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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA AGREGATÓW SPRÊ¯ARKOWYCH
W celu uproszczenia, zmniejszenia kosztów i czasu trwania monta¿u u odbiorcy, urz¹dzenia ch³odnicze lub ich zespo³y s¹
dostarczane w postaci agregatu skraplaj¹cego w stanie niemal gotowym do eksploatacji, tj. zmontowane, osuszone
i nape³nione olejem i azotem. Agregaty skraplaj¹ce s¹ zbudowane w oparciu o spiralne sprê¿arki typu ZR. Pracuj¹ na
czynniku ch³odniczych, R407c w zakresie temperatur odparowania od 0°C do +10°C.

2. WYPOSA¯ENIE I PODSTAWOWE CECHY AGREGATÓW SKRAPLAJ¥CYCH
Agregaty skraplaj¹ce AS wyposa¿one s¹ w:
- sprê¿arkê spiraln¹
- kolektory ss¹cy oraz cieczowy
- zbiornik ciek³ego czynnika z zaworem bezpieczeñstwa
- manometry kontrolne
- filtr odwadniacz po wysokiej stronie ciœnienia
- filtr ssawny na kolektorze ssawnym
- wziernik indykator wilgoci przep³ywu ciek³ego czynnika
- odcinaj¹ce zawory kulowe na kolektorach ssawnym i cieczowym
- presostaty wysokiego i niskiego ciœnienia
- sterownik agregatu skraplaj¹cego EC2-512
-skrzynkê elektryczn¹ przy³¹czeniow¹
-wentylator osiowy ch³odz¹cy skraplacz
-zwart¹ obudowê
Sprê¿arki Copeland Scroll ZR do R407C przeznaczone s¹ do zastosowañ zwi¹zanych z klimatyzacj¹ pomieszczeñ
mieszkalnych i biurowych.
Cechy sprê¿arek to podatnoœæ osiowa i promieniowa zapewniaj¹ca doskona³¹ efektywnoœæ i niezawodnoœæ pracy.
Posiadaj¹ niski poziom ha³asu i drgañ. Maksymalne dopuszczalne ciœnienie strona niskiego ciœnienia PS 20bar(g) a strona
wysokiego ciœnienia PS 29,5 bar(g).

DANE TECHNICZNE
S-g³êbokoœæ

H-wysokoœæ

B-szerokoœæ

Agregaty AS R407C 230V, 1 faza,50Hz
PARAMETRY TECHNICZNE AGREGATÓW SKRAPLAJ¥CYCH

Typ
agregatu

Wydajnoœæ ch³odnicza dla R407C
przy temp. par. / temp. otoczenia
[W]
+10OC/+32OC +5OC/+32OC

Pobór
mocy
sprê¿arki
max
[kW]

Pr¹d
Przy³¹cze
sprê¿arki
Ciecz/
max
Ssanie
przy 230V
[mm]
[kW]

Typ
went.

0OC/+32OC

Pr¹d
went.
przy
230V

Pobór
mocy
went.
max

[A]

[kW]

Wymiary
(szerokoœæ/
Masa
g³êbokoœæ./wys
agregatu
okoœæ)
[kg]
BxSxH
[mm]

AS-1

4200

3400

2700

1,0

4,7

12/16

FN045

2,5

0,37

732x752x687

115

AS-2

4600

3700

3000

1,2

5,3

12/16

FN045

2,5

0,35

802x752x757

120

AS-3

5100

4200

3500

1,5

7,0

12/16

FN045

2,5

0,43

902x752x842

132

AS-4

6300

5200

4200

1,8

3x2,65

12/16

FN045

2,5

0,44

902x752x842

142

AS-5

8100

6700

5500

2,1

3x3,39

12/22

FN050

1,3

0,29

952x801x1002

170

AS-6

9600

7900

6500

2,6

3x4,1

12/22

FN050

1,3

0,27

952x852x1002

188
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3. ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTRO¯NOŒCI PODCZAS TRANSPORTU I MONTA¯U
AGREGATU SKRAPLAJ¥CEGO.
Nie wolno wchodziæ pod wisz¹cy na urz¹dzeniu dŸwigowym agregat skraplaj¹cy
Nale¿y zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ minimum 1,5 m od przenoszonego agregatu skraplaj¹cego chyba ¿e jest
on przenoszony rêcznie.
W ¿adnym wypadku nie wolno podnosiæ za ruroci¹gi agregatu skraplaj¹cego za ruroci¹gi lub za kolektory
skraplacza. Agregat sprê¿arkowy nale¿y montowaæ na sztywnym pod³o¿u w sposób zapewniaj¹cy stabiln¹ pracê
urz¹dzenia.
Przed ustawieniem i zamontowaniem zespo³u postument nale¿y wypoziomowaæ. W przypadku montowania
agregatu na pod³o¿u przenosz¹cym dŸwiêk np. konstrukcji stalowej, nale¿y zastosowaæ miêdzy agregat
a konstrukcjê do posadowienia podk³adki antywibracyjne (nie s¹ dostarczane z urz¹dzeniem). Agregat nale¿y
przymocowaæ w sposób sta³y do postumentu.
Przy planowaniu ustawienia urz¹dzenia nale¿y wzi¹æ pod uwagê ³atwy dostêp serwisowy oraz nale¿y zapewniæ
woln¹ przestrzeñ do nap³ywu i odprowadzenia powietrza przez skraplacz.
Zespó³ sprê¿arkowy jest uk³adem ciœnieniowym i dlatego stwarza zagro¿enie dlatego te¿ demonta¿ sprê¿arki
musi byæ wykonywany przez wykwalifikowany personel.
Nigdy nie stosowaæ do próby ciœnieniowej uk³adu ch³odniczego tlenu przy kontakcie z olejem mo¿e dojœæ do
eksplozji. Do próby ciœnieniowej stosowaæ suchy azot lub dwutlenek wêgla.
Pod³¹czenie elektryczne agregatu wykonaæ mo¿e tylko uprawniona osoba. B³êdne pod³¹czenie elektryczne
sprê¿arki mo¿e spowodowaæ nieprawid³owy kierunek obrotów i w konsekwencji spalenie silnika lub uszkodzenie
sprê¿arki.

4. URUCHAMIANIE
4.1 Sprawdzenie szczelnoœci
Po zamontowaniu agregatu nale¿y dokonaæ sprawdzenia szczelnoœci, która obejmuje nastêpuj¹ce czynnoœci:
- monta¿owa próba ciœnieniowa na szczelnoœæ suchym azotem - ma na celu wykrycie i usuniêcie powa¿niejszych
nieszczelnoœci, które wyst¹pi³y na skutek wad i b³êdów podczas monta¿u.
- ciœnieniowa próba szczelnoœci na przenikanie mieszanin¹ azotu z freonem - ma na celu wykrycie i usuniêcie
nieszczelnoœci których nie mo¿na wykryæ azotem. Nieszczelnoœæ tak¹ mo¿na wykryæ dziêki temu, ¿e czynnik
ch³odniczy ma wiêksz¹ przenikliwoœæ od azotu i powietrza. Instalacjê uznajemy za szczeln¹, je¿eli w czasie 24 godzin:
-nie stwierdzi siê przenikania freonu z instalacji.
-nie stwierdzi siê zmian we wskazaniach ciœnienia na manometrach kontrolnych.
- pró¿niowa próba szczelnoœci instalacji – ma na celu g³ównie usuniêcie wilgoci z wnêtrza instalacji i stwierdzenie
nie przenikania powietrza atmosferycznego. Po uzyskaniu pró¿ni instalacja powinna utrzymywaæ pró¿niê na
niezmienionym poziomie
W czasie gdy w uk³adzie ch³odniczym panuje pró¿nia nie wolno uruchamiaæ sprê¿arki grozi to uszkodzeniem
silnika sprê¿arki.
4.2 Napeùnianie ukùadu czynnikiem chùodniczym
Przed napeùnieniem czynnikiem chùodniczym naleýy dokùadnie osuszyã ukùad chùodniczy przez wielokrotne odsysanie
azotu i pary wodnej przy pomocy pompy próýniowej. Naleýy równieý sprawdziã poziom oleju w spræýarce.
Ukùad chùodniczy napeùniã naleýy najpierw przy wyùàczonej spræýarce bezpoúrednio do skraplacza bàdê zbiornika cieczy
ciekùym czynnikiem a nastæpnie przy wùàczonej spræýarce. Nie wolno napeùniaã ukùadu czynnikiem chùodniczym w postaci
pùynu od po stronie niskiego ciúnienia.
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4.3 Kontrola przed uruchomieniem.
Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ:
-poziom oleju w sprê¿arce - do zaakceptowania jest minimalny poziom oleju w spræýarce w wysokoúci ¼ we wzierniku
jednak nie wy¿szy jak 3 , co pokazuje poni¿szy rysunek.

max 3/4
min 1/4

Dopuszczalny poziom oleju w sprê¿arce
-nastawy urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
-nastawy przekaŸników.
-prawid³owe pod³¹czenie instalacji elektrycznej w szczególnoœci pod³¹czenie sprê¿arki
Ostrze¿enie: Je¿eli podczas rozruchu wystêpuje nieuzasadniony ha³as lub wibracje nale¿y natychmiast wy³¹czyæ
sprê¿arkê i wyeliminowaæ zjawisko.

5. STEROWNIK AGREGATU SKRAPLAJ¥CEGO EC2-512

Sterowniki agregatów skraplaj¹cych EC2-512 s¹ stosowane w komercyjnych systemach ch³odniczych i klimatyzacyjnych do
regulacji ciœnienia ssania i skraplania w obiegu ch³odniczym za pomoc¹ za³¹czania sprê¿arek i wentylatorów agregatu
skraplaj¹cego.
W porównaniu do bardziej tradycyjnych sposobów sterowania agregatami skraplaj¹cymi, w których do modulacji sprê¿arek
i pracy cyklicznej wentylatorów stosowane s¹ presostaty i w których nie stosuje siê ¿adnej regulacji wentylatorów sterowniki
EC2-512 znacznie poprawiaj¹ sprawnoœæ i niezawodnoœæ oraz warunki pracy systemu. Sterowanie w strefie reguluje
ciœnienie ssania przez w³¹czanie i wy³¹czanie sprê¿arek. Zadana zmiana nie wystêpuje dopóki ciœnienie ssania pozostaje w
zakresie nieczu³oœci ciœnienia ssania.
W przypadku ciœnienia skraplania nadajnik ciœnienia PT4 mierzy ciœnienie skraplania i podaje sygna³ do pêtli sterowania
stref¹ nieczu³oœci ciœnienia skraplania. Ciœnienie skraplania jest utrzymywane na zadanej wartoœci przez w³¹czanie
i wy³¹czanie silników wentylatorów. Zadana zmiana nie wystêpuje dopóki ciœnienie skraplania pozostaje w zakresie strefy
nieczu³oœci wokó³ nastawy ciœnienia skraplania.
Sterowniki serii EC2 dla agregatów skraplaj¹cych zapewniaj¹ wiele kodów alarmów u³atwiaj¹cych diagnostykê. Alarmy
przekroczenia wartoœci granicznych s¹ zwi¹zane z nastawami temperatury i ciœnienia i dotycz¹ alarmu wysokiego i niskiego
zakresu oraz awarii czujnika. Alarmy konserwacyjne dotycz¹ przekroczenia zadanego czasu pracy sprê¿arek i wentylatorów.
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6.POSTÊPOWANIE PODCZAS AWARII
Mo¿liwe awarie

Przyczyny

Sugerowana naprawa

1. Zbyt niskie ciœnienie na 1.1 Niewystarczaj¹ca iloœæ
t³oczeniu w porównaniu czynnika ch³odniczego.
do wczeœniejszego
ciœnienia skraplania.
1.2 Nadmierne niska temperatura
skraplania.

1.1.1 Sprawdziæ czy nie ma wycieków czynnika ch³odniczego,
je¿eli s¹ to usun¹æ je i uzupe³niæ czynnik ch³odniczy.
1.2.1 Sprawdzi czy wentylator skraplacza jest za³¹czany zgodnie
z nastaw¹ sterownika EC2-512 zmieniæ nastawê na wy¿sze
ciœnienie.

1.3 Zbyt niskie ciœnienie na ssaniu w porównaniu 1.3.1 Patrz punkt 4.
do projektowanego ciœnienia odparowania.

2. Zbyt wysokie ciœnienie
n a t ³ o c z e n i u
w porównaniu do
przewidywanego
ciœnienia skraplania z
mo¿liwym zadzia³aniem
u r z ¹ d z e ñ
zabezpieczaj¹cych lub
presostatu wysokiego
ciœnienia.

2.1 Nieskroplony gaz wewn¹trz obiegu 2.1.1 Pod³¹czyæ zbiornik do odzysku czynnika ch³odniczego po
stronie niskiego i wysokiego czynnika i usun¹æ ca³y czynnik
ch³odniczego
ch³odniczy. Opró¿niaæ uk³ad przez d³ugi czas i ponownie
nape³niæ czynnikiem ch³odniczym. Uruchomiæ sprê¿arkê i
sprawdziæ ciœnienie pracy.
2.2 Czêœciowe zagrodzenie linii t³ocznej.

2.2.1 Sprawdziæ czy wszystkie zawory na linii t³ocznej s¹
ca³kowicie otwarte i czy nie ma ¿adnych ograniczeñ wewn¹trz
po³¹czeñ (nadmierne lutowanie).

2.3 Nieprawid³owa praca skraplacza 2.3.1
-Sprawdziæ silnik wentylatora;
niewystarczaj¹ca wymiana ciep³a.
-Sprawdziæ kierunek obrotów wentylatora;
-Sprawdziæ nastawê ciœnienie skraplania w sterowniku EC2-512;
-Wyczyœciæ lamele skraplacza.

2.4 Nadmierne nape³nienie czynnikiem 2.4.1 Pod³¹czyæ zbiornik do odzysku do miejsca gdzie jest tylko
ciek³y czynnik i odzyskaæ nadwy¿kê. Po odzysku uruchomiæ
ch³odniczym.
sprê¿arkê i sprawdziæ ciœnienia pracy.
2.5 Zbyt wysokie ciœnienie na ssaniu 2.5.1 Sprawdziæ czy zbiornik czujnika termostatycznego zaworu
w porównaniu do zaprojektowanego rozprê¿nego jest w³aœciwie umieszczony, zamocowany
i zaizolowany.
ciœnienia odparowania.
2.5.2 Sprawdziæ czy wydajnoœæ zaworu termostatycznego jest
proporcjonalna do wydajnoœci sprê¿arki i czy nastawa
przegrzania jest prawid³owa.
3 . Te m p e r a t u r a n a
t³oczeniu mierzona na
t³oczeniu sprê¿arki
przewy¿sza limity pracy z
mo¿liwym zadzia³aniem
u r z ¹ d z e ñ
zabezpieczaj¹cych.

3.1 Niewystarczaj¹ca wymiana ciep³a przez 3.3.1
-Sprawdziæ silnik wentylatora;
skraplacz.
-Sprawdziæ kierunek obrotów wentylatora;
-Sprawdziæ nastawê ciœnienie skraplania w sterowniku EC2-512;
-Wyczyœciæ lamele skraplacza.

3.2 Nieskroplony gaz wewn¹trz obiegu 3.2.1 Pod³¹czyæ zbiornik do odzysku czynnika ch³odniczego po
stronie niskiego i wysokiego czynnika i usun¹æ ca³y czynnik
ch³odniczego.
ch³odniczy. Opró¿niaæ uk³ad przez d³ugi czas i ponownie
nape³niæ czynnikiem ch³odniczym. Uruchomiæ sprê¿arkê
i sprawdziæ ciœnienie pracy.
3.3 Przewymiarowany termostatyczny 3.3.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub jeœli to
mo¿liwe to tylko dyszê.
zawór rozprê¿ny.
3.4 Nieprawid³owo pod³¹czony zbiornik 3.4.1 Prawid³owo zamocowaæ czujnik.
czujnika termostatycznego zaworu
rozprê¿nego do przewodu ssawnego.
3.5 Zimne powietrze omywa czujnik zaworu 3.5.1 Zaizolowaæ czujnik termostatycznego zaworu
rozprê¿nego.
termostatycznego.
3.5 Zimne powietrze omywa czujnik zaworu 3.5.1 Zaizolowaæ czujnik termostatycznego zaworu
rozprê¿nego.
termostatycznego.
3 . 6 N a d m i e r n e z a m k n i ê c i e 3.6.1 Zmniejszyæ nastawê przegrzania zaworu
termostatycznego zaworu rozprê¿nego termostatycznego.
z powodu nadmiernej nastawy przegrzania.
3.7 Zbyt du¿y spadek ciœnienia na 3.7.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub je¿eli jest
to mo¿liwe to tylko element rozprê¿ny.
termostatycznym zaworze rozprê¿nym.
3.9 Zbyt du¿y spadek ciœnienia na linii 3.9.1 Sprawdziæ czy zawory na przewodzie ssawnym s¹
ca³kowicie otwarte.
ssawnej.
3.10 Czêœciowe zagrodzenie linii cieczy .
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3.10.1 Sprawdziæ czy wszystkie zawory na linii cieczy s¹
ca³kowicie otwarte i czy nie ma ¿adnych ograniczeñ wewn¹trz
po³¹czeñ (nadmierne lutowanie).

Mo¿liwe awarie
3 . Te m p e r a t u r a n a
t³oczeniu mierzona na
t³oczeniu sprê¿arki
przewy¿sza limity pracy z
mo¿liwym zadzia³aniem
u r z ¹ d z e ñ
zabezpieczaj¹cych.

Przyczyny

Sugerowana naprawa

3.11 Czêœciowe zagrodzenie linii t³ocznej.

3.11.1 Sprawdziæ czy wszystkie zawory na linii t³ocznej s¹
ca³kowicie otwarte i czy nie ma ¿adnych ograniczeñ wewn¹trz
po³¹czeñ (nadmierne lutowanie).
3.12 Niedomiarowany termostatyczny 3.12.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub je¿eli jest
zawór rozprê¿ny.
to mo¿liwe to tylko dyszê.
3.13 Zbyt ma³e nape³nienie uk³adu 3.13.1 Sprawdziæ czy nie ma wycieków czynnika ch³odniczego
czynnikiem ch³odniczym.
je¿eli s¹ to usun¹æ je i uzupe³niæ czynnik ch³odniczy.
3.11 Czêœciowe zagrodzenie linii t³ocznej.

3.11.1 Sprawdziæ czy wszystkie zawory na linii t³ocznej s¹
ca³kowicie otwarte i czy nie ma ¿adnych ograniczeñ wewn¹trz
po³¹czeñ (nadmierne lutowanie).
3.12 Niedomiarowany termostatyczny 3.12.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub je¿eli jest
zawór rozprê¿ny.
to mo¿liwe to tylko dyszê.
3.13 Zbyt ma³e nape³nienie uk³adu 3.13.1 Sprawdziæ czy nie ma wycieków czynnika ch³odniczego
czynnikiem ch³odniczym.
je¿eli s¹ to usun¹æ je i uzupe³niæ czynnik ch³odniczy.
3 . 1 4 C z y n n i k w e w n ¹ t r z c z u j n i k a 3.14.1 Ogrzaæ czujnik gor¹cym powietrzem.
termostatycznego zaworu rozprê¿onego
z MOP jest skroplony.
3.15 Niewystarczaj¹ca izolacja linii ssawnej. 3.15.1 Wymieniæ izolacjê.
3.16 Niewystarczaj¹ce
sprê¿arki.

smarowanie 3.16.1 Sprawdziæ jakoœæ i nape³nienie oleju je¿eli trzeba
wymieniæ lub uzupe³niæ.

4. Zbyt niskie ciœnienie na 4.1 Niewystarczaj¹ca iloœæ czynnika 4.1.1 Sprawdziæ czy nie ma wycieków czynnika ch³odniczego,
je¿eli s¹ to usun¹æ je i uzupe³niæ czynnik ch³odniczy.
ssaniu w porównaniu do ch³odniczego.
za³o¿onego ciœnienia 4.2 Czêœciowe zagrodzenie linii cieczy.
4.2.1 Sprawdziæ czy wszystkie zawory na linii cieczy s¹
odparowania, z mo¿liwym
ca³kowicie otwarte i czy nie ma ¿adnych ograniczeñ wewn¹trz
zadzia³aniem presostatu
po³¹czeñ ( nadmierne lutowanie).
niskiego ciœnienia.
4.2.2 Sprawdziæ wydajnoœæ filtra odwadniacza. Je¿eli
temperatura przy³¹cza na wyjœciu jest ni¿sza ni¿ temperatura na
wejœciu wymieniæ filtr.
4.3 Zbyt du¿y spadek ciœnienia na 4.3.1 Sprawdziæ czy zawory na linii ssawnej s¹ w pe³ni otwarte.
przewodzie ssawnym.
4 . 4 N a d m i e r n e z a m k n i ê c i e 4.4.1 Na zaworze termostatycznym zmniejszyæ przegrzanie
termostatycznego zaworu rozprê¿nego
z powodu niew³aœciwej nastawy
przegrzania.
4 . 5 C z y n n i k w e w n ¹ t r z c z u j n i k a 4.5.1 Ogrzaæ mieszek gor¹cym powietrzem
termostatycznego zaworu rozprê¿nego
z MOP jest skroplony.
4.7 Niedomiarowany termostatyczny zawór 4.7.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub, jeœli to
rozprê¿ny.
mo¿liwe to tylko dyszê.
4.8 Szronienie ch³odnicy.
5. Zbyt wysokie ciœnienie
na ssaniu w porównaniu
do zak³adanego ciœnienia
odparowania, z mo¿liwym
zadzia³aniem urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych oraz
mo¿liwym czêœciowym
oszronieniu sprê¿arki.

4.8.1 Sprawdziæ iloœæ oraz temperaturê powietrza
nap³ywaj¹cego na ch³odnicê i porównaæ z projektem.

5.1 Przewymiarowany termostatyczny 5.1.1 Wymieniæ termostatyczny zawór rozprê¿ny lub, jeœli to
zawór rozprê¿ny.
mo¿liwe to tylko dyszê.
5.2 Nadmierne otwarcie termostatycznego 5.2.1 Na zaworze termostatycznym zwiêkszyæ przegrzanie.
zaworu rozprê¿nego z powodu ma³ego
przegrzania.
5.3 Nieprawid³owo zamontowany czujnik 5.3.1 Prawid³owo zamocowaæ czujnik termostatycznego zaworu
termostatycznego zaworu rozprê¿nego do rozprê¿nego za pomoc¹ obejm do przewodu ssawnego.
przewodu ssawnego.
5.4 Ciep³e powietrze omywa czujnik 5.3.1 Prawid³owo zamocowaæ czujnik termostatycznego zaworu
termostatycznego zaworu rozprê¿nego.
rozprê¿nego za pomoc¹ obejm do przewodu ssawnego.
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7.WYKAZ PODZESPO£ÓW CH£ODNICZYCH ZASTOSOWANYCH W AGREGATACH AS
ZESTAWIENIE PODZESPO£ÓW
Nr fabryczny

Typ
agregatu

AS-........

Lp.

Opis

Opis elementu

Agregat skraplaj¹cy
Iloœæ

Jedn.

1

Sprê¿arka

1

szt.

2

Filtr osuszacz cieczy

1

szt.

3

Presostat niskiego ciœnienia

1

szt.

4

Presostat wysokiego ciœnienia

1

szt.

5

Manometr niskiego ciœnienia

1

szt.

6

Manometr wysok. ciœ

1

szt.

7

Zawór kulowy odcinaj¹cy

2

szt.

9

Zbiornik cieczy

1

szt.

10

Zawór bezpieczeñstwa

1

szt.

11

Zawór elektromagnetyczny

1

szt.

12

Indykator wilgoci

1

szt.

13

Zawór serwisowy

1

szt.

14

Sterownik agregatu skraplaj¹cego

1

szt.

15

Terminal dla sterow. przeg. 807 657

1

szt.

16

Przetwornik ciœnienia skraplania

1

szt.

17

Skraplacz

1

szt.

18

Wentylator

1

szt.

19

Termostatyczny zawór rozprê¿ny

1

szt.
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III. WZÓR DEKLARACJI ZGODNOŒCI WE
NR: 01/13
Szymañski, Nowakowski Sp. j.
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, POLSKA
tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09
www.juwent.com.pl info@juwent.com.pl
Upowa¿niony przestawiciel

Osoba upowa¿niona do przygotowania dokumentacji technicznej

Piotr Leszko, ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, Polska
Deklarujemy, ¿e wyrób:
Agregat skraplaj¹cy

Typ: AS - .....
o numerze seryjnym: .................................
do którego odnosi siê niniejsza deklaracja jest zgodny z n/w dyrektywami:
Numer dyrektywy

Symbol
MAD

2006/42/WE

Tytu³ dyrektywy
Bezpieczeñstwo maszyn

PED
97/23/WE
Urz¹dzenia ciœnieniowe
z podzespo³ami spe³niaj¹cymi wymagania dyrektyw:
2006/95/WE

LVD

Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe

2004/108/WE

EMC

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna

oraz normami:
Numer normy

Data wydania

2012
PN-EN ISO 12100
2011
PN-EN ISO 12100
2010
PN-EN 60204-1
2012
PN-EN 378-2+A2
2010
PN-EN 12735-1
2010
PN-EN 12735-2
2011
PN-EN 14276-2+A1
i uznan¹ n/w dokumentami technologi¹ wykonania wymienników:
Protokó³ uznania wg
PN-EN 13134:2004

BPAR Nr IS/ZT/113; -114; 115/05
z dn 10.10.2005

Protoko³y kwalifikowania w.g.
PN-EN ISO 15613:2005(U)

WPQR Nr IS/ZT/105 ÷ 112; -122; -123/05
z dn. 14.11.2005 wydane przez Instytut Spawalnictwa

Ta deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ je¿eli agregaty skraplaj¹ce zostan¹ zmienione lub przebudowane bez naszej zgody.

Rok oznakowania

: 2013
kierownik wydz. AKW

Ryki
.....................................................

...............................................................
mgr in¿. Adam Filipek

/ data wystawienia/
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IV. WARUNKI GWARANCJI
1. JUWENT Szymañski, Nowakowski Spó³ka jawna z siedzib¹ w Rykach przy ul. Lubelskiej 31, zwana w dalszej treœci Gwarantem,
udziela Nabywcy gwarancji prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia z zastrze¿eniem wymogu jego eksploatacji zgodnej z warunkami
okreœlonymi w instrukcji obs³ugi i na warunkach okreœlonych poni¿ej.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesiêcy, licz¹c od daty zakupu uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej
z mo¿liwoœci¹ jej specjalnego przed³u¿enia zgodnie z oddzieln¹ umow¹ i wyszczególnionego w Specjalnych Warunkach
Gwarancyjnych.
3. Gwarancja obejmuje usuwanie usterek technicznych urz¹dzenia powsta³ych w wyniku jego eksploatacji zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi,
ujawnionych w okresie gwarancji. Postanowienia gwarancji obowi¹zuj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Z tytu³u udzielonej gwarancji Gwarant nie odpowiada za utratê spodziewanych korzyœci i poniesione przez Nabywcê koszty wynik³e
z okresowej niemo¿noœci u¿ytkowania urz¹dzenia.
5. Do realizacji uprawnieñ Nabywcy wynikaj¹cych z gwarancji wymagane jest dostarczenie Gwarantowi na jego koszt reklamowanego
urz¹dzenia wraz z kart¹ gwarancyjn¹
6. Reklamuj¹cy dostarcza urz¹dzenie w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, w przypadku braku opakowania fabrycznego
reklamowane urz¹dzenie powinno byæ dostarczone do naprawy przez Nabywcê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczny transport.
Ryzyko przypadkowego uszkodzenia urz¹dzenia w transporcie obci¹¿a zawsze stronê, która przesy³kê do przewozu nadaje.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bêd¹ usuwane przez Gwaranta nieodp³atnie. Wybór sposobu realizacji zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z udzielonej Nabywcy gwarancji nale¿y do Gwaranta, który mo¿e usun¹æ wadê przez naprawê lub wymianê
uszkodzonego podzespo³u ewentualnie wymianê urz¹dzenia. Wycofane z eksploatacji urz¹dzenie i/lub wadliwe podzespo³y
przechodz¹ na w³asnoœæ Gwaranta.
8. Gwarancja ulega przed³u¿eniu o okres, w którym Nabywca pozbawiony by³ mo¿liwoœci u¿ywania urz¹dzenia.
9. Gwarant podejmie starania aby naprawa zosta³a dokonana bez zbêdnej zw³oki, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia
urz¹dzenia. W uzasadnionych przypadkach, o których Gwarant powiadomi Nabywcê, termin ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu np. o czas
importu zaopatrzeniowego, lub w przypadku gdy zaistnieje koniecznoœæ przeprowadzenia ekspertyzy lub badañ laboratoryjnych
w wyspecjalizowanych placówkach.
10. Gwarant odpowiada wy³¹cznie za wady tkwi¹ce w sprzedanym urz¹dzeniu. Nie s¹ objête gwarancj¹ uszkodzenia powsta³e po jego
sprzeda¿y z innych przyczyn, a w szczególnoœci:
a) uszkodzenia mechaniczne (w tym tak¿e przez mikrocz¹steczki wystêpuj¹ce w œrodowisku pracy urz¹dzenia), termiczne,
chemiczne, oraz o charakterze losowym lub wywo³ane czynnikami atmosferycznymi,
b) uszkodzenia powsta³e na skutek nieprzestrzegania typowych lub nakazanych w instrukcji obs³ugi zasad eksploatacji urz¹dzenia,
monta¿u lub u¿ytkowania urz¹dzenia niezgodnie z przeznaczeniem oraz inne uszkodzenia wywo³ane przez dzia³anie lub
zaniechanie Nabywcy,
c) uszkodzenia bêd¹ce wynikiem wadliwego dzia³ania systemu, w którym urz¹dzenie zosta³o zabudowane lub by³o eksploatowane,
d) uszkodzenia powsta³e w wyniku niewykonania czynnoœci, do których zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi zobowi¹zany by³ Nabywca np.
okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja itp.
e) uszkodzenia wynik³e z powodu stosowania materia³ów lub czêœci ulegaj¹cych normalnemu eksploatacyjnemu zu¿yciu innych ni¿
zalecane przez Gwaranta w instrukcji obs³ugi.
f) uszkodzenia bêd¹ce nastêpstwem stosowania zasilania elektrycznego urz¹dzenia (lub systemu, w którym to urz¹dzenie
funkcjonuje) niezgodnego z norm¹, a w przypadku tak¿e zasilania urz¹dzenia wod¹, uszkodzenia bêd¹ce wynikiem stosowanie
wody (wody zasilaj¹cej i/lub wody kot³owej) o parametrach innych ni¿ przewidziane w obowi¹zuj¹cej normie (PN-93/C-04607)
g) uszkodzenia powsta³e w wyniku obs³ugi i/lub konserwacji urz¹dzenia w sposób niezgodny z instrukcj¹ i/lub przez osoby do tego
nieupowa¿nione.
11. Gwarancja nie obejmuje tak¿e :
a) czynnoœci wykonywanych przez Nabywcê zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs³ugi urz¹dzenia w ramach normalnej
konserwacji i przegl¹dów,
b) kosztów dojazdu i pracy serwisu Gwaranta lub podmiotu przezeñ delegowanego w przypadku, gdy wezwanie gwarancyjne oka¿e
siê bezzasadne.
12. Potwierdzeniem dochowania terminów i zakresu czynnoœci przewidzianych dla serwisu urz¹dzenia jest adnotacja dokonana przez
przeszkolonego pracownika poczyniona w Karcie Przegl¹dów i Konserwacji urz¹dzenia.
13. Gwarant nie odpowiada za szkody poniesione przez Kupuj¹cego lub osoby trzecie wywo³ane ruchem urz¹dzenia powsta³e
w szczególnoœci wskutek nie dochowania przez Nabywcê warunków okreœlonych powy¿ej.
14. W przypadku wykonywania przez Gwaranta serwisu w miejscu zamontowania urz¹dzenia Nabywca udostêpni Gwarantowi
swobodny dostêp do pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê urz¹dzenia.
15. W przypadku urz¹dzeñ zamontowanych na wysokoœci, uniemo¿liwiaj¹cej dostêp z powierzchni pod³ogi, Nabywca zapewni zgodne
z przepisami BHP rusztowania lub mobilne zwy¿ki i urz¹dzenia transportu pionowego.
16. Demonta¿u urz¹dzenia z systemu elektrycznego i/lub hydraulicznego dokonuje Nabywca.
17. Reklamacje nale¿y sk³adaæ pod adres Gwaranta pisemnie / faxem / e-mailem na formularzu zg³oszenia serwisowego.
18. Gwarant odmówi wykonania czynnoœci gwarancyjnych (serwisu okresowego lub naprawy) w przypadku nieuregulowania
Gwarantowi ceny za urz¹dzenie lub za wczeœniejsz¹ us³ugê .

DATA SPRZEDA¯Y

PIECZÊÆ I PODPIS

Specjalne Warunki Gwarancyjne:
Przed³u¿enie okresu gwarancyjnego do ........... miesiêcy.
Inne:
PIECZÊÆ I PODPIS
17

TYP URZ¥DZENIA:
NUMER FABRYCZNY:
ROK PRODUKCJI:

V. PROTOKÓ£ ROZRUCHU URZ¥DZENIA
Data
uruchomienia

Wykonawca uruchomienia
pieczêæ / nazwisko i podpis

Pr¹d
silnika
[A]

Przedstawiciel u¿ytkownika
pieczêæ / nazwisko i podpis

Uwagi

VI. KARTA PRZEGL¥DÓW I KONSERWACJI*
Data
przegl¹du

Wykonawca przegl¹du
pieczêæ / nazwisko i podpis

Zakres czynnoœci obs³ugowych

* Przegl¹d urz¹dzenia zgodnie z rozdzia³em Naprawa i Konserwacja w Instrukcji Obs³ugi
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Uwagi

Data:

VII. ZG£OSZENIE SERWISOWE
GWARANCYJNE

POGWARANCYJNE

ODP£ATNE

U¿ytkownik urz¹dzenia (nazwa)
Osoba do kontaktu
Adres u¿ytkownika
Telefon, fax oraz e-mail
Typ urz¹dzenia
Nr fabryczny
Rok produkcji
Rozruchu dokona³

Opis uszkodzenia:
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

UWAGA:
PO SKOPIOWANIU I WYPE£NIENIU PRZEŒLIJ ZG£OSZENIE NA FAX LUB E-MAIL RAZEM Z KOPI¥ PROTOKO£U
URUCHOMIENIA.
Firma JUWENT przyjmuje zg³oszenia wype³nione czytelnie i kompletnie.
W przypadku zg³oszenia nieuzasadnionej reklamacji zg³aszaj¹cy zostanie obci¹¿ony kosztami serwisu.

Data wystawienia gwarancji

Nr zlecenia

.......................................

.......................................

19

(piecz¹tka firmowa)

