,1 
E.E.R.   2,8 2,9 2,6 2,6 2,6 2,4 
Moc dochładzacza  [kw] 28,1 34,4 41,9 48,2 54,5 66,8 
Typ sprężarki Scroll   
Ilość sprężarek   2 2 2 4 4 4 
Ilość obiegów   1 1 1 2 2 2 
Poziom wykonania   2 2 2 4 4 4 
Zasilanie  400V-3ph-50Hz   
Indeks ochrony   IP23     
Parownik/ilość             Płytowy /1   

Przepływ wody   [m3h] 17,8 21,9 26,0 30,0 34,0 40,7 
Spadek ciśnienia  [kPa] 26 26 29 26 33 24 
Dochładzacz         
Przepływ wody   [m3h] 4,8 5,9 7,2 8,3 9,4 11,5 
Spadek ciśnienia  [kPa] 12 15 21 9 11 18 
Rodzaj czynnika   R 407C   
Ilość czynnika   [kg] 17,3 25,4 33,2 46,1 48,3 50,4 
Wentylatory osiowe         
Liczba wentylatorów   3 3 3 4 4 4 
Całkowity przepływ powietrza   [m3h] 60000 57000 54000 72000 72000 72000 
Wymiary i waga    
Długość   [mm] 3308 3308 3308 4308 4308 4308 
Szerokość   [mm] 1206 1206 1206 1206 1206 1206 
Wysokość  [mm] 2311 2311 2311 2311 2311 2311 
Przyłącza   2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 DN80 
Waga wersji F  [kg] 1148 1186 1237 1882 2032 2066 
Waga wersji MF  [kg] 1096 1121 1159 1749 1875 1877 
Poziom ciśnienia akustycznego   [dB(A)] 59 59 59 61 61 61 

 
 Temperatura zewnętrzna 350C, temperatura wody chłodzonej 7/120C. Warunki pracy sprężarki dla wersji MF oraz F są takie 

same. 

 Współczynnik wydajności energetycznej w odniesieniu do obiegu chłodniczego 

 
Temperatura wlotu/wylotu wody z dochładzacza 40/450C 

 Nie obecny w agregatach skraplających  

 
Wartość nie występuje dla agregatów skraplających. Te są dostarczane z wypełnieniem gazem obojętnym  

 
Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 10 m wolnej przestrzeni, z bezpośrednim przelicznikiem 2. 
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Nominalne dane techniczne EGEA-NCA R407C (FL) oraz (MFL) – wersje tylko chłodzące i 
agregaty skraplające w wykonaniu cichym. 
 
 

Model    110 130 160 180 210 
Nominalna wydajność chłodnicza  [kw] 103,4 124,6 154,6 171,6 188,5 
Prąd zasilania  [kw] 37,1 46,1 56,3 68,1 79,8 
E.E.R.   2,8 2,7 2,7 2,5 2,4 
Moc dochładzacza  [kw] 28,1 34,1 42,2 47,9 53,7 
Typ sprężarki Scroll  
Ilość sprężarek   2 2 2 4 4 
Ilość obiegów   1 1 1 2 2 
Poziom wykonania   2 2 2 4 4 
Zasilanie  400V-3ph-50Hz  
Indeks ochrony   IP23    
Parownik/ilość             Płytowy /1  

Przepływ wody   [m3h] 17,8 21,4 26,6 29,5 32,4 
Spadek ciśnienia  [kPa] 26 25 30 25 30 
Dochładzacz        
Przepływ wody   [m3h] 4,8 5,9 7,3 8,2 9,2 
Spadek ciśnienia  [kPa] 12 15 21 9 11 
Rodzaj czynnika   R 407C  
Ilość czynnika   [kg] 20,2 29,7 38,8 53,9 56,5 
Wentylatory osiowe        
Liczba wentylatorów   3 4 4 4 4 
Całkowity przepływ powietrza   [m3h] 42000 58000 56000 56000 56000 
Wymiary i waga   
Długość   [mm] 3308 4308 4308 4308 4308 
Szerokość   [mm] 1206 1206 1206 1206 1206 
Wysokość  [mm] 2311 2311 2311 2311 2311 
Przyłącza   2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 
Waga wersji F  [kg] 1267 1326 1426 1952 2102 
Waga wersji MF  [kg] 1215 1262 1348 1819 1945 
Poziom ciśnienia akustycznego   [dB(A)] 51 52 52 53 53 

 
 Temperatura zewnętrzna 350C, temperatura wody chłodzonej 7/120C. Warunki pracy sprężarki dla wersji MF oraz F są takie 

same. 

 Współczynnik wydajności energetycznej w odniesieniu do obiegu chłodniczego 

 
Temperatura wlotu/wylotu wody z dochładzacza 40/450C 

 Nie obecny w agregatach skraplających  

 
Wartość nie występuje dla agregatów skraplających. Te są dostarczane z wypełnieniem gazem obojętnym  

 
Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 10 m wolnej przestrzeni, z bezpośrednim przelicznikiem 2. 
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Nominalne dane techniczne EGEA-NCA R407C (H) – wersje z pompą ciepła 
 
 
Model    110 130 160 180 210 240 
Nominalna wydajność grzewcza  [kw] 110,6 136,2 161,9 186,8 211,6 253,7 
Prąd zasilania  [kw] 31,6 40,0 47,6 55,0 58,8 70,5 
Nominalna wydajność chłodnicza  [kw] 103,4 127,3 151,3 174,6 197,8 236,7 
Prąd zasilania  [kw] 37,1 44,5 58,1 66,4 74,8 97,1 
E.E.R.   3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 
Typ sprężarki Scroll   
Ilość sprężarek   2 2 2 4 4 4 
Ilość obiegów   1 1 1 2 2 2 
Poziom wykonania   2 2 2 4 4 4 
Zasilanie  400V-3ph-50Hz   
Indeks ochrony   IP23     
Parownik/ilość             Płytowy /1   
Przepływ wody   [m3h] 19,0 23,4 27,8 32,1 36,4 43,6 
Spadek ciśnienia  [kPa] 29 29 33 29 37 27 
Rodzaj czynnika   R 407C   
Ilość czynnika   [kg] 19,7 29,1 38,1 53,1 55,6 58,1 
Wentylatory osiowe         
Liczba wentylatorów   3 3 3 4 4 4 
Całkowity przepływ powietrza   [m3h] 60000 57000 54000 72000 72000 72000 
Wymiary i waga    
Długość   [mm] 3308 3308 3308 4308 4308 4308 
Szerokość   [mm] 1206 1206 1206 1206 1206 1206 
Wysokość  [mm] 2311 2311 2311 2311 2311 2311 
Przyłącza   2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 DN80 
Waga wersji h  [kg] 1178 1213 1264 1912 2064 2095 
Poziom ciśnienia akustycznego   [dB(A)] 59 59 59 61 61 61 

 
 Temperatura zewnętrzna 70C, RH 85% temperatura wody na skraplaczu  40/450C.  

 Temperatura zewnętrzna 350C, temperatura wody chłodzonej 7/120C. 

 Współczynnik wydajności energetycznej w odniesieniu do obiegu chłodniczego 

 
Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 10 m wolnej przestrzeni, z bezpośrednim przelicznikiem 2. 
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Nominalne dane techniczne EGEA-NCA R407C (HL) – wersje z pompą ciepła w wykonaniu 
cichym.  
  
 

Model    110 130 160 180 210 
Nominalna wydajność grzewcza  [kw] 110,6 133,3 165,4 183,5 201,6 
Prąd zasilania  [kw] 32,5 40,4 48,7 54,1 56,0 
Nominalna wydajność chłodnicza  [kw] 103,4 124,6 154,6 171,6 188,5 
Prąd zasilania  [kw] 37,1 46,1 56,3 68,1 79,8 
E.E.R.   3,4 3,3 3,4 3,4 3,6 
Typ sprężarki Scroll  
Ilość sprężarek   2 2 2 4 4 
Ilość obiegów   1 1 1 2 2 
Poziom wykonania   2 2 2 4 4 
Zasilanie  400V-3ph-50Hz  
Indeks ochrony   IP23    
Parownik/ilość             Płytowy /1  
Przepływ wody   [m3h] 19,0 22,9 28,4 31,6 34,7 
Spadek ciśnienia  [kPa] 29 28 34 28 34 
Rodzaj czynnika   R 407C  
Ilość czynnika   [kg] 23,0 34,0 44,5 62,0 64,9 
Wentylatory osiowe        
Liczba wentylatorów   3 4 4 4 4 
Całkowity przepływ powietrza   [m3h] 42000 58000 56000 56000 56000 
Wymiary i waga   
Długość   [mm] 3308 4308 4308 4308 4308 
Szerokość   [mm] 1206 1206 1206 1206 1206 
Wysokość  [mm] 2311 2311 2311 2311 2311 
Przyłącza   2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 
Waga wersji h  [kg] 1301 1357 1457 1983 2135 
Poziom ciśnienia akustycznego   [dB(A)] 51 52 52 53 53 

 
 Temperatura zewnętrzna 70C, RH 85% temperatura wody na skraplaczu  40/450C.  

 Temperatura zewnętrzna 350C, temperatura wody chłodzonej 7/120C. 

 Współczynnik wydajności energetycznej w odniesieniu do obiegu chłodniczego 

 
Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 10 m wolnej przestrzeni, z bezpośrednim przelicznikiem 2. 
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GŁÓWNE DANE ELEKTRYCZNE. 
 
Wersje tylko chłodzące, (F) i pompy ciepła (H). 
 

Model   110 130 160 180 210 240 
Zasilanie  400 V – 3 Ph – 50 Hz 
Maksymalna moc zasilania  [kW] 67,1 69,1 79,1 97,0 111,0 133,0 
Maksymalny prąd zasilania  [A] 114,7 118,7 134,7 162,0 180,0 214,0 
Maksymalny prąd startowy  [A] 280 340 400 340 360 438 

Dane uwzględniają pompę obiegową. 
 
Agregaty skraplające, (MF). 
 

Model   110 130 160 180 210 240 
Zasilanie  400 V – 3 Ph – 50 Hz   
Maksymalna moc zasilania  [kW] 64,6 66,6 76,6 93,0 106,1 128,1 
Maksymalny prąd zasilania  [A] 109,7 113,7 129,7 154,7 170,0 204,0 
Maksymalny prąd startowy  [A] 280 340 400 340 360 438 

 
Wersje tylko chłodzące w wykonaniu cichym (FL) i pompy ciepła w wykonaniu cichym (HL) 
 

Model   110 130 160 180 210 
Zasilanie  400 V – 3 Ph – 50 Hz 
Maksymalna moc zasilania  [kW] 64,9 68,1 78,1 94,0 107,4 
Maksymalny prąd zasilania  [A] 109,7 115,8 131,8 155,2 174,0 
Maksymalny prąd startowy  [A] 280 340 400 340 360 

Dane uwzględniają pompę obiegową. 
 
Agregaty skraplające w wykonaniu cichym (MFL) 
 

Model   110 130 160 180 210 
Zasilanie  400 V – 3 Ph – 50 Hz 
Maksymalna moc zasilania  [kW] 62,4 65,6 75,6 90,0 102,5 
Maksymalny prąd zasilania  [A] 104,7 110,8 126,8 147,9 164,0 
Maksymalny prąd startowy  [A] 280 340 400 340 360 
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WYDAJNOŚCI CHŁODNICZE DLA EGEA NCA R407C F 
 

 
Dane odnoszą się do różnicy temperatury pomiędzy wlotem a wylotem z wymiennika = 50C 
ta- temperatura otoczenia [0C] 
twu- temperatura wody na wylocie [0C] 
Pf- wydajność chłodnicza [kW] 
Pa- moc zasilania [kW]  
Size – rozmiar w typoszeregu  
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WYDAJNOŚCI CHŁODNICZE DLA EGEA NCA R407C FL 
 

 
Dane odnoszą się do różnicy temperatury pomiędzy wlotem a wylotem z wymiennika = 50C 
ta- temperatura otoczenia [0C] 
twu- temperatura wody na wylocie [0C] 
Pf- wydajność chłodnicza [kW] 
Pa- moc zasilania [kW]  
Size – rozmiar w typoszeregu  
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WYDAJNOŚCI GRZEWCZE DLA EGEA NCA R407C H 
 

 
Dane odnoszą się do różnicy temperatury pomiędzy wlotem a wylotem z wymiennika = 50C 
ta- temperatura otoczenia dla RH 85% [0C] 
twu- temperatura wody na wylocie [0C] 
Pf- wydajność chłodnicza [kW] 
Pa- moc zasilania [kW]  
Size – rozmiar w typoszeregu  
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WYDAJNOŚCI GRZEWCZE DLA EGEA NCA R407C HL 
 

 
Dane odnoszą się do różnicy temperatury pomiędzy wlotem a wylotem z wymiennika = 50C 
ta- temperatura otoczenia dla RH 85% [0C] 
twu- temperatura wody na wylocie [0C] 
Pf- wydajność chłodnicza [kW] 
Pa- moc zasilania [kW]  
Size – rozmiar w typoszeregu  
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ZMIANY WYDAJNOŚCI. 
 
DT odchyłka od warunków 
nominalnych. 
Deklarowana wydajność urządzenia 
jest zależna od współczynnika DT 
czyli różnicy temperatury wody na 
wlocie i na wylocie z wymiennika 
(wartość nominalna : 50C). tabela 
znajdująca się obok pokazuje 
współczynniki korekcyjne 
uwzględniające różnicę DT. 
 
Współczynnik oporu cieplnego   
Deklarowana wydajność urządzenia 
jest również zależna od czystości 
wymienników ciepła. W tabeli obok 
podano odpowiednie wartości tego 
współczynnika.  
 
 

Agregat wody lodowej  
 DT=40C DT=50C DT=80C 
Współczynnik korekcyjny dla wydajności 
chłodniczej  

0,98 1 1,03 

Współczynnik korekcyjny dla mocy zasilania 0,99 1 1,02 
Pompa ciepła  
Współczynnik korekcyjny dla wydajności 
grzewczej  

0,99 1 1,03 

Współczynnik korekcyjny dla mocy zasilania 0,99 1 1,01 
Agregat wody lodowej 
Współczynnik oporu cieplnego [m2 K/W] 0,000 0,0001 0,0002 
Współczynnik korekcyjny dla wydajności 
chłodniczej  

1 0,96 0,92 

Współczynnik korekcyjny dla mocy zasilania 1 0,99 0,98 
Pompa ciepła  
Współczynnik korekcyjny dla wydajności 
grzewczej  

1 0,98 0,94 

Współczynnik korekcyjny dla mocy zasilania 1 0,99 0,98 
 

Procentowa zawartość glikolu 0% 10% 20% 
Współczynnik korekcyjny dla wydajności chłodniczej 1 0,99 0,98 
Współczynnik korekcyjny dla spadku ciśnienia na 
wymienniku po stronie wodnej  

1 1,14 1,24 
 

Wahania składu procentowego roztworu glikolu 
Jeśli woda w obiegu tylko chłodzącym jest wymieszana z glikolem etylenowym aby zapobiec jej zamarzaniu, 
wówczas wydajność urządzenia również musi być przeliczona przy uwzględnieniu odpowiedniego 
współczynnika. 
 
SPADEK CIŚNIENIA WODY NA WYMIENNIKU. 
 
Na wykresie nr 1 pokazano charakterystykę zmian spadku ciśnienia statycznego na wymienniku w zależności 
od wartości przepływu. Wartości te ni uwzględniają spadku ciśnienia na filtrze wody – ta charakterystyka jest 
umieszczona na wykresie nr 2 (filtr czysty). 

 
  Wykres 1 Spadek ciśnienia na wymienniku                 Wykres 2 Spadek ciśnienia na filtrze wody  
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SPADEK CIŚNIENIA WODY NA WYMIENNIKU DOCHŁADZACZA. 
Na wykresie nr 3 pokazano charakterystykę zmian spadku ciśnienia statycznego na dochładzaczu w 
zależności od wartości przepływu. Wartości te ni uwzględniają spadku ciśnienia na filtrze wody – ta 
charakterystyka jest umieszczona na wykresie nr 3 (filtr czysty). 
 

 
Wykres nr 3 – spadek ciśnienia na dochładzaczu         Wykres nr 4 – spadek ciśnienia na filtrze wody  
 
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A). 
 
Wersja standardowa tylko chłodząca (F), wersja z pompą ciepła (H), oraz agregaty skraplające 
(MF). 
 

Model   110 140 160 180 210 240 
1 75 75 75 77 77 77 
3 67 67 67 69 69 69 
5 64 64 64 66 66 66 
10 59 59 59 61 61 61 

 
 
Odległość [m] 

20 54 54 54 56 56 56 
 
Wersje w wykonaniu cichym : tylko chłodzące (FL), pompa ciepła (H), oraz agregaty 
skraplające (MFL). 
 

Model   110 140 160 180 210 
1 67 68 68 69 69 
3 59 60 60 61 61 
5 56 57 57 58 58 
10 51 52 52 53 53 

 
 
Odległość [m] 

20 46 47 47 48 48 
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AKCESORIA UKŁADU HYDRAULICZNEGO. 
  
Akcesoria dostępne dla układów 
hydraulicznych pozwalają instalatorowi 
skompletować zestaw wg wymagań 
instalacji. Seria EGEA-NCA R407C 
posiadają układy hydrauliczne w jednej 
obudowie z układami chłodniczymi co 
pozwoliło zmniejszenie wymiarów 
urządzenia. Elementy nośne układu 
hydraulicznego chronią jego elementy 
przed wpływem warunków 
atmosferycznych. Moduł hydrauliczny 
jest dostępny w dwóch następujących 
wersjach: 
B- tylko pompa obiegowa  
A- pompa obiegowa i zbiornik czynnika 
B1- dwie pompy obiegowe 
A1- dwie pompy obiegowe i zbiornik 
 
Moduł hydrauliczny B 

 Moduł hydrauliczny B (rys 1) 
zawiera pompę obiegową oraz zawór 
odpowietrzający. Dla jednostek 180 do 
240 dostępne są układy z dwiema 
pompami (rys.2). Filtr wody jest 
dostępny opcjonalnie. Filtr wody musi 
być zainstalowany na wejściu do 
wymiennika aby chronić go przed 
zanieczyszczeniem i zablokowaniem 
przepływu.  
 

Układ hydrauliczny B 110- 160  

 
 
Układ hydrauliczny B 180- 240 

 
Pompa 
obiegowa 

       

Model  110 130 160 180 210 240 
Ciśnienie 
użytkowe 

[kPa] 164 149 116 134 122 151 

Przepływ wody [m3/h] 17,8 21,9 26,0 30,0 34,0 40,7 
Moc zasilania [kW] 2,47 2,47 2,47 1,99x2 1,99x2 2,47x2 
Prąd zasilania [A] 4,98 4,98 4,98 3,65x2 3,65x2 4,98x2 
Przyłącza wodne 
wlot/wylot 

 2’’ – 1 ¼’’ 

   
Zbiornik 
czynnika  

       

Model  110 130 160 180 210 240 
Objętość  [dm3] 500 500 500 700 700 700 
Objętość 
naczynia 
wzbiorczego 

[dm3] 24 24 24 24 24 24 

 
Moduł hydrauliczny A 

 Moduł hydrauliczny A (Rys 3) 
zawiera pompę obiegową (w 
jednostkach 180 do 240 dostępne są 
układy z dwiema pompami (rys. 4)) , 
zbiornik czynnika,  naczynie wzbiorcze, 
zawór bezpieczeństwa, zawór 
odpowietrzający i spust. Filtr wody jest 
dostępny opcjonalnie. Filtr wody musi 
być zainstalowany na wejściu do 
wymiennika aby chronić go przed 
zanieczyszczeniem i zablokowaniem 
przepływu. 

 
Legenda   
P pompa  VS zawór 

odpowietrzający 
EV parownik 

VF zawór ON/OFF VA zawór 
bezpieczeństwa 

PD  presostat 
różnicowy  

SB zbiornik 
czynnika 

VSC spust  VN zawór zwrotny 

SE naczynie 
wzbiorcze 

FA filtr wody (opcaj)  
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Moduł hydrauliczny B1 

moduł hydrauliczny B! z rysunku 5 
jest niemal taki sam jak moduł A. Różnica 
polega na tym że moduł B1 posiada dwie 
pompy obiegowe. Trzy pompy są w 
modelach 180,200 i 240, dwie pracujące 
cały czas i jedna włączana czasowo. Filtr 
wody nie zawarty w tym zestawie jest 
dostępny jako akcesoria (rys. 6) Filtr 
wody musi być zainstalowany na wejściu 
do wymiennika aby chronić go przed 
zanieczyszczeniem i zablokowaniem 
przepływu. 
 

Układ hydrauliczny A 110- 160  

 
Układ hydrauliczny A 180-240  

 
Układ hydrauliczny B1 110-160  

 
Układ hydrauliczny B1 180-240  

 
 

Moduł hydrauliczny A1 

moduł hydrauliczny A1 (rys 
7)zawiera dwie pompy obiegowe, zbiornik 
czynnika wraz z naczyniem wzbiorczym, 
zawór bezpieczeństwa, zawór 
odpowietrzający, zawór spustowy. Trzy 
pompy obiegowe są dostępne dla modeli 
180,200 oraz 240 dwie pracujące cały 
czas i jedna włączana czasowo(rys. 8). 
Filtr wody nie zawarty w tym zestawie 
jest dostępny jako akcesoria. Filtr wody 
musi być zainstalowany na wejściu do 
wymiennika aby chronić go przed 
zanieczyszczeniem i zablokowaniem 
przepływu. Charakterystyka pomp 
obiegów A1 i B1 jest praktycznie taka 
sama jak dla A i B., Charakterystyki 
pokazano na wykresach obok. 

Ciśnienie dyspozycyjne układu . 
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ZBIORNIK CZYNNIKA. 
 
Idealnie dobrany zbiornik czynnika pozwala na gromadzenie odpowiedniej ilości wody tak aby zapobiegać 
zbyt czertem włączaniu się sprężarki układu chłodniczego. Zwykle stosowany jest wzór: 

 
V- minimalna objętość wody znajdującej się w systemie [l] 
Pfrig- wydajność chłodnicza [kW] 
DELTA T – różnica temperatur [0C] 
Przy pomocy tego wzoru możemy otrzymać wartość objętości wody jaka powinna krążyć w systemie. W 
związku z tym należy zastosować zbiornik który będzie w stanie uzupełnić ilość wody do objętości 
wymaganej. 
 
NACZYNIE WZBIORCZE. 
W przypadku gdy obieg hydrauliczny jest obiegiem zamkniętym konieczne jest zainstalowanie naczynia 
wzbiorczego. Całkowita objętość takiego naczynia jest obliczana ze wzoru:  

 
Vt- całkowita objętość systemu [l] 
C- całkowita objętość systemu [kg] 
u1- objętość wody przy minimalnej temperaturze pracy [l/kg] 
u2- objętość wody przy maksymalnej temperaturze pracy [l/kg] 
Pp- ciśnienie absolutne naczynia wzbiorczego [bar] 
Pe- maksymalne ciśnienie pracy obiegu lub nastawa zaworu bezpieczeństwa [bar] 
 
Poniższa tabela podaje wartości objętości właściwej wody dla różnych temperatur. 
T u 
[0C] [l/kg] 
2 1,00003 
4 1,00000 
6 1,00003 
8 1,00012 
10 1,00027 
12 1,00048 
14 1,00073 
16 1,00103 
18 1,00138 
20 1,00177 
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WARUNKI PRACY. 
 
   F FL MF MFL H HL 
Maks temp. zew. LATO  [0C] 46 43 43 40 -- -- 
Min temp zew LATO  [0C] -5 -5 5 5 -- -- 
Maks temp. zew. ZIMA  [0C] -- -- -- -- 18 18 
Min temp zew ZIMA  [0C] -- -- -- -- -6 -3 
Maks temp wody na wlocie do parownika   [0C] 18 18 -- -- -- -- 
Min temp wody na wlocie do parownika  [0C] 8 8 -- -- -- -- 
Maks temp wody na wylocie ze skraplacza  [0C] -- -- -- -- 55 55 
Min temp wody na wlocie ze skraplacza  [0C] -- -- -- -- 27 27 
Maksymalna różnica temp wody wlot wylot dla parownika   [0C] 8 8 -- -- -- -- 
Minimalna różnica temp wody wlot wylot dla parownika  [0C] 4 4 -- -- -- -- 
Maksymalna różnica temp wody wlot wylot dla skraplacza   [0C] -- -- -- -- 8 8 
Minimalna różnica temp wody wlot wylot dla skraplacza  [0C] -- -- -- -- 4 4 
Maksymalna odległość pomiędzy skraplaczem a urządzeniem  [m] -- -- 20 20 -- -- 
Maksymalne ciśnienie wody na wlocie  [bar] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Maksymalne procentowe stężenie glikolu  [%] 30 30 -- -- -- -- 

 w wersjach F,FL równe -100C z regulatorem prędkości obrotowej wentylatora skraplacza 
 
WYMIARY I WAGA. 
 
EGEA NCA 110-160F, MF, H – wersje standardowe 
EGEA NCA 110F, MF, H – wersje ciche 
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Zmiany wagi w zależności od wyposażenia w stosunku do wersji standardowej (*). 
 

Model  110 130 160 180 210 240 
Bez układu hydraulicznego  [kg] +14 +18 +18 +24 +24 +24 
Z układem A1 [kg] +28 +129 +28 +39 +39 +43 
Z układem A2 (**) [kg] +129 +129 +129 +163 +163 +167 
Z układem B1 [kg] +41 +41 +41 +56 +56 +61 
Z układem B2 (**) [kg] +142 +142 +142 +180 +180 +185 

(*) dla wag standardowych – patrz dane techniczne nominalne 
(**) zmiany wag nie zawierają wagi wody zajmującej zbiornik po jego napełnieniu. 
 
EGEA NCA 18-240MF, H – wersje standardowe 
EGEA NCA 130-210F,MF, H – wersje ciche 

 
 
Przyłącza. 
 

Model  110 130 160 180 210 240 
F,FL  2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 DN80 
H,HL  2’’ 2’’ 2’’ DN80 DN80 DN80 

WLOT [mm] 54 54 54 54 54 54 MF,MFL 
WYLOT [mm] 28 28 28 28 28 28 
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MINIMALNE PRZESTRZENIE WOKÓŁ URZĄDZENIA. 

 
LISTA WYPOSAŻENIA CIŚNIENIOWEGO. 
 

W tabeli obok znajduje się 
lista wyposażenia 
ciśnieniowego znajdującego 
się w urządzeniu EGEA NCA 
R407C zgodnych z normą 
PED 97/23EC. 

komponent Moduł 
Sprężarka D1 
Płytowy wymiennik ciepła  B 
Zawór rewersyjny A 
Zbiornik ciekłego czynnika D1 
Presostat wysokiego ciśnienia B 
Zawór bezpieczeństwa strony wysokociśnieniowej B 
Zawór bezpieczeństwa strony niskociśnieniowej B  

 
BEZPIECZEŃSTWO. 
 
Agregaty wody lodowej firmy FAST zostały zaprojektowane tak aby zminimalizować ryzyko powstania 
niebezpieczeństwa dla człowieka. Należy uważnie przeczytać poniższe zalecenia aby zapobiec 
niebezpiecznym sytuacjom związanym z użytkowaniem urządzenia. Jednak nie jest możliwe podczas fazy 
projektowania wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, dlatego też jest niezbędne aby zapoznać się z poniższymi 
instrukcjami. 
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Dostęp do urządzenia. 
 
Dostęp do urządzenia powinni mieć tylko wykwalifikowani pracownicy autoryzowanego serwisu. Podczas 
pracy przy urządzeniu należy używać środków i narzędzi ochrony osobistej. Operatorem urządzenia jest 
osoba która została wyznaczona przez właściciela urządzenia do przeprowadzania czynności związanych 
obsługą urządzenia (obsługę zgodną z niniejszą instrukcją). Serwisem technicznym są osoby autoryzowane 
przez firmę FAST, lub osoby bezpośrednio im podlegające, mogą one zajmować się serwisem technicznym 
urządzenia. Użytkownikiem urządzenia jest jego nabywca, reprezentant firmy która nabyła urządzenie lub 
osoba prywatna będąca w jego posiadaniu. Powyższe osoby są odpowiedzialne za bezpieczne użytkowanie 
zgodne z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji oraz obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy 
zabezpieczenie dostępu do urządzenia przez osoby niepowołane nie jest możliwe ze względów niezależnych 
od instalatora lub użytkownika, należy wyznaczyć wokół urządzenia strefę o szerokości 1,5m w którą wstęp 
będą miały tylko osoby uprawnione. Wszelkie czynności wykonywane przy urządzeniu muszą być 
przeprowadzone przy użyciu odpowiednich środków ochrony osobistej. 
 
Potencjalne zagrożenia. 
 
Zainstalowanie urządzenia jego uruchomienie, wyłączanie i konserwacja muszą być przeprowadzane ściśle 
wg procedur opisanych w tej instrukcji, zapewni to uniknięcie sytuacji niebezpiecznych. Zapoznaj się z 
wymienionymi poniżej możliwymi do zaistnienia sytuacjami. 
 

Komponent Potencjalne ryzyko Możliwa przyczyna Środki zapobiegawcze 
wymiennik ciepła Małe zacięcia dotykanie Unikać dotykania, używać 

środków ochrony osobistej 
Siatka wentylatora i 

wentylator 
zranienia Wkładanie obcych obiektów 

w rejon pracy wentylatora 
Nie należy wkładać żadnych 

przedmiotów, poprzez 
siatkę wentylatora w rejon 

jego pracy 
Wewnątrz urządzenia: 
sprężarka i przewody 

łączące 

Oparzenia dotykanie Unikać dotykania, używać 
środków ochrony osobistej 

Wewnątrz jednostki : 
elementy metalowe i 
przewody elektryczne 

Możliwość zatrucia oparami, 
śmiertelnego porażenia 

prądem, poważnego 
poparzenia 

Uszkodzona instalacja 
przewodów zasilających, 

elementy metalowe 
znajdujące się pod 

napięciem 

Zastosowanie odpowiedniej 
izolacji przewodów 

zasilających, zachowanie 
szczególnej ostrożności 

przy podłączaniu uziemienia 
do elementów urządzenia 

Wokół urządzenia Możliwość zatrucia oparami, 
poważnego poparzenia 

Pożar spowodowany 
zwarciem w instalacji 
elektrycznej. elementy 

metalowe znajdujące się 
pod napięciem 

Sekcja przewodów 
zasilających i zastosowane 
zabezpieczenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

Zawór bezpieczeństwa 
strony nisko ciśnieniowej 

układu chłodniczego  

Możliwość zatrucia oparami, 
poważnego poparzenia 

Wysokie ciśnienie 
odparowania w wyniku 

nieprawidłowego 
użytkowania lub podczas 

konserwacji (otwarcie strefy 
sprężarki) 

Ostrożnie sprawdź ciśnienie 
parowania podczas 

konserwacji urządzenia 

 
ODBIÓR I SKŁĄDOWANIE URZĄDZENIA  
 
Przy odbiorze urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało one uszkodzone podczas transportu i czy 
odpowiada specyfikacja umieszczonej na dokumentach przewozowych. Uszkodzone lub niekompletne 
urządzenie musi zostać odnotowane. urządzenie powinno być składowane w odpowiednim pomieszczeniu 
magazynowym (temperatury od -200C do 550C). 
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Przenoszenie 
Urządzenie może być przenoszone zarówno przy pomocy dźwigu i linek jak i za pomocą podnośnika 
widłowego. Podczas podnoszenia urządzenia zwróć szczególną uwagę na wymiennik ciepła aby go nie 
uszkodzić. Przed rozpoczęciem przenoszenia urządzenia należy zapoznać się z jego wymiarami zawartymi w 
tej instrukcji, zaleca się przenoszenie urządzenia zapakowanego. 
 
Podnoszenie przy pomocy wózka widłowego. 
Podnoś urządzenia przy pomocy wózka o odpowiednim udźwigu, długość elementów nośnych nie może być 
mniejsza niż 1200 mm. Elementy nośne należy umieścić wg rysunku poniżej. Upewnij się że urządzenie 
jest stabilnie ułożone. 
 
Podnoszenie urządzenia przy pomocy dźwigu. 
 
Podczas podnoszenia urządzenia należy stosować się do wskazówek umieszczonych poniżej. Podczas 
podnoszenia urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić wymiennika ciepła. Upewni się 
że linki mocujące są w stanie przenieść ciężar urządzenia oraz że są odpowiednio zamocowane. W przypadku 
podnoszenia przy pomocy wózka widłowego, elementy podnoszące wózka powinny być wprowadzone w 
odpowiednie otwory w podstawie o szerokości 42mm (1 i ¼’’). Upewnij się że urządzenie jest stabilnie 
zamocowane. 
 

 
 
UMIEJSCOWIENIE. 
 
Urządzenie musi być zainstalowane w zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji oraz prze zachowaniu 
niezbędnych przestrzeni wokół urządzenia. Powierzchnia na której będzie stało urządzenie musi być płaska, 
oraz stabilna i wytrzymała (musi unieść ciężar urządzenia). 
Podkładki antywibracyjne. 
Opcjonalnie dostarczane są podkładki antywibracyjne zapobiegające przenoszeniu drgań z 
urządzenia na podłoże na którym stoi. Podkładki należy zamocować do odpowiednich 
otworów wykonanych w podstawie urządzenia.  
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INSTALACJA 
 
Podłączenia hydrauliczne: jednostki z wbudowanym układem hydraulicznym. 
Podłączenia hydrauliczne  agregatu wody 
lodowej powinny być dokonane w zgodzie ze 
schematem znajdującym się obok. W 
szczególności ważnym elementem jest filtr na 
wlocie wody do wymiennika. Nie 
zainstalowanie filtra skutkuje nie 
uznaniem gwarancji. Wewnętrzny układ 
hydrauliczny zawiera : pompę cyrkulacyjną,   
zbiornik czynnika, zawór odpowietrzający, 
presostat różnicowy, zawór bezpieczeństwa. 
Przewody powinny być odpowiednio 
zaizolowane i podłączone tak aby nie narazić je 
na obciążenia mechaniczne. 
Podłączenia hydrauliczne dla agregatu 
bez modułu hydraulicznego.  
Dodatkowo w tym przypadku należy zaizolować  
zbiornik czynnika, oraz pompę i naczynie wzbiorcze . 
 
M= manometry ciśnienia GA= przewód antywibracyjny RS= zawór odcinający, spustowy 
VS= zawór odpowietrzający  T= termometr P= pompa 
FA= filtr wody VI= zawór odcinający SE= naczynie wzbiorcze 
RC= zawór napełniający F= zewnętrzny czujnik przepływu SA= zbiornik 
 
Podłączenia elektryczne: 
 
Miejsce podłączenia przewodów elektrycznych jest pokazane na rysunkach wymiarowych. Aby uzyskać 
dostęp do płyty elektrycznej należy zdjąć górną cześć panelu przedniego jednostki; dobór przewodów 
zasilających należy przeprowadzić biorąc pod uwagę dane elektryczne o zasilaniu podane w tej instrukcji. 
Schematy podłączeń elektrycznych wraz z całą potrzebną dokumentację dostarczane są wraz z agregatem.  
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na:  
- realizację podłączenia jednostki może przeprowadzić jedynie wykwalifikowany personel, 
- zabezpiecz przewody elektryczne przed przeciążeniem oraz zwarciem przy pomocy wyposażenia 
zabezpieczającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- przewody elektryczne powinny być dobrane tak aby zapewnić bezpieczeństwo działania instalacji, należy 
wziąć pod uwagę: temperaturę, długość przewodów , izolację, 
- wszelkie operacje związane z uziemieniem jednostki przeprowadzaj z najwyższą ostrożnością, 
- sprawdź czy system zasilania jest trójfazowy czy trójfazowy z przewodem neutralnym. 
 
Na płycie elektrycznej znajduje się para styków, jeden – wyjście alarmowe, alarmu generalnego, oraz drugi 
dla zdalnego ON-OFF. Zachowaj szczególną ostrożność realizując podłączenia elektryczne pomiędzy 
agregatem a jednostki wewnętrznymi oraz termostatem pokojowym. 
 
zwróć szczególną uwagę na schematy podłączeń elektrycznych, dostarczone wraz z 
urządzeniem, należy się do nich ściśle stosować podczas podłączania urządzenia do jednostek 
wewnętrznych oraz do termostatów. 
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Agregat skraplający. 
Podłączenie agregatu skraplającego 
powinno być dokonane wg schematu 
jak obok, zapewni to odpowiednie 
warunki do powrotu oleju do sprężarki 
układu chłodniczego. Z tego samego 
powodu, odpowiednie syfony na linii 
zasilającej parownik gdy jest on 
umieszczony powyżej agregatu. 
Maksymalna różnica poziomów 
pomiędzy dwoma następującymi po 
sobie syfonami nie może być większa 
niż 4 m.  
 
 
PIERWSZE URUCHOMIENIE LUB URUCHOMIENIE PO DŁUŻSZEJ PRZERWIE W 
PRACY. 
Przed uruchomieniem jednostki należy sprawdzić podłączenia elektryczne, hydrauliczne i podłączenia obiegu 
freonowego. 
 
Przed uruchomieniem. 
Przed uruchomieniem należy sprawdzić: 
- system jest napełniony i odpowietrzony; 
- podłączenia elektryczne zostały dokonane poprawnie 
- linia zasilająca posiada napięcie według tabliczki znamionowej urządzenia z tolerancją 10% wartości 
nominalnej; 
 
UWAGA:  
Jeśli sprężarka znajdująca się w urządzeniu jest wyposażona w grzałkę elektryczną karteru, należy grzałkę 
włączyć na 24 przed uruchomieniem (lub przed uruchomieniem po dłuższej przerwie w pracy), pozwoli to na 
odparowanie czynnika znajdującego się wraz z olejem w karterze sprężarki. W przypadku nie włączenia 
grzałki może dojść do poważnego uszkodzenia sprężarki, gwarancja wówczas nie obowiązuje. 
 
Uruchomienie urządzenia. 
Uwaga: przed przeprowadzeniem wstępnej kontroli działania, upewnij się że wszelkie 
czynności opisane w tej instrukcji zostały poprawnie przeprowadzone. 
Przed uruchomieniem agregatu wody lodowej należy sprawdzić: 

• podłączenia elektryczne zostały wykonane poprawnie wszystkie zaciski zostały dokładnie dokręcone; 
• napięcie zasilania na terminalu zacisków zasilających ma wartość 230 V +/- 5% (dl urządzeń 

jednofazowych) lub 400V +/- 5% (dla urządzeń trójfazowych). Jeśli napięcie zasilania podlega 
częstym wahaniom należy skontaktować się z działem technicznym producenta w celu dobrania 
odpowiedniego zabezpieczenia; 

• nie występują wycieki czynnika chłodniczego , (sprawdzenie przy pomocy odpowiedniego detektora); 
 
uwaga:  przed uruchomieniem sprawdź czy wszystkie panele obudowy urządzenia są na miejscu oraz czy są 
odpowiednio przymocowane. 
 
Środki ostrożności przy użytkowaniu czynnika R 407C. 
Obieg chłodniczy wypełniony czynnikiem R 410 A wymaga szczególnej uwagi podczas jego podłączania i 
konserwacji. Konieczne jest :  

• unikanie napełniania układu olejem innym niż znajdujący się w sprężarce; 
• jeśli wystąpi wyciek gazu z układu , nie należy go uzupełniać lecz opróżnić całkowicie i napełnić 

układ nowym gazem R 407C. 
• w przypadku konieczności wymiany jakiejkolwiek części układu chłodniczego, nie należy 

rozszczelniać układu na czas dłuższy niż 15 min. 
• w przypadku wymiany sprężarki należy otwarte przewody układu odpowiednio uszczelnić. 
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Wstępne sprawdzenie – części elektryczne. 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy upewnić się że zasilanie urządzenia jest wyłączone. Upewnij się 
że wyłącznik zasilania jest zablokowany w pozycji WYŁĄCZONEJ i nie może być włączony podczas 
sprawdzania urządzenia. Wszelki poniżej opisane czynności muszą być przeprowadzane przy odłączonym od 
napięcia urządzeniu. 
 
Przed rozpoczęciem sprawdzania upewnij się że zasilanie elektryczne zostało odłączone a wyłącznik 
urządzenia jest zablokowany. 
Postępuj wg kolejności:  
- zdejmij górną cześć panelu przedniego urządzenia, 
- przełącz wyłącznik główny w pozycję „0” (OFF), 
- otwórz drzwiczki płyty elektrycznej, 
- sprawdź czy przewody łączące są o odpowiednich rozmiarach, 
- sprawdź czy jednostka została prawidłowo uziemiona, 
- upewnij się że zaciski elektryczne są odpowiednio zamocowane, a przewody stabilnie przytwierdzone do 
płyty elektrycznej, 
- zamknij drzwiczki szafy elektrycznej. 
Po dokonaniu sprawdzenia można podłączyć zasilanie elektryczne, włączając wyłącznik główny zasilania oraz 
przełączając wyłącznik urządzenia w pozycją „1” – WŁĄCZONY. 
 
Przy użyciu miernika elektrycznego należy sprawdzić napięcie poszczególnych faz. Wartość ta musi być 
równa 400 V +/- 10%. Można wyliczyć wartość główną napięcia faz (RS+ST+RT)/3, oraz różnicę pomiędzy 
napięciami poszczególnych faz. Maksymalna różnica może wynosić do 3%. Większa różnica pomiędzy 
napięciami faz będzie skutkowała utratą gwarancji na urządzenie. 
 
PRZYKŁAD:  
R-S=379 V;  S-T=406 V;  R-T=395 V 
 
WARTOŚĆ GŁÓWNA: (379+406+395)/3 V = 399,3 V 
 
Różnica pomiędzy fazami: 
 
(406-397)/399,3 x 100 = 2,25% 
(406-395)/399,3 x 100 = 2,75% 
(397-395)/399,3 x 100 = 0,5% 
 
Wstępne sprawdzenie obiegu hydraulicznego. 
- sprawdź poprawność podłączenia pomiędzy jednostką a instalacją, 
- sprawdź czy zawory wodne są otwarte, 
- sprawdź czy instalacja jest napełniona wodą, 
- sprawdź czy instalacja jest poprawnie odpowietrzona, 
- sprawdź czy pompa cyrkulacyjna pracuje i czy kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, 
- sprawdź czy wartość przepływu wody jest zgodna z zaprojektowaną, sprawdź czy wartość przepływu jest 
wielkością stałą, 
 
Wstępne sprawdzenie obiegu freonowego. 
Sprawdź wszystkie elementy obiegu chłodniczego, sprawdź czy ilość oleju w sprężarce jest odpowiednia, 
poziom oleju powinien być na wysokości połowy wziernika. Urządzenie jest dostarczane wypełnione 
czynnikiem , sprawdź wartości ciśnienia za pomocą manometrów. 
 
- EGEA NCA – F-MF: naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na klawiaturze sterownika (przez około 2-3 sek). 
(w modelach z pompą ciepła sprawdź czy zestyk zdalnego on/off jest zwarty), sprawdź czy na wyświetlaczu 
nie ma komunikatów o alarmach.  
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- EGEA NCA – H: naciśnij i przytrzymaj przycisk on/off na klawiaturze sterownika (przez około 2-3 sek), i 
wybierz tryb pracy urządzenia (chiller lub pompa ciepła) przy pomocy przycisku MODE. (w modelach z 
pompą ciepła sprawdź czy zestyk zdalnego on/off jest zwarty), sprawdź czy na wyświetlaczu nie ma 
komunikatów o alarmach. 
 
Sprawdzenie podczas pracy urządzenia. 
 
Sprawdź kierunek obrotów sprężarki trójfazowej: jeśli ciśnienie ssania nie zmniejsza się a ciśnienie tłoczenia 
nie zwiększ ( nie osiągają wartości nominalnych), odłącz zasilanie urządzenia i zamień kolejność faz 
podłączenia sprężarki. Następnie podłącz powrotnie zasilanie urządzenia.  Nigdy nie wolno modyfikować 
wewnętrznych podłączeń elektrycznych, spowoduje to utratę gwarancji. 
 
UWAGA! 
Kierunek obrotów sprężarki SCROLL jest bardzo ważny; jeśli kolejność faz jest nieprawidłowa 
odwrotny kierunek obrotów powoduje hałas i może skutkować poważnym uszkodzeniem 
sprężarki. W takim przypadku należy natychmiast zmienić kolejność faz na poprawną. Aby 
sprawdzić poprawność kierunku obrotu należy podłączyć zestaw manometrów aby 
zweryfikować ciśnienia po stronie ssawnej i tłocznej sprężarki. 
 
Praca urządzenia. 
Sternik agregatu wody lodowej, zarówno w wersji tylko chłodzącej jak również z pompą ciepła reguluje 
wydajność urządzenia poprzez włączanie i wyłączenia sprężarki. Sterownik bazuje na sygnale o temperaturze 
wody wlotowej i wylotowej z parownika. Różnica pomiędzy tymi temperaturami nie powinna przekroczyć 
wartości 7K. Większa różnica temperatur może być spowodowana zbyt małym przepływem wody przez 
wymiennik (w stosunku do wartości nominalnej), lub obecności powietrza w układzie hydraulicznym. W 
przypadku agregatów skraplających sygnał ON/OFF jest podawany z termostatu znajdującego się wewnątrz 
pomieszczenia. 
 
STRAT /STOP. 
Urządzenie można wyłączyć przytrzymując przycisk ON/OFF na klawiaturze sterownika przez czas dłuższy niż 
2-3 sek, lub rozwierając obwód zdalnego ON.OFF.  przypadku dłuższej przerwy w pracy urządzenia należy je 
wyłączyć przy pomocy wyłącznika głównego znajdującego się na panelu elektrycznym urządzenia. 
 
Zimowa przerwa w pracy  
Jeśli obieg hydrauliczny został wypełniony wodą, jest konieczne aby opróżnić układ po okresie letnim aby 
zabezpieczyć go przed zamarznięciem wody w instalacji. Jeśli obieg hydrauliczny jest wypełniony mieszanką 
wody i glikolu, operacja ta nie jest konieczna. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego należy sprawdzić 
stężenie glikolu w wodzie, jeśli to konieczne napełnij układ ponownie. 
 
Konserwacja. 
Sugerowana jest comiesięczna konserwacja polegająca na:  
- sprawdzeniu zamocowania wentylatorów do siatek, oraz siatek do obudowy jednostki; 
- sprawdzeniu czystości lamel wymiennika ciepła (skraplacza) co zapewni efektywną pracę urządzenia. 
Wszelki zabrudzenia wymiennika powinny być usuwane przy pomocy sprężonego powietrza. Lamele 
wymiennika mają grubość 0,12mm w związku z tym należy zachować szczególną ostrożność podczas 
wszelkich prac konserwacyjnych wymiennika tak aby zapobiec uszkodzeniu lameli. W przypadku gdy lamele 
zostały uszkodzone należy je wyprostować przy pomocy odpowiedniego metalowego grzebienia, Przed 
rozpoczęciem prac związanych z lamelami wymiennika należy założyć rękawice ochronne aby zapobiec 
zranieniom.  
- sprawdzeniu izolacji przewodów elektrycznych zasilających; 
- sprawdzeniu solidności podłączeń elektrycznych do płyty elektrycznej; 
- sprawdzeniu, podczas pracy sprężarki, podłączenia i ciśnienie po stronie ssącej sprężarki. Zdjęciu panelu 
osłaniającego sprężarkę i podłączeniu zestaw manometrów do obiegu chłodniczego. Tylko wykwalifikowany 
personel jest uprawniony do pracy przy obiegu chłodniczym urządzenia. 
- sprawdzeniu poziomu oleju w sprężarce, poprzez wziernik oleju. 
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWZAMROŻENIOWE. 
 
Jeśli temperatura otoczenia jest poniżej 00C, podczas gdy urządzenie nie pracuje, jeśli nie jest opróżniony 
układ hydrauliczny, konieczne jest dodanie do obiegu czynnika zapobiegającego zamarzaniu wody (glikolu 
etylenowego). Glikolu należy dodać w ilości wyrażonej procentowo w tabeli obok. Dodanie glikolu konieczne 
jest również gdy temperatura wody na wylocie z wymiennika jest niższa niż 50C, zapobiegnie to formowaniu 
się lodu wewnątrz wymiennika. Po dodaniu glikolu pompa cyrkulacji powinna pracować nieprzerwanie przez 
30 min – zapewni to odpowiednie wymieszanie się koncentratu z woda. Po dodaniu glikolu należy sprawdzić 
jego zawartość procentową w roztworze i jeśli to konieczne uzupełnić. 
 

Milana temp. 
Otoczenia [0C] 

Glikol etylenowy 
[% objętości] 

Minimalna temp. 
wody [0C] 

Glikol etylenowy 
[% objętości] 

<0 10 <5 10 
-5 15 0 15 
-10 20 -5 20 
-15 30   

KONSERWACJA URZĄDZENIA. 
 
Agregaty wody lodowej z serii EGEA-NCA zostały zaprojektowane tak aby procesy konserwacji maksymalnie 
zminimalizować i ułatwić. Poniżej znajdują się proste instrukcje pomagające w przeprowadzeniu poprawnej 
konserwacji. Konserwacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. 
 
Uwaga:  

• używaj odpowiednich środków ochrony osobistej; 
• przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia, upewnij się że urządzenie jest 

odłączone od zasilania i nie może być ponownie włączone bez wiedzy osoby 
przeprowadzającej konserwację; 

• Góra część sprężarki oraz niektóre przewody mogą być gorące, należy zachować 
szczególną ostrożność aby nie ulec poparzeniu; 

• Należy zachować szczególna ostrożność przy pracy z wymiennikiem ciepła, posiada on 
bardzo ostre krawędzie; 

• Nie wolno zdejmować osłony wentylatora bez wcześniejszego upewnienia się ze jest on 
odłączony od zasilania, nie wolno wkładać żadnych obiektów, przez siatkę 
zabezpieczającą, w obszar pracy wentylatora; 

• Po zakończeniu konserwacji upewnij się że panel inspekcyjny jest poprawnie 
przymocowany; 

 
Poniższa tabela opisuje zalecane co miesięczne czynności związane z konserwacją każdego z elementów. 
Termin miesięczny jest jedynie zaleceniem, częstotliwość konserwacji zależy głównie od otoczenia w jakim 
pracuje agregat. 
 
 
Miesięczny program konserwacji  
Wentylatory  • sprawdź pobór mocy; 

• sprawdź czy śmigła wentylatora obracają się bez oporów i bez dźwięku. Sprawdź 
stan łożysk wentylatora 

Skraplacz 
powietrzny  

• sprawdź lamel wymiennika ciepła i jeśli to konieczne wyczyść je przy pomocy 
sprężonego powietrza lub miękkiego pędzelka 

 
Obieg chłodniczy • sprawdź ciśnienia parowania i skraplania  

• sprawdź wartość prądu pobieranego przez sprężarkę, ciśnienie króćca tłocznego 
oraz czy sprężarka nie pracuje za głośno 

• sprawdź czy ilość czynnika w obiegu jest odpowiednia (wziernik) 
• sprawdź kalibrację zaworu termostatycznego (przegrzanie na poziomie 5 do 8 K) 
• sprawdź poziom oleju w wzierniku oleju znajdującym się na sprężarce 
• sprawdź wyposażenie zabezpieczające (presostaty) 
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Układ elektryczny  • sprawdź wartość napięcia zasilania na każdej fazie  
• upewnij się że wszystkie połączenia elektryczne są odpowiednio zamocowane 

Sterowanie  • Sprawdź wyposażenie sterujące, działanie wyświetlacza i diod 
 

Układ 
hydrauliczny  

• upewnij się że nie ma wycieków wody 
• sprawdź, przy pomocy zaworu odpowietrzającego, czy układ nie jest 

zapowietrzony 
• sprawdź temperatury i ciśnienia wody na wlocie i wylocie  
• jeśli to konieczne sprawdź zawartość procentową glikolu w wodzie oraz czy w 

układzie hydraulicznym nie formuje się lód 
 
UTYLIZACJA. 
 
Seria EGEA-NCA została zaprojektowana tak aby zapewnić ciągłość użytkowania. Jednak podczas pracy 
urządzenia niektóre z elementów mogę wymagać wymiany, np.: wentylator, lub sprężarka, w zależności od 
wcześniej przeprowadzonych konserwacji. Jeśli konieczne jest odłącznie urządzenia, powinno być to 
przeprowadzone przez wykwalifikowanych instalatorów. Urządzenie musi być zutylizowane zgodnie z 
obowiązującymi na terenie danego kraju przepisami.  
Główne materiały z których składa się urządzenie : 

• stal galwanizowana (panele , wentylatory) 
• miedź ( wymienniki ciepła, przewody elektryczne, silniki) 
• czynnik chłodniczy powinien być odzyskany przez wykwalifikowany personel i odesłany do utylizacji 

zgodnie z przepisami 
• olej chłodniczy powinien być odzyskany jak czynnik chłodniczy; 
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SCHEMAT UKŁADU CHŁODNICZEGO. 
 
EGEA NCA 110-160 F 
 

 
 
 
 
Legenda 
B1 Czujnik temp. wody na wlocie do parownika LI Wziernik 
B2 Czujnik temp. wody na wylocie z parownika 

(przeciwzamrożeniowy) 
LP Presostat niskiego ciśnienia 

CO Skraplacz LV Zawór na linii cieczowej  
CP1 Sprężarka SCROLL PD Presostat różnicowy  
CP2 Sprężarka SCROLL VC Zawór serwisowy  
EV Parownik VE Zawór rozprężny 
F Filtr osuszacz (wymienny) VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego 

ciśnienia 
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego 

ciśnienia  
HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem   
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EGEA NCA 180-240 F 
 

 
Legenda 
B1 Czujnik temp. wody na wlocie do parownika HP3 Presostat wysokiego ciśnienia z 

ręcznym resetem 
B2 Czujnik temp. wody na wylocie z parownika 

(przeciwzamrożeniowy) 
HP4 Presostat wysokiego ciśnienia z 

ręcznym resetem 
CO Skraplacz LI Wziernik 
CP1 Sprężarka SCROLL LP Presostat niskiego ciśnienia 
CP2 Sprężarka SCROLL LV Zawór na linii cieczowej  
CP3 Sprężarka SCROLL PD Presostat różnicowy  
CP4 Sprężarka SCROLL VC Zawór serwisowy  
EV Parownik VE Zawór rozprężny  
F Filtr osuszacz (wymienny) VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego 

ciśnienia 
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego 

ciśnienia  
HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem   
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EGEA NCA 110-160 MF 

 
 
Legenda 
CO Skraplacz LI Wziernik 
CP1 Sprężarka SCROLL LP Presostat niskiego ciśnienia 
CP2 Sprężarka SCROLL LV Zawór na linii cieczowej  
F Filtr osuszacz (wymienny) VC Zawór serwisowy  
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia 
HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego ciśnienia  
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EGEA NCA 180 – 240 MF 
 

 
 
Legenda 
CO Skraplacz HP4 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym 

resetem 
CP1 Sprężarka SCROLL LI Wziernik 
CP2 Sprężarka SCROLL LP Presostat niskiego ciśnienia 
CP3 Sprężarka SCROLL LV Zawór na linii cieczowej  
CP4 Sprężarka SCROLL VC Zawór serwisowy  
F Filtr osuszacz (wymienny) VE Zawór rozprężny  
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym 

resetem 
VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia 

HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym 
resetem 

VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego ciśnienia  

HP3 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym 
resetem 
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EGEA NCA 110 – 160 H 
 

 
 
Legenda 
B1 Czujnik temp. wody na wlocie do parownika LP Presostat niskiego ciśnienia 
B2 Czujnik temp. wody na wylocie z parownika 

(przeciwzamrożeniowy) 
LV Zawór na linii cieczowej  

CO Skraplacz PD Presostat różnicowy  
CP1 Sprężarka SCROLL RL Zbiornik czynnika 
CP2 Sprężarka SCROLL RV Naczynie wzbiorcze 
EV Parownik VC Zawór serwisowy  
F Filtr osuszacz (wymienny) VEF Zawór rozprężny dla pracy w lecie 
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VEH Zawór rozprężny dla pracy w zimie 
HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego 

ciśnienia 
LI Wziernik VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego 

ciśnienia  
TP Przetwornik ciśnienia VU Zawór zwrotny  
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EGEA NCA 180 – 240 H 
 

 
 
Legenda 
B1 Czujnik temp. wody na wlocie do parownika LI Wziernik 
B2 Czujnik temp. wody na wylocie z parownika 

(przeciwzamrożeniowy) 
LP Presostat niskiego ciśnienia 

CO Skraplacz LV Zawór na linii cieczowej  
CP1 Sprężarka SCROLL PD Presostat różnicowy  
CP2 Sprężarka SCROLL RL Zbiornik czynnika 
CP3 Sprężarka SCROLL RV Naczynie wzbiorcze 
CP4 Sprężarka SCROLL VC Zawór serwisowy  
EV Parownik VEF Zawór rozprężny dla pracy w lecie 
F Filtr osuszacz (wymienny) VEH Zawór rozprężny dla pracy w zimie 
HP1 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSH Zawór bezpieczeństwa wysokiego 

ciśnienia 
HP2 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VSL Zawór bezpieczeństwa niskiego 

ciśnienia  
HP3 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem VU Zawór zwrotny  
HP4 Presostat wysokiego ciśnienia z ręcznym resetem   
 
DIAGNOSTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. 
 
Problem  Przyczyna Objawy  Zapobieganie  

1. zbyt duże obciążenie 
termiczne 

Temp. na wylocie z 
agregatu jest wyższa niż 
ustawiona 

Zmniejsz obciążenie termiczne 
urządzenia poprzez zmniejszenie 
przepływu lub temp. na wlocie do 
urządzenia  

2. zbyt wysoka temp . 
otoczenia  

Patrz 1.1  Zmniejsz temp. otoczenia do 
akceptowanego poziomu 

3. zablokowane lamele 
wymiennika ciepła  

Patrz 1.1 Wyczyść wymiennik - skraplacz 

4. Zasłonięta powierzchnia 
wymiany ciepła skraplacza  

Patrz 1.1 Odsłoń powierzchnię wymiany 
ciepła 

5. wentylatory kręcą się w 
odwrotnym kierunku  

Patrz 1.1 Zmień kolejność faz podłączenia 
zasilania  

 
 
 
 
1.Temp wody 
powyżej ustalonej  
wartości. 

6. wyciek czynnika 
chłodniczego z układu  

- niska temp. 
odparowania  
- gaz widoczny w 
wzierniku 

- sprawdź czy nie nastąpił wyciek 
czynnika z układu, napełnij 
system nowym czynnikiem 
chłodniczym  
 



 

 

43 

1. wyciek czynnika 
chłodniczego  

- obieg chłodniczy 
funkcjonuje poprawnie 
jednak ze zmniejszoną 
wydajnością 

Patrz 1.6  
2. Niedostateczna 
wydajność 
chłodnicza 

2. zbyt wysoka temp. 
otoczenia  

Patrz 1.1  Zwiększ przepływ świeżego 
powietrza przez skraplacz 

1. wibracje przenoszone 
przez układ rur. 

- głośność jest większa 
niż normalnie 

- odpowiednio umocuj przewody 
rurowe 

2. głośna praca sprężarki  Patrz 4.1 - sprawdź i wymień jeśli to 
konieczne 

 
 
 
3. Głośna praca  

3. głośna praca zaworu 
rozprężanego  

Patrz 4.1  - sprawdź ilość czynnika, doładuj 
jeśli to konieczne, wymień czynnik 
jeśli to konieczne  

1. zła praca presostatu  Zatrzymanie sprężarki - sprawdź i/lub wymień presostat  
2. brak czynnika w obiegu  Patrz 6.1 Patrz 6.1 
3. zablokowany filtr 
odwadniacz 

Patrz 6.1 Sprawdź i wymień filtr  

4. niepoprawna praca zaworu 
termostatycznego  

Patrz 6.1 Sprawdź i wymień jeśli to 
konieczne 

 
 
4. aktywacja 
presostatu niskiego 
ciśnienia  

5. temp. otoczenia zbyt niska Patrz 6.1 - zainstaluj zestaw regulacji 
obrotów wentylatora skraplacza 

1. jeden lub więcej z 
wentylatorów nie pracuje 

- zatrzymanie sprężarki  
- aktywacja alarmu 
głównego  

Napraw lub wymień wentylator 

2. zła praca presostatu Patrz 5.1 - sprawdź i/lub wymień presostat 
3. zbyt duża ilość czynnika w 
układzie 

Patrz 5.1 Zmniejsz ilość czynnika  

4. obecność gazów nie 
skraplających się w układzie  

Patrz 5.1 Napełnij ponownie układ czystym 
czynnikiem chłodniczym, po 
uprzednim opróżnieniu układu  

5. niedostateczny przepływ 
powietrza przez skraplacz 

Patrz 5.1 Patrz 1.3, 1.4, 1.5 

6. zablokowany filtr 
odwadniacz 

Patrz 5.1 Sprawdź i wymień filtr  

7. zbyt wysoka temp 
otoczenia  

Patrz 5.1 Patrz 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aktywacja 
presostatu 
wysokiego ciśnienia 

Cyrkulacja gorącego 
powietrza w wyniku 
nieprawidłowego wykonania 
instalacji  

Temperatura wylotu 
powietrza ze skraplacza 
powyżej ustalonych 
limitów 

Zwiększ ilość miejsca dookoła 
urządzenia wg rysunków z 
instrukcji, co zwiększy cyrkulację 
powietrza  
 
 

1. uszkodzenie sprężarki - sprężarka nie 
uruchamia się  

Wymień sprężarkę  

2. działanie wyposażenie 
zabezpieczającego  

Patrz 7.1 Patrz punkty 5 i 6  

3. nieprawidłowe podłączenie 
lub rozwarty zestyk 

Patrz 7.1 Sprawdź napięcie i zestyk 

4. otwarty obwód zasilania  Patrz 7.1 Sprawdź przyczynę zadziałania 
zabezpieczeń 

5. Brak zasilania przekaźnika 
sprężarki   

Patrz 7.1 Sprawdź napięcie i terminale 
zaciskowe zabezpieczeń  

 
 
6. Nieregularna 
praca sprężarki  

6. przekaźnik sprężarki 
uszkodzony  

Patrz 7.1 Sprawdź napięcie i terminale 
zaciskowe zabezpieczeń 

1. zawór termostatyczny 
zamknięty: zbyt wysoka 
wartość przegrzania  

Zbyt wysoka temp , 
sprężarki  

Otwórz zawór termostatyczny aby 
zmniejszyć wartość przegrzania  

2. zawór termostatyczny 
otwarty, system pracuje ze 
zbyt niskim przegrzaniem  

Sprężarka zimna i głośno 
pracuje 

Zamknij zawór aby zwiększyć 
wartość przegrzania  

7. Niepoprawna 
praca zaworu 
rozprężnego  

3. uszkodzenie zaworu 
rozprężnego, oderwana 

- niskie ciśnienie 
odparowania  

Wymień zawór  
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czujka lub zawór 
zablokowany  

8. Nieprawidłowa 
praca filtra 
osuszacza 

1. filtr zablokowany  - formowanie się lodu na 
przewodzie ssawnym 
sprężarki. 
- pęcherzyki gazu w 
wzierniku  
- przewód za filtrem jest 
zimy  

Wyczyść lub wymień filtr  

 
TABELA ALARMÓW. 
 
Lista 
al. 

Typ al. reset Spręż. Pompa Went. Grzałka Zawór Sygnał  Widoczność w 
systemie 

monitoringu 

Opis w 
systemie 

monitoringu 

Typ 
zmiennej 

HP1 Wys. Ciś. Zależy 
od P05 

OFF 
C1-2 

- 
 

ON(60’’) - - ON - 31 (R) Alarm obiegu 
1 

Cyfrowa 

HP2 Wys. Ciś. Zależy 
od P05 

OFF 
3-4 

- ON(60’’) - - ON - 32 (R) Alarm obiegu 
2 

Cyfrowa 
LP1 Niskie 

Ciś. 
Zależy 
od P05 

OFF 
C1-2 

- OFF 1 - - ON - 31 (R) Alarm obiegu 
1 

Cyfrowa 
LP2 Niskie 

Ciś. 
Zależy 
od P05 

OFF 
C3-4 

- OFF 2 - - ON - 32 (R) Alarm obiegu 
2 

Cyfrowa 
TP Główny 

wyłącznik 
termiczny 

Zależy 
od P05 

OFF OFF OFF - - ON - 35 (R) Alarm główny Cyfrowa 

tC1 Wył. Termiczny 
obiegu 1 

Zależy 
od P08 

OFF 
C1-2 

- OFF 1 - - ON - 31 (R) Alarm obiegu 
1 

Cyfrowa 
tC2 Wył. Termiczny 

obiegu 2 
Zależy 
od P08 

OFF 
C3-4 

- OFF 2 - - ON - 32 (R) Alarm obiegu 
2 

Cyfrowa 
LA Ostrzeżenie Zależy 

od P08 
- - - - - ON ON 40 (R) Główne 

ostrzeżenie 
Cyfrowa 

FL Alarm czujnika 
przepływu 

Zależy 
od P08 

OFF OFF OFF - - ON - 35 (R) Alarm główny Cyfrowa 
E1 Alarm czujnika 

B1 
Auto. OFF OFF OFF OFF - ON - 36 (R) Alarm 

czujnika 
Cyfrowa 

E2 Alarm czujnika 
B2 

Auto. OFF OFF OFF OFF - ON - 36 (R) Alarm 
czujnika 

Cyfrowa 
E3* Alarm czujnika 

B3 
Auto. OFF OFF OFF OFF - ON - 36 (R) Alarm 

czujnika 
Cyfrowa 

E4* Alarm czujnika 
B4 

Auto. OFF OFF OFF OFF - ON - 36 (R) Alarm 
czujnika 

Cyfrowa 
E8* Alarm czujnika 

B8 
Auto. OFF OFF OFF OFF - ON - 36 (R) Alarm 

czujnika 
Cyfrowa 

Hc1-
4 

Alarm czasowy  
C1-4 

Auto. - - - - - - ON 37 (R) Ostrzeżenie 
sprężarki 

Cyfrowa 
EPr Błąd pamięci Auto. - - - - - - ON 40 (R) Główne 

ostrzeżenie 
Cyfrowa 

EPb Błąd pamięci 
przy starcie 

Auto. OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 35 (R) Alarm główny Cyfrowa 

ESP Błąd ekspansji Auto. OFF OFF OFF OFF OFF - - 42 (R) Główne 
ostrzeżenie 

Cyfrowa 

EL1-
2 

 Auto. - - 100% - - ON* ON 40 (R) Ostrzeżenie 
wentylatora 

Cyfrowa 

Df1-
2 

Błąd 
odszraniania 

Auto. - - - - - - ON - Główne 
ostrzeżenie 

- 

d1-2 Aktywacja 
odszraniania w 
danym obiegu 

- - - - - - - - 31 (R) Ostrzeżenie 
na ekranie 

Cyfrowa 

A1 Alarm przeciw 
zamrożeniowy  

obiegu 1 

Zależy 
od P05 

OFF 
C1-2 

- OFF 1 - - ON - 32 (R) Alarm obiegu 
1 

Cyfrowa 

A2 Alarm przeciw 
zamrożeniowy  

obiegu 2 

Zależy 
od P05 

OFF 
C3-4 

 

- OFF 2 - - ON - 41 (R) Alarm obiegu 
2 

Cyfrowa 

Ht Wysoka temp Auto. - - - - - ON* ON 40 (R) Ostrzeżenie 
temp. 

Cyfrowa 
AHt Wysoka temp 

przy uruchomieni 
Auto. OFF - OFF OFF - - ON 40 (R) Główne 

ostrzeżenie 
Cyfrowa 

ALt Niska temp przy 
uruchomieniu 

Auto. OFF - OFF OFF - - ON 40 (R) Główne 
ostrzeżenie 

Cyfrowa 
ELS Niskie napięcie 

zasilania 
Auto. - - - - - - ON 40 (R) Główne 

ostrzeżenie 
Cyfrowa 

EHS Wysokie napięcie 
zasilania 

Auto. OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 35 (R) Główne 
ostrzeżenie 

Cyfrowa 
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Uwaga: „ostrzeżenie” nie wymaga nagłej i bezpośredniej interwencji serwisu, inaczej niż „alarm” który gdy 
wystąpi to aktywowany jest przekaźnik alarmowy oraz pojawia się odpowiedni kod alarmu na ekranie 
sterownika. 
 
Legenda:  

* - jeśli czujnik posiada ustawioną kompensację, w przypadku uszkodzenia, urządzenie nadal kontynuuje 
pracę 

P05 – Rest alarmu (ustawiony na wartość 0 = ręczny) 
P08 – wybór wejścia cyfrowego (ustawione na 2 – wyłącznik przepływu z automatycznym resetem) 
ON* - gdy brak karty rozszerzenia. 
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