
Zeta Rev HEi FC
36÷96 kW

Allmän information
Kylaggregat med likströmsinverterstyrd borstlös 
kompressor. Frikylning med oberoende sektion, 
tillval utan glykol

Konfigurationer
/NG: enhet utan glykol på användarsidans krets
/LN: ljuddämpad enhet

Utmärkande egenskaper
 ► Patenterat frikylningssystem
 ► Kylare med minskad köldmedieladdning
 ► Tank för vattenmodul (tillval) för att säker-
ställa min. vattenmängd i anläggningen

 ► Avancerad styrenhet BlueThink med inbyggd 
webbserver. Funktion Multilogic och övervak-
ningssystem Blueye®. (tillval)

 ► Flowzer: inverterstyrda pumpar (tillval)
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VERKNINGSGRAD GÅR HAND I HAND MED INVERTER

Den globala påtryckningen att öka energieffektiviteten 
hos byggnader och system medför utveckling av alla tek-
niker som kan bidra.
I VVS-sektorn tar sig detta uttryck i form av utveckling av 
tekniker som ger max. energibesparing vid förhållanden 
med delvis belastning.
Den teknik som mer än andra ger avsevärt förbättrad 
verkningsgrad vid förhållanden med delvis belastning 
är tekniken med inverterstyrda kompressorer. Den ger i 
själva verket max. verkningsgrad med upprätthållning av 
samma driftsgränser som traditionella enheter.
Denna fördel blir desto mer uppenbar ju mer belastningen 
varierar (som i komforttillämpningar) eller ju längre drifts-
cykeln är vid variabla temperaturer på källsidan (som för 
kombinerade luft-/vatteneheter i industritillämpningar).
Behovet av överensstämmelse med energieffektivitetsmå-
len som ställs av kraven på ekodesign driver alltmer på 
användningen av enheter som är utrustade med denna 
teknik.

Zeta Rev HEi FC

Samtliga enheter använder en likströmsinverterstyrd her-
metisk kompressor av scrollspiraltyp med borstlös motor. 
På modeller med två eller tre kompressorer är denna dub-
bel- eller trippelansluten med hermetiska scrollkompres-
sorer med asynkronmotor av typ ON/OFF.
Jämfört med en kompressor med asynkronmotor består 
rotorn på en kompressor med borstlös motor (BLDC motor 
eller PMDC motor) av permanenta magneter. Dessa gör 
motorn avsevärt mer effektiv tack vare energibesparingen 
vid magnetiseringen av rotorn och avsaknaden av frik-
tionsdelar.
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Notera även hur en kompressor BLDC, som är specialkon-
struerad för att fungera även vid reducerade hastigheter, 
har ett bredare hastighetsregleringsområde jämfört med 
en traditionell växelströmsinverterstyrd kompressor.
Den inverterstyrda kompressorn kan modulera sin hastig-
het mellan ca 30 och 105 varv/s.
Sett till förloppet för den borstlösa motorns verkningsgrad 
och förloppet för enhetens totala verkningsgrad framgår 
det att enheten kan nå den bästa prestandanivån avseen-
de verkningsgrad vid en hastighet på 90 varv/s.
Vid behov kan enheten därmed utveckla en högre effekt 
än den nominella med en obetydligt lägre effektivitetsni-
vå. Denna kapacitet är speciellt intressant i samtliga de 
situationer då det är nödvändigt att tillgodose kortvariga 
belastningstoppar.
Kompressorn BLDC får inte matas direkt utan ska styras 
av en likströmsinverter som hanterar styrningen av ac-
celerations- och decelerationsramperna, styrningen av 
kompressorstarten utan strömtoppar vid start och garan-
terar att kompressorn alltid arbetar under säkra förhållan-
den och ligger inom de tillåtna driftsgränserna. Detta är 
en grundförutsättning för att upprätthålla kompressorns 
verkningsgrad och tillförlitlighet.

Styrning av ett aggregat med variabel kapaci-
tet
Utöver fördelen med en högre verkningsgrad innebär an-
vändningen av en modulerande kompressor att enheten 
kan anpassa sin kylkapacitet till den faktiska värmebelast-
ning som ska tillgodoses.
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Normalt överskrider effekten från enheten anläggningens 
faktiska effektbehov.
Vid detta förhållande genomgår ett aggregat med kom-
pressorer ON/OFF en sekvens av cykler för ON och OFF 
i ett försök att upprätthålla vattentemperaturen inom en 
inställd differential.
Vid varje påföljande omstart måste kylkretsen åter hitta 
det bästa balansvillkoret. Denna fas varar mellan 1 och 3 
minuter under vilka enheten utsätts för irreversibiliteter 
och har en mycket låg energieffektivitet.
Ett aggregat med inverterstyrd kompressor kan däremot 
modulera sin kylkapacitet och anpassa sig till belastning-
en.
Enhetens styrenhet kan tack vare kontrollen av vattent-
emperaturen i utloppet och dess variation över tid fast-
ställa effektnivån som efterfrågas av anläggningen. Den 
kan därmed reglera kompressorns hastighet med hjälp av 
en analog signal till invertern.
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Styrenheten efterfrågar lika mycket extra effekt som vat-
tentemperaturen i utloppet avviker från börvärdet. Ef-
terhand som vattentemperaturen i utloppet närmar sig 
börvärdet saktar styrenheten ned kompressorn och be-
gränsar temperatursvängningen så mycket som möjligt.
På detta sätt upprätthåller styrenheten, så långt det är 
möjligt, alltid kompressorn i modulerande funktion. Där-
med undviks irreversibilitet för starterna och förhållandet 
utnyttjas då kompressorn med borstlös motor arbetar 
med max. verkningsgrad.
På detta sätt upprätthåller styrenheten, så långt det är 
möjligt, alltid kompressorn i modulerande funktion. Där-
med undviks irreversibilitet för starterna och förhållandet 
utnyttjas då kompressorn med borstlös motor arbetar 
med max. verkningsgrad.
På modeller med flera kompressorer adderas multis-
croll-enheternas flexibilitet till den inverterstyrda kom-
pressorns moduleringsprecision.
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Styrenheten använder kompressorerna ON/OFF för att 
närma sig den efterfrågade belastningen genom att mo-
dulera den inverterstyda kompressorns kapacitet tills det 
uppnås en finjustering.
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TILLÄMPNING OCH FUNKTIONSPRINCIP
Våra frikylningsenheter tillgodoser de ökade energibespa-
ringsbehoven. De är framtagna för att minska driftkost-
naderna hos kylaggregat som arbetar för att betjäna pro-
cessapplikationer eller i IT-sammahang.
Frikylningsenheternas styrka är naturligtvis styrenheten 
som gör att gratisresursen i form av uteluften kan utnytt-
jas maximalt. Därigenom minimeras den energi som an-
vänds av kompressionssystemet. När enheten styrs akti-
veras chiller-delen och frikylningsdelen, även kombinerat, 
enligt uteluftens verkliga temperatur, börvärdet och den 
krävda belastningsnivån.
Frikylningsdelen är hydrauliskt kopplad i serie med för-
ångaren och detta tillåter att dra nytta av dess aktivering 
även då uteluftens temperatur endast är tillräcklig för att 
förkyla vattnet. Den effektkvot som saknas, som i varje 
fall är under den totala krävda kvoten, förses av kompres-
sorerna.
Medan uteluftens temperatur sjunker, ökar effektkvoten 
som frikylningsdelen så småningom kan överföra till vatt-
net. Då är effektkvoten som kompressorerna ska täcka 
alltid mindre.
När TFT uppnås (Total Free-cooling Temperature), kan 
frikylningsdelen helt tillfredsställa kyleffektbehovet och 
kompressorerna kan stängas av. I detta tillstånd kan en-
heten förse anläggningen med en kyleffekt som är lika 
stor som den som krävs enligt projektet, men endast fläk-
tarna förbrukar ström.
Nedan följer en snabb förklaring om hur enheten uppför 
sig i olika fall.

ZETA REV HEI FC
Funktionssätt endast chiller
När utetemperaturen är högre än returtemperaturen på 
vatten från anläggningen, alstras all kyleffekt av kompres-
sorerna.

I detta funktionssätt är spjällventilen som reglerar luftflö-
det till frikylningsbatteriet helt stängd, medan den framför 
kondenseringsbatteriet är helt öppen.

3-vägsventilen förbikopplar frikylningsbatteriet (och und-
viker onödiga tryckförluster) och kondensationskontrollen 
görs vid behov genom att modulera fläktarna.

Kombinerat funktionssätt
När omgivningstemperaturen är lägre än returtemperatu-
ren på vatten från anläggningen, aktiverar kontrollen fri-
kylningsdelen.

Kontrollen förvandlar 3-vägsventilen för att koppla frikyl-
ningsbatteriet i serie med förångaren, för att helt öppna 
frikylningens spjällventil och få fläktarna att fungera med 
max. hastighet. På detta sätt säkerställs maximal kylef-
fekt från uteluften.
Vattnet i frikylningsbatteriets utgång är det som går in i 
förångaren. Eftersom vattnet är "förkylt " är effektkvoten 
som krävs av chiller-delen lägre och den kan alltså fung-
era delvis.
Eftersom fläktarna måste hållas vid 100% för att garan-
tera max. effekt för vattenbatteriet, utförs kondenserings-
kontrollen genom att modulera öppningen av spjällventi-
len som finns framför kondenseringsbatteriet.

Funktionssättet endast free cooling
Under en viss uteluftstemperatur fungerar enheten endast 
i funktionssättet frikylning.

Vattenbatteriets effekt tillfredsställer helt anläggningens 
krav. Därför stängs spjällventilen framför kondensatorn 
helt och kompressorerna hålls stängda.
Dessutom styr enhetens kontroll genom att modulera 
fläktarnas hastighet frikylningens effekt, som kan vara för 
stor när uteluftens temperatur sjunker.
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ZETA REV HEI FC/NG
Funktionssätt endast chiller
När utetemperaturen är högre än returtemperaturen på 
vatten från anläggningen, alstras all kyleffekt av kompres-
sorerna.

I detta funktionssätt är spjällventilen som reglerar flödet 
till frikylningsbatteriet helt stängd, medan den framför 
kondenseringsbatteriet är helt öppen.
Cirkulationspumpen i frikylningskretsen förblir frånkopp-
lad, medan kondensationskontrollen utförs vid behov ge-
nom att modulera fläktarna.

Kombinerat funktionssätt
När omgivningstemperaturen är lägre än returtemperatu-
ren på vatten från anläggningen, aktiverar kontrollen fri-
kylningsdelen.

Kontrollen kopplar på frikylningskretsens cirkulations-
pump, öppnar helt frikylningens spjällventil och får fläk-
tarna att fungera med max. hastighet. På detta sätt säker-
ställs maximal kyleffekt från uteluften.
Frikylningsbatteriets kyleffekt överförs till anläggningens 
vatten med hjälp av en avkopplingsvärmeväxlare. Detta 
tillåter att separera glykolvattnet som cirkulerar i frikyl-
ningskretsen från anläggningens vatten som alltså inte 
kräver tillsättning av antifrysmedel.

Vattnet som kommer ut från avkopplingsvärmeväxlaren 
är det som sedan går in i förångaren. Eftersom vattnet är 
"förkylt " är effektkvoten som krävs av chiller-delen lägre 
och den kan alltså fungera delvis.
Eftersom fläktarna måste hållas vid 100% för att garan-
tera max. effekt för vattenbatteriet, utförs kondenserings-
kontrollen genom att modulera öppningen av spjällventi-
len som finns framför kondenseringsbatteriet.

Funktionssättet endast free cooling
Under en viss uteluftstemperatur fungerar enheten endast 
i funktionssättet frikylning.

Vattenbatteriets effekt tillfredsställer helt anläggningens 
krav. Därför stängs spjällventilen framför kondensatorn 
helt och kompressorerna hålls stängda.
Dessutom styr enhetens kontroll genom att modulera 
fläktarnas hastighet frikylningens effekt, som kan vara för 
stor när uteluftens temperatur sjunker.
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Zeta Rev HEi FC
Kylaggregat med likströmsinverterstyrd borstlös 
kompressor. Frikylning med oberoende sektion, 
tillval utan glykol

PRODUKTBESKRIVNING
STRUKTUR
Enhetens struktur är tillverkad av förzinkad plåt som är 
lackerad med polyesterpulver RAL 5017/7035 vid 180 °C. 
Därmed garanteras hög motståndskraft mot väder och 
vind.
Strukturen har en bärande ram och borttagbara paneler 
som är klädda med ljudisolerande material av expanderad 
polyuretan.
Samtliga skruvar och muttrar av rostfritt stål.

KOMPRESSORER
Kompressorerna är av hermetisk scrollspiraltyp och samt-
liga är utrustade med inspektionsfönster för oljenivå.
Det finns följande kompressorkonfigurationer beroende på 
modellen:
• modeller med en enda kompressor (x.1) innebär att det 

används en enda modulerande kompressor
• modeller med två kompressorer (x.2) innebär att det 

används en modulerande kompressor som är dubbelan-
sluten med en kompressor ON/OFF

• modeller med tre kompressorer (x.3) innebär att det 
används en modulerande kompressor som är trippelan-
sluten med två kompressorer ON/OFF

De modulerande kompressorerna är av hermetisk scroll-
spiraltyp med borstlös motor med permanenta magneter 
och är utrustade med inspektionsfönster för oljenivå.
Den modulerande kompressorns hastighet varierar utifrån 
den totala värmebelastningen mellan ca 30 och 105 var-
v/s. 30rps och 105rps Dess nominella kapacitet avser en 
hastighet på 90 varv/s. 90rps.
Kompressorns rotationshastighet varierar i området 
1.800÷6.300 rpm.
De modulerande kompressorerna är likströmsinverterstyr-
da. Den hanterar dessutom följande:
• styrning av acceleration- och decelerationsramper
• styrning av omslutningskurvan för den modulerande 

kompressorns drift
• styrning av den modulerande kompressorns larm och 

säkerhetsanordningar
Användningen av den modulerande kompressorn gör att 
den totala startströmmen kan minskas eftersom dess 
start alltid sker med en accelerationsramp. På modeller 
med två eller tre kompressorer sker starten av kompres-
sorerna ON/OFF alltid med den modulerande kompressorn 
vid reducerad hastighet. Detta har till syfte att minimera 
enhetens startström.
Kompressorerna ON/OFF är av hermetisk scrollspiraltyp 
och är utrustade med inspektionsfönster för oljenivå.
Det tekniska kompressorutrymmet är ljudisolerat med lju-
disolerande material med ljuddämpande material emellan. 
Kompressorerna går att komma åt via paneler för under-
håll även när enheten är i drift.

På enheter med två eller tre kompressorer finns även ol-
jeutjämningslinjen.
Samtliga kompressorer är utrustade med en uppvärm-
ningsanordning för höljet.

KONDENSERINGSBATTERI
Värmeväxlaren på källsidan har tillverkats med batteri 
med mikrokanaler i aluminium.
Mikrokanalbatterierna tillverkas av specifika aluminium-
legeringar för rören och flänsarna. Därmed minskas den 
galvaniska korrosionen anmärkningsvärt vilket skyddar 
köldmedierören. Hela batteriet beläggs dessutom med Sil-
FLUX (eller liknande) eller förzinkas för att öka motståndet 
mot rostangrepp ytterligare.
Användning av mikrokanalbatterier istället för traditionella 
koppar-/aluminiumbatterier gör att enhetens sammanlag-
da vikt blir ca 10 % lägre och minskar mängden köldmedi-
um med minst 30 %.
Se kapitlen "Tips för installationen" och "Beskrivning av 
tillbehör" för bedömning av eventuell tillvalsutrustning el-
ler behandlingar enligt installeringsplatsen.
Framför kondenseringsbatteriet finns en spjällventil för 
värmeväxlarens luftflöde, försedd med modulerande ser-
vostyrning. Hanteringen av spjällventilen sker med styr-
ningen genom att följa det patenterade frikylningssyste-
mets logiker (patentnr IT1855070):
• i funktionssättet chiller är spjällventilen helt öppen och 

tillåter maximalt luftflöde och kondensationskontrollen 
utförs genom att reglera fläktarnas hastighet

• i kombinerat funktionssätt (chiller + frikylning) fungerar 
fläktarna med full hastighet och kondensationskontrol-
len utförs genom att modulera spjällventilens öppning

• i funktionssättet frikylning är spjällventilen helt stängd 
och säkerställer fullt luftflöde endast till frikylningsbat-
teriet.

FRIKYLNINGSBATTERI
Frikylningens värmeväxlare består av ett batteri med kop-
parrör och parallella aluminiumlameller.
Se kapitlen "Tips för installationen" och "Beskrivning av 
tillbehör" för bedömning av eventuell tillvalsutrustning el-
ler behandlingar enligt installeringsplatsen.
Denna värmeväxlare sätts i serie på användarsidans vär-
meväxlare med hjälp av en 3-vägsventil. När enheten inte 
fungerar i funktionssättet frikylning, tillåter ventilen att 
förbikoppla batteriet och undvika onödig hydraulisk tryck-
förlust.
För enheter i version /NG är frikylningsbatteriet anslu-
tet till en avkopplingsvärmeväxlare som placerats i serie 
med förångaren. Batteriet matas med en dedikerad cir-
kulationspump som kopplas på endast när frikylningen är 
aktiverad.
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Frikylningsbatteriet har placerats på motsatt sida om ma-
skinen än kondenseringsbatteriet och tillåter därför en 
fullt självständig kontroll.
Framför batteriet finns en spjällventil för kontroll av luft-
flödet till värmeväxlaren, försedd med punktservostyr-
ning. Hanteringen av spjällventilen sker med styrningen 
genom att följa det patenterade frikylningssystemets logi-
ker (patentnr IT1855070):
• i funktionssättet chiller är 3-vägsventilen stängd (för 

versionen /NG är cirkulationspumpen avstängd), spjäll-
ventilen är helt stängd och säkerställer fullt luftflöde en-
dast till kondenseringsbatteriet

• i kombinerat funktionssätt (chiller + frikylning) är 
3-vägsventilen öppen (för version /NG är cirkulations-
pumpen påkopplad), fläktarna fungerar med full has-
tighet och spjällventilen är helt öppen och tillåter max-
imalt luftflöde till frikylningsbatteriet

• i funktionssättet frikylning är spjällventilen helt öppen 
och regleringen av effekten som fås från frikylningsbat-
teriet utförs genom att kontrollera enheten genom att 
modulera fläktarnas hastighet

FLÄKTAR
Fläktarna är axialfläktar som är direktanslutna till en 6-po-
lig trefaselmotor med inbyggt överhettningsskydd Klixon®  
och skyddsklass IP 54.
Fläkten omfattar en kanal som är utformad för att opti-
mera verkningsgraden och sänka ljudemissionen samt ett 
skyddsgaller.
Fläktarna styrs som standard av en varvtalsregulator som 
hanteras av kontrollen.

VÄRMEVÄXLARE ANVÄNDARSIDA
Värmeväxlaren har lödda plattor av rostfritt stål och är 
isolerad med huv tillverkad av isolerande material med 
slutna celler.
Värmeväxlaren är försedd med två temperatursonder (en 
i ingången och en i utgången) för temperaturkontroll av 
vattnet och antifrysskydd.
Värmeväxlaren är som standard skyddad med ett elek-
triskt antifrysmotstånd som hanteras med enhetens kon-
troll.

KYLKRETS
Enhet utrustad med en kylkrets som består av följande 
delar:
• kran på vätskeledning
• påfyllningsuttag
• inspektionsfönster för vätska
• fastsvetsat torkfilter på storlek 3.1 och 6.2
• torkfilter med utbytbar patron i ett stycke på storlek 8.3
• elektronisk expansionsventil
• tryckvakter för högt och lågt tryck
Kretsens och värmeväxlarens rörledningar är isolerade 
med skumplast med slutna celler.

ELPANEL
Elpanelen består av en låda av förzinkad och lackerad plåt 
med forcerad ventilation och skyddsklass IP 54.
Basenhetens elpanel består av följande delar:
• Huvudströmbrytare
• Automatbrytare för kompressorer med fast inställning
• Skyddssäkringar för fläktar och hjälpkretsar
• Termomagnetiska brytare för pumpar (om sådana finns)
• Fjärrbrytare för kompressorer, fläktar och pumpar (om 

sådana finns)
• Varvtalsregulator med fasavbrott
• Fasvakt
• Rena kontakter för generellt larm
• Enkla rena driftskontakter för kompressorer, fläktar och 

pumpar (om sådana finns)
• Mikroprocessorstyrning med display som är tillgänglig 

utifrån
Samtliga elkablar inuti elpanelen är numrerade och kopp-
lingsplinten för kundens anslutningar är blå så att de ome-
delbart går att identifiera inuti elpanelen.
Enhetens strömförsörjning är 400 V/3~+N/50 Hz.

STYRENHET BLUETHINK
Styrenhetens huvudsakliga funktioner
Mikroprocessorstyrningen medger följande funktioner:
• Reglering av vattentemperaturen med kontroll av vatt-

net i utloppet
• Frostskydd
• Tidsinställning av kompressorer
• Automatisk rotation av kompressorernas startsekvens
• registrering av historik på alla ingångar, utgångar och 

maskinstatus
• Automatisk rotation av kompressorernas startsekvens
• Registrering av larmhistoriken
• digital ingång för allmän påslagning/avstängning - ON/

OFF
• Seriell port RS485 med ModBus-protokoll
• Seriell port Ethernet med ModBus-protokoll och inbyggd 

webbserver och förinläst webbsida
• USB uttag
För ytterligare detaljer om tillgängliga funktioner och visad 
information, se specifik dokumentation om styrenheten.
De seriella anslutningar som finns i standardutförandet 
är som standard endast aktiverade för läsning från BMS. 
Aktivering av skrivning från BMS ska beställas vid order-
tillfället.
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Webbserverns huvudsakliga funktioner
Bluethink-kontrollen omfattar som standard en webbser-
ver med en förinläst webbsida med åtkomst via lösenord.
Webbsidan gör att du kan utföra följande funktioner (vissa 
av dem är endast tillgängliga för användare med avance-
rade rättigheter):
• visning av enheten huvudfunktioner som enheten serie-

nummer, storlek, kylmedel
• Visning av maskinens allmänna status: Vattentempera-

tur i inlopp och utlopp, utetemperatur, förångnings- och 
kondenseringstryck, temperatur på sug- och tömnings-
sidan.

• visning av kompressorernas, fläktarnas, pumparnas, 
termostaternas status

• visning i realtid av grafiska framställningar över huvud-
sakliga storlekar

• visning av grafiska framställningar över sparade stor-
lekar

• visning av larmhistorik
• hantering av användare på olika nivåer
• fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF
• fjärrstyrt byte av börvärde
• fjärrstyrt byte av tidsintervaller

Human-Machine Interface
Styrenheten är utrustad med en grafisk display för visning 
av följande information:
• Vattentemperatur i inlopp och utlopp
• Inställd temperatur och inställda differentialer
• Larmbeskrivning
• Timräknare för driftstimmar antal starter av enhet, 

kompressorer och pumpar (om sådana finns)
• Värden för högt och lågt tryck samt respektive konden-

serings- och förångningstemperatur
• Utetemperatur
• Överhettning i insug till kompressorer

STYRENHETER OCH SKYDD
Samtliga enheter är utrustade med följande styrenheter 
och skydd:
• Tryckvakt för högt tryck med manuell återställning.
• Högtrycksskydd med automatisk återställning och be-

gränsade ingrepp som styrs av styrenheten.
• Lågtrycksskydd med automatisk återställning och be-

gränsade ingrepp som styrs av styrenheten.
• säkerhetsventil för högt tryck
• frostskyddsgivare i utloppet på värmeväxlarna på an-

vändarsidan
• differentialtryckvakt har redan monterats på värmeväx-

larna på användarsidan
• Överhettningsskydd för kompressorer och fläktar.

PROVKÖRNING
Samtliga enheter provkörs på fabriken och levereras på-
fyllda med olja och köldmedium.

EMBALLAGE
Enheten placeras och levereras på en träpall som gör att 
enheten kan flyttas med hjälp av en gaffeltruck.
Enheten lindas med en genomskinlig sträckfilm av poly-
etylen.

VERSIONER
Zeta Rev HEi FC/NG
Enheten omfattar följande /NG utöver delarna i basver-
sionen:
• vattenvärmeväxlare /avkopplingsvatten med plattor i 

stället för 3-vägsventilen
• cirkulationspump dedikerad till frikylningskretsen 

(stängd krets inuti enheten) med avstängningsventiler 
ned- och uppströms från den

• en flödesvakt med skovel som skyddar frikylningskret-
sen

• säkerhetsventil vatten som skyddar frikylningskretsen
• expansionskärl med vattenmanometer som skyddar fri-

kylningskretsen
För denna version är den mellanliggande värmeväxlaren 
alltid i serie med användarsidans värmeväxlare och därför 
ändras inte maskinens inre tryckförluster med driftsättet.
När man använder en avkopplingsvärmeväxlare kan man 
glykolsätta endast det vatten som finns i enhetens inre 
krets och använda rent vatten i anläggningen och på detta 
sätt uppnå en omedelbar ekonomisk besparning och för-
bättra värmeväxlingen i på enskilda användarna.

TILLVAL
/LN: ljuddämpad enhet
Enheten med detta tillval har en ljudisolerande huv på den 
modulerande kompressorn.

VATTENMODULER
Samtliga enheter kan utrustas med vattenmodul i olika 
konfigurationer:
• /1P: vattenmodul med en pump
• /2P: vattenmodul med två pumpar
• /1PS: vattenmodul med en pump och lagringstank
• /2PS: vattenmodul med två pumpar och lagringstank
Samtliga ovanstående moduler har pumpar med stan-
darduppfordringshöjd.
Vattenmodulerna med en pump omfattar följande delar:
• en pump
• en slussventil i pumpens utlopp
• ett expansionskärl
Vattenmodulerna med två pumpar omfattar följande de-
lar:
• två pumpar
• en backventil i utloppet för varje pump
• en slussventil på kollektorns utlopp på trycksidan
• ett expansionskärl
I versionen med två pumpar är den ena alltid reserv åt 
den andra. Omkopplingen mellan pumparna är automatisk 
och utförs tidsstyrt (för att dela upp driftstimmarna mellan 
pumparna) eller i händelse av driftsstörning.
Vattenmodulerna med tank omfattar dessutom följande 
delar:
• en tank med tömningskran och avluftningsventil
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BESKRIVNING AV TILLBEHÖR
Kylkretstillbehör
Dessa tillbehör kan vara inkompatibla sinsemellan även om det inte uttryckligen anges.

BC Kapacitivt buffertbatteri för elektronisk termostatventil
Vid stoppet av kompressorerna stänger alltid styrenheten den elektroniska termostatventilen för att undvika 
farliga migreringar av köldmedium. Närvaron av buffertbatteriet säkerställer att den elektroniska ventilen för-
blir stängd även vid strömavbrott.
Detta tillbehör använder inte ett vanligt batteri som energiackumulator utan en kondensator. Därmed påver-
kas det inte av batteriminnet hos vanliga batterier och är underhållsfritt.

BK Brine-Kit
Obligatoriskt tillbehör om ett börvärde för vattentemperatur som är lägre än +3 °C förutses (om enheten är 
utrustad med dubbelt börvärde eller variabelt börvärde används det lägre börvärdet).
Tillbehöret består av en ökad isolering samt av en lämplig dimensionering och inställning av vissa delar.
Temperaturer i inlopp och utlopp på värmeväxlaren måste uppges vid beställningen för en korrekt inställning 
av larmparametrar och kontroll av expansionsventilens storlek.
Börvärdet för kylning kan sedan ändras av kunden i ett intervall som, i förhållande till börvärdet som uppges 
vid beställningen, går från -1K upp till en maximal temperatur som tillåts av driftsgränserna som anges ovan.
Enheten optimeras för att fungera i den temperatur som anges vid beställningen. För olika börvärden kan ky-
leffekten och maskinens effektivitetsnivå minska om sådana villkor inte närmas.

MAFR_tab_Manometrar
Driftstrycken för varje krets i enheten kan visas på styrenheten i därtill avsedda skärmbilder. Dessutom kan 
aggregatet utrustas med manometrar (två per krets) som installeras väl synligt. Dessa medger avläsning i 
realtid av kylgasens driftstryck på lågtryckssidan och på högtryckssidan i varje kylkrets.

RG Fläktvarvtalsregulator (S)
Styrenheten styr fläkthastigheten med hjälp av en varvtalsregulator med fasavbrott för att optimera driftsför-
hållandena och enhetens effektivitet.
På enheter som är utrustade med fläktar EC utförs samma funktion med hjälp av motorn med elektronisk 
omkoppling av fläktarna (medföljer).

RIC Köldmedietank
Med hjälp av detta tillbehör garanteras alltid en korrekt matning av expansionsventilen även i samband med 
kraftiga variationer i utetemperatur.

RPP Sensor för köldmedieläckage med automatisk pumpavstängning
Detta tillbehör har en sensor för köldmedieläckage som är placerad inuti varje kompressorutrymme. Avkän-
ningen av ett köldmedieläckage tillkännages av styrenheten med ett specifikt larm och visning av en specifik 
symbol på styrenhetens display. Dessutom startar larmet aggregatets stopprocedur med pumpavstängning för 
samtliga kretsar i enheten. Allt köldmedium stängs in i batterierna.
Tillbehöret omfattar det kapacitiva buffertbatteriet.
Tillbehöret kan endast användas för enheter i utförandet LN eller SLN.

RPR Sensor för köldmedieläckage (S)
Detta tillbehör har en sensor för köldmedieläckage som är placerad inuti varje kompressorutrymme. Avkän-
ningen av ett köldmedieläckage tillkännages av styrenheten med ett specifikt larm och visning av en specifik 
symbol på styrenhetens display. Detta larm stoppar enheten.
Tillbehöret kan endast användas för enheter i utförandet LN eller SLN.
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RUB Inlopps- och utloppskranar för kompressorer
Kranarna som är placerade på kompressorernas utlopp och inlopp gör att kompressorn kan isoleras från resten 
av kylkretsen vilket gör underhållsmomenten snabbare och mindre invasiva.

VS Magnetventil på vätskeledning
Detta tillbehör förhindrar migreringar av köldmedium som kan skada kompressorn vid starten.

VTE Elektronisk termostatventil (S)
Tack vare denna del kan enheter arbeta vid förhållanden med mycket varierande värmebelastning eller funk-
tionssätt som t.ex. samtidig styrning av luftkonditionering och produktion av vatten med hög temperatur. 
Användningen av den elektroniska termostatventilen medger följande:
• Maximera värmeväxlingen till förångaren.
• Minimera svarstiderna på variationerna i belastning och driftsförhållanden.
• Optimera regleringen av överhettningen.
• Garantera max. energieffektivitet.
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Fläkttillbehör
VEC Fläktar EC

Detta tillbehör innebär att det för fläktsektionen används utökade fläktar EC med borstlös motor med elek-
tronisk omkoppling. Därmed garanteras samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden och en 
energibesparing på 15 % av varje fläkt som går för fullt.
Mikroprocessorn kan dessutom styra kondenseringen/förångningen med hjälp av en analog signal (0 - 10 V) 
som sänds till varje fläkt. Detta sker genom kontinuerlig reglering av luftflödet i förhållande till utetemperatu-
ren. Därigenom sänks även elförbrukningen och ljudemissionerna.

VEM Fläktar EC med ökad prestanda
Detta tillbehör innebär att det för fläktsektionen används fläktar EC med borstlös motor med elektronisk 
omkoppling. De garanterar samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden. Mikroprocessorn styr 
kondenseringen/förångningen med hjälp av en analog signal (0 - 10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker 
genom kontinuerlig reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även elförbruk-
ningen och ljudemissionerna.
Större EC-fläktar ger en kvarstående nyttig uppfordringshöjd på ungefär 100Pa.
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Vattenkretstillbehör
Dessa tillbehör kan vara inkompatibla sinsemellan även om det inte uttryckligen anges.

FVP FLOWZER VP - Växelriktare för manuell reglering av pump
Tillbehöret omfattar en koppling av en växelriktare i maskinen för att reglera pumpens (eller pumparnas) has-
tighet manuellt för att justera flödet på anläggningens tryckfall.
Detta tillbehör kombineras med en av de integrerade vattenmodulerna som kan väljas för enheten.
Enheter som är utrustade med en integrerad vattenmodul ger i själva verket en viss nyttig tryckhöjd (punkt 
A) till det nominella flödet Qd.
Anläggningens verkliga tryckfallsnivå (t.ex. typiska R-kurvan) leder till att pumpen hittar en annan balans-
punkt (punkt B) med ett flöde Qr  som överstiger Qd.
Vid detta förhållande är inte bara flödet ett annat än det nominella (även temperaturskillnaden är därmed en 
annan) utan dessutom är pumpens förbrukning högre.
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Användningen av Flowzer tillåter en manuell inställning av pumpens hastighet (t.ex. till hastighet n’ istället för 
n) för att erhålla det vattenflöde och den temperaturskillnad som installationen kräver (punkt C). Efter inställ-
ningen arbetar pumpen alltid med fast flöde.
Tillämpningen av Flowzer VP gör att pumpens förbrukning kan avsevärt sänkas som ger en energibesparing. 
Som exempel:
• en 10 % reducering av flödet medför en reducering på cirka 27 % av effektförbrukningen.

FVD FLOWZER VD - Omvandlare för automatisk reglering
Flowzer VD förutser en installation i maskinen av en tryckomvandlare med vilken växelriktaren kan uppskatta 
det verkliga trycket till anläggningens huvudändar och automatiskt anpassa pumpens hastighet för att uppnå 
ett inställt tryckhöjdsvärde. Flowzer VD ska kombineras till Flowzer VP . Det här tillbehöret gör att ett system 
med konstanttryck kan tas fram.
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Det här tillbehöret är användbart när de totala tryckfallen i kretsen är något variabla eller när de ändras i 
funktion till säsongerna (t.ex. vissa anordningar är endast aktiva under sommaren och inte under vintern).
Användningen av det här tillbehöret gör att du kan anpassa pumpens hastighet även vid en eventuell förore-
ning av filtret på hydraulkretsen.
Med Flowzer VD kan kunden ställa in tryckhöjdsvärdet Hd på växelriktaren som enheten ska bibehålla. Som 
du kan se i den grafiska framställningen flyttar kurvan med anläggningens motstånd åt vänster i takt med att 
anläggningens anordningar stängs och därmed kan växelriktaren minska pumpens hastighet för att bibehålla 
anläggningens tryckhöjd konstant. På detta sätt uppnås en omedelbar minskning av effekten som absorberas 
av pumpen.
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 Kunden ska kontrollera att den alltid är högre eller lika med det minimala flödet som tillåts för enheten under 
minimala flödesvillkor (det vill säga med ett maximalt antal stängda anordningar).

FLUS Flödesvakt (istället för differentialtryckvakt för vatten)
Alternativt till differentialtryckvakten (flödessensor (standard)) går det att beställa flödesvakten med skovel 
(tillbehör). Den känner av om det saknas vattenflöde till användarställets värmeväxlare och skickar en signal 
till enhetens styrenhet som stoppar kompressorerna för att förhindra skador på värmeväxlarna.
Flödesvakten medföljer (installationen åligger kunden) och ersätter vattendifferentialtryckvakten (standard).

FVF FLOWZER VFPP – Sats för pumpen till primär hydraulkrets med variabelt flödet och 
shuntventil inkluderad
Bluethink-lösning för ett system med variabelt flöde, som endast består av en primär krets på användnings-
sidan.
Flowzer VFPP inkluderar:
• en tryckomvandlare som installeras på anordningarnas värmeväxlare (Δpe)
• en dedikerad systemkontroll, fabriksinstallerad i enhetens elektriska panel (Sc)
• en modulerande shuntventil med servomotor tillhandahålls (Vbp) (installeras av kunden)
• två trycktransduktorer i systemet (Δpp) levereras separat (installationen åligger kunden)

Tillvalet ska obligatoriskt kombineras med Flowzer VP (inverter) och med en av de hydrauliska modulerna som 
kan väljas per enhet. Tillbehöret är inte förenligt med Multilogic (kontakta vår försäljningsavdelning för mer 
information).
Enheten måste innehålla den avancerade Bluethink-kontrollen, en enda värmeväxlare på användarsidan och 
ett steg med en minsta effekt på 25 % eller mindre.
Tillvalet erbjuder ett komplett och fördefinierat paket, vilket garanterar ett enkelt urval, anskaffning och drift-
sättning.
I synnerhet innehåller enheten ett ytterligare styrsystem, utrustat med en avancerad algoritm, som interage-
rar med den avancerade Bluethink-huvudkontrollenheten.
Flowzer VFPP har följande fördel:
• implementera en innovativ design, som alternativ till det klassiska systemet baserat på en primärkrets med 

fast flöde och en sekundär krets
• vara idealisk för nya eller helt ombyggda system, speciellt för komfortabla tillämpningar
• få ett komplett variabelt flödessystem med maximala energibesparingar
• förenkla användarkretsens layout
• begränsa systemets capex
• uppnå en fullständig och pålitlig kontroll av systemet
Maximal energibesparing uppnås tack vare:
• en hydraulisk separator som hanteras av den modulerande bypass-ventilen, som justerar by-pass-flödet till 

lägsta möjliga värde
• en avancerad algoritm för att förhindra svängningar både i inversionsventilen och i bypass-ventilen och 

därigenom balansera både pumphastigheten och bypass-hastigheten till ett minimum
Systemets capex reduceras också tack vare:
• enkel inverter + pumpmodul, integrerad i enheten
• minskade interna dimensioner tack vare den förenklade layouten
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Funktionsprincipen kan sammanfattas enligt följande:
• Flowzer VFPP utför en kontinuerlig reglering av uppfordringshöjden
• systemstyrenheten modulerar pumphastigheten enligt det tillstånd som detekteras av systemomvandlarna 

Δpp

• om systemets terminaler är avstängda, minskar pumphastigheten
• pumpens hastighet kan minskas tills det minsta flödet som är tillåtet på aggregatets värmeväxlare nås
• denna flödeshastighet övervakas indirekt av de läckage som detekteras av differentialtrycksgivaren Δpe

• När denna minsta flödesgräns överstigits öppnar kontrollsystemet bypass-ventilen Vbp för att cirkulera flödet 
som inte krävs av anläggningen men som krävs för att garantera ett minimalt flödet till värmeväxlaren.

I det lägsta tillståndet (dvs. med alla systemanslutningar avstängda) måste den minsta tillåtna volymen (Vmin) 
koncentreras i motsvarande tank som ska installeras mellan enheten och bypassventilen.
Bypass-ventilen Vbp styrs av en 0-10 V-signal och måste därför installeras inom 30 m från enheten.
Trycktransduktorerna i systemet Δpp tillhandahåller en 4-20 mA signal och kräver två 1/4 tums honkontakter. 
Dessa transduktorer måste installeras inom ett avstånd av 200 m från enheten, nära systemterminalen som 
utsätts för stora läckage i linjens belastning eller i vilket fall som helst i ett läge där ett lämpligt tryckvärde 
kan detekteras.
Ytterligare information finns tillgänglig i den särskilda handboken.

FVPS FLOWZER VFPP – Sats för pumpen med variabelt flödet och temperatursensorer
Bluethink-lösningen för ett variabelt flödessystem, består av en primär krets och en sekundär krets.
Flowzer VPS inkluderar:
• en differenstrycktransduktor, fabriksmonterad vid ändarna på värmeväxlarens användarsida (Δpe)
• ett dedikerat styrsystem, installerat i fabriken i enhetens elektriska panel (Sc)
• två systemtemperatursensorer (T) - levereras separat; installationen åligger kunden

Tillvalet ska obligatoriskt kombineras med Flowzer VP (inverter) och med en av de hydrauliska modulerna som 
kan väljas per enhet. Tillbehöret är inte förenligt med Multilogic (kontakta vår försäljningsavdelning för mer 
information).
Enheten måste innehålla den avancerade Bluethink-kontrollen, en enda värmeväxlare på användarsidan och 
ett steg med en minsta effekt på 25 % eller mindre.
Tillvalet erbjuder ett komplett och fördefinierat paket, vilket garanterar ett enkelt urval, anskaffning och drift-
sättning.
I synnerhet innehåller enheten ett ytterligare styrsystem, utrustat med en avancerad algoritm, som interage-
rar med den avancerade Bluethink-huvudkontrollenheten.
Flowzer VPS har följande fördel:
• vara idealisk för renovering av befintliga system, speciellt för komfortabla tillämpningar
• få ett komplett variabelt flödessystem med maximala energibesparingar
• implementera en flexibel design, t.ex. i fråga om skalbara eller flerzonsystem
Det maximala energibesparandet uppnås tack vare den avancerade algoritmen, som förhindrar att invertern 
oscillerar och balanserar både pumphastigheten och recirkulationsflödet till ett minimum.
Vid omstrukturering är systemets capex begränsad till enheten och dess driftsättning.
Enhetens inverterstorlek och pumpmodulens storlek kan gynnas av den primära kretsens låga designpreva-
lens.
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Funktionsprincipen kan sammanfattas enligt följande:
• Flowzer VPS utför en intelligent flödesstyrning på primärkretsen, balanserar den med avseende på det se-

kundära kretsflödesschemat
• systemkontrollen modulerar pumpens hastighet enligt det tillstånd som detekteras av systemets T-sensorer
• om systemets terminaler är avstängda kommer det sekundära kretsflödet att minska; då detekteras flödes-

riktningen indirekt som temperaturskillnaden från sensorerna i systemet via separatorn eller bypass-röret
• styrningen av systemet kommer följaktligen att tvinga primärpumpen att sänka hastigheten tills det minsta 

flödet som är tillåtet på aggregatets värmeväxlare nås
• denna flödeshastighet övervakas indirekt av de läckage som detekteras av differentialtrycksgivaren Δpe

I tillståndet för minsta begärda last (dvs. med alla systemterminaler avstängda) måste den minsta tillåtna 
volymen (Vmin) säkerställas av motsvarande tank som ska installeras mellan enheten och separatorn eller by-
pass-röret.
T-systemets temperatursensorer tillhandahåller en 4-20 mA signal och kräver honkontakter på 1/2 tum.
Ytterligare information finns tillgänglig i den särskilda handboken.

FLUS Flödesvakt (istället för differentialtryckvakt för vatten)
Alternativt till differentialtryckvakten (flödessensor (standard)) går det att beställa flödesvakten med skovel 
(tillbehör). Den känner av om det saknas vattenflöde till användarställets värmeväxlare och skickar en signal 
till enhetens styrenhet som stoppar kompressorerna för att förhindra skador på värmeväxlarna.
Detta tillbehör är obligatoriskt för enheter som använder vatten utan glykol och som arbetar året runt vid 
minus- eller nollgradiga utetemperaturer.
Flödesvakten medföljer (installationen åligger kunden) och ersätter vattendifferentialtryckvakten (standard).

SCU Gruppsignal 0 - 10 V för styrning av kondensering
Tillbehöret består av en utgång 0–10 V för styrning av kondenseringen med hjälp av en anordning på utsidan 
av enheten (t.ex. en modulerande 2/3-vägsventil eller inverter för pump på källsidan). Utsignalen är förknip-
pad med kondenseringstrycket.
Vid enheter med två kretsar är signalen ensam och inriktad på den största av de två.

VSIW Säkerhetsventil på vattensida
Tillbehöret innebär att en säkerhetsventil monteras i enhetens vattenkrets. Ventilen öppnas när inställnings-
trycket nås och förhindrar genom tömning (bortledningen åligger kunden) att anläggningens tryck når farliga 
gränser för anläggningens delar. Ventilerna är utrustade med positiv tätning, d.v.s. prestandan garanteras 
även om membranet blir skadat eller går sönder.

CORM Anslutning för manuell påfyllning
Detta tillbehör används för att utföra påfyllningen av anläggningen direkt från enheten. Det finns en 1-tums 
påfyllningsventil och en 1/2 tums' avluftningsventil på fläkthöljet. I närheten av påfyllningsventilen finns dess-
utom en manometer som visar trycket i vattenkretsen. Detta tillbehör kan endast kombineras med enheter 
som är utrustade med behållare.
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Elektriska tillbehör
Dessa tillbehör kan vara inkompatibla sinsemellan även om det inte uttryckligen anges.

A41N Strömförsörjning 415/3+N/50
Strömförsörjning 415/3+N/50. Tillgänglig för följande enheter: för Zeta Rev och Zeta Rev LE från storlek 3.2 
till storlek 10.2, för konfigurationerna HE och SLN från storlek 3.2 till storlek7.2.

A43N Strömförsörjning 400/3+N/50
Strömförsörjning finns som standard på följande enheter: för Zeta Rev och Zeta Rev LE från storlek 3,2 till 
storlek 10,2, för konfigurationerna HE och SLN från storlek 3,2 till storlek 7,2

DAA Dubbel strömförsörjning med automatisk omkoppling
I enhetens elpanel installeras en automatisk, motordriven omkopplare dit två separata ledningar för strömfö-
rsörjning ska anslutas (t.ex. en från elnätet och en från likströmsenheten).
Omkopplingen mellan ledningarna är automatisk och måste alltid föregås av OFF-läget.
När detta tillbehör beställs måste enhetens elsystem vara utrustat med neutralledare.

DAM Dubbel strömförsörjning med manuell omkoppling
I enhetens elpanel installeras en manuell omkopplare dit två separata ledningar för strömförsörjning ska an-
slutas (t.ex. en från elnätet och en från likströmsenheten).
Omkopplingen mellan ledningarna är manuell och måste alltid föregås av OFF-läget.

CSP Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen.
På enheter som är utrustade med detta tillbehör ställs enhetens börvärde in så att det går att variera mellan 
två värden (max. och min.) i förhållande till utetemperaturen. Kompensationsrampen och max. och min. bör-
värdena kan ändras av användaren.
Om inget annat anges vid ordertillfället ställs enheten in för att utföra en positiv kompensationslogik enligt 
temperaturerna i följande diagram:

IACV Automatbrytare
Detta tillbehör innebär att automatbrytare installeras istället för säkringar för att skydda hjälpkretsarna. Sam-
ma tillbehör innebär dessutom att automatbrytare med inställningsbart överhettningsskydd används för att 
skydda kompressorerna.

PBA BACnet-protokoll på IP (Ethernet)
Styrenheten ställs in för en användning i skrivskyddat läge och skrivläge för BACnet-uttaget på IP-protokollet.
Som standard innebär programmeringen en skrivskyddad åtkomst till enhetens styrenhet. Aktiveringen av 
åtkomsten med/utan läs-/skrivskydd beställs vid ordertillfället.

RE1P Styrrelä för 1 extern pump
Detta tillbehör kan beställas för enheter utan pumpar och medger styrning av en extern pump till aggregatet.

RE2P Styrrelä för 2 externa pumpar
Detta tillbehör kan beställas för enheter utan pumpar och medger styrning av två externa pumpar till aggre-
gatet med en drifts-/standby-logik som utför en växling enligt driftstimmarna.

RMMT Relä för maximi- och minimispänning
Detta tillbehör övervakar konstant spänningsvärdet och fassekvensen för enhetens strömförsörjning. Om mat-
ningsspänningen inte ligger inom de inställda parametrarna eller om faserna har kastats om alstras ett larm 
som stoppar aggregatet för att förhindra skador på aggregatets huvuddelar

SETD Dubbelt börvärde från den digitala ingången
Tillbehöret gör att två olika driftsbörvärden kan förinställas och styra växlingen mellan dem med hjälp av en 
digital signal.
Börvärdestemperaturerna ska specificeras vid ordertillfället. För att optimera enheten kommer det lägre bör-
värdet att gälla.
Om inga andra indikationer ges vid beställningen kommer styrenheten att fabriksinställas med följande tem-
peraturer:
• börvärde 1 på 7°C
• börvärde 2 på 12°C
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SETV Variabelt börvärde med fjärrsignal
Tillbehöret gör att börvärdet kan varieras kontinuerligt mellan två förinställda värden i förhållande till en ex-
tern signal som kan vara av typen 0 - 1 V, 0 - 10 V eller 4 - 20 mA.
Börvärdets temperatur och typen av signal som ska användas för regleringen måste specificeras vid beställ-
ningen. För att optimera enheten kommer det lägre börvärdet att gälla.
Om inga andra indikationer ges vid beställningen kommer styrenheten att fabriksinställas med analog ingång 
av typ 0-10V med följande temperaturer:
• 0V motsvarar ett börvärde på 7°C
• 10V motsvarar ett börvärde på 12°C

SQE Värmepanel för elpanel
Det placeras värmeelement inuti elpanelen som förhindrar att det bildas is eller kondens inuti.

SUN Värmare för drift med luft under -25°C
Det placeras värmeelement inuti elpanelen som förhindrar att det bildas is eller kondens inuti.
Om enhetens driftstemperaturer kan utökas till under -25 °C är det nödvändigt att vidta specifika åtgärder för 
att garantera enhetens korrekta drift och de kritiska delarnas tillförlitlighet.
Beroende på temperaturgränserna som måste nås används värmare i lämpliga positioner, extra överhettnings-
skydd och speciella elledare.

TERM Fjärranvändarterminal
Detta tillbehör kan användas för att ersätta den terminal som normalt är placerad på aggregatet och placeras 
på ett stöd på avstånd. Detta tillbehör är speciellt användbart när enheten är placerad på en svåråtkomlig 
plats.
Tillbehöret medföljer och ska installeras (åligger kunden) på ett avstånd av max. 120 m från enheten. Det 
rekommenderas att använda en kabel av typ "TECO O.R. FE 2x2xAWG24 SN/ST/PUR".
Till detta tillbehör finns en direkt seriell port.
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Nätverkstillbehör
BEET Blueye® via Ethernet

Detta tillbehör inkluderar ingen sorts Blueye® Service. Detta ska köpas separat beroende på antalet enhe-
ter/anordningar som ska anslutas och antalet variabler som ska övervakas.
Blueye® är en övervakningsplattform för fjärrövervakning av en eller flera enheter i en och samma anlägg-
ning som sinsemellan är anslutna via ett nät med Modbus-protokoll.
För varje ansluten anordning fastställs de kritiska variablerna som ska övervakas över tid. Dessa samplas och 
lagras i molnet så att de alltid är åtkomliga genom en webbportal eller mobilapp (finns för Android och iOS).
För internetanslutningen går det bra att använda:
• en LAN-anslutning (Ethernet) som finns i anläggningen
• en mobilanslutning av typ 3G eller senare. SIM-kortet för data ingår ej.
Undertecknandet av något avtal Blueye® Service inkluderar:
• visning av historiken för övervakade variabler i form av både numeriska värden och diagram
• nedladdning av variabelhistoriken i CSV-format
• skapande av automatiska rapporter
• inställning av meddelanden (via app eller e-post) med olika inställda trösklar för de enskilda variablerna
• fjärrstyrd ON/OFF av enheten
• fjärrstyrd ändring av börvärde
• fjärrstyrt val av SOMMAR/VINTER (endast för reversibla enheter)
Det går att underteckna två typer av avtal.
Blueye® Service Basic gör det möjligt att:
• övervaka max. 20 variabler totalt, fördelade över max. 5 enheter/kringutrustningar
• ställa in ett min. samplingsintervall på 60 sekunder.
Blueye® Service Advanced gör det möjligt att:
• övervaka max. 200 variabler totalt, fördelade över max. 10 enheter/kringutrustningar
• ställa in ett min. samplingsintervall på 5 sekunder.
Båda avtalstyperna kan kombineras med tillvalet VPN. Till skillnad från standardanslutningen skapar detta 
tillval en säker anslutning (tunneling) mellan användaren och den fjärranslutna enheten genom portalen Blu-
eye®. Denna anslutningstyp medger oinskränkt fjärrstyrning och gör det således möjligt att också uppdatera 
mjukvaran (endast för enheter som är utrustade med programmerbar styrenhet).
Se den specifika dokumentationen om Blueye® för ytterligare detaljer.

PBA BACnet-protokoll på IP (Ethernet)
Styrenheten ställs in för en användning i skrivskyddat läge och skrivläge för BACnet-uttaget på IP-protokollet.
Som standard innebär programmeringen en skrivskyddad åtkomst till enhetens styrenhet. Aktiveringen av 
åtkomsten med/utan läs-/skrivskydd beställs vid ordertillfället.

GLO Gateway Modbus Lonworks
Tillbehöret innebär installation av en gateway RS485/Lon inuti elpanelen.
Som standard innebär programmeringen en skrivskyddad åtkomst till enhetens styrenhet. Aktiveringen av 
åtkomsten med/utan läs-/skrivskydd beställs vid ordertillfället.
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FMx Funktion Multilogic
Funktionen Multilogic gör att du kan hantera upp till 32 enheter med avancerad Bluethink-kontroll och hydrau-
liskt parallellt anslutna till varandra.

Beroende på informationen som detekteras av temperatursonden som sitter på anläggningens samlarrör för 
matning och retur, skapar huvudenheten en effektförfrågan som sprids mellan enheterna som ansluts i Multi-
logic-nätet enligt inställningsbara prioritära logiker och för optimering.
Om ingen kommunikation mellan enheterna finns eller om huvudenheten är offline, kan underenheterna fort-
sätta att arbeta enligt de inställda parametrarna för termoreglering.
Anslutna enheter kan skilja sig från varandra, både ifråga om effekt och utförande, på villkor att de uppfyller 
följande regler:
• om en kylare och värmepumpar finns i nätet Multilogic kommer huvudenheten obligatoriskt att vara en av 

HP-enheterna
• om en free-cooling-enhet finns eller inte finns i nätet Multilogic kommer huvudenheten att obligatoriskt vara 

en av free-cooling-enheterna.
Multilogic-funktionen som kan beställas med enheten kan vara:
• FM0: Funktion Multilogic för enhet Slave
• FM2: Funktion Multilogic för enhet Master för styrning av upp till två enheter Slave
• FM6: Funktion Multilogic för enhet Master för styrning av upp till sex enheter Slave
Om mer än 6 underenheter (upp till 31) måste anslutas kan du begära en offert från vår försäljningsavdelning.
För underenheterna förutser tillbehöret:
• programmeringen av enheten som en underenhet i ett maskinsystem i Multilogic-nätet
För huvudenheterna förutser tillbehöret:
• programmeringen av enheten som en huvudenhet i ett maskinsystem i Multilogic-nätet
• inmatningen av nödvändiga parametrar för anslutningen med de enstaka underenheterna
• installationen av en brytare i elpanelen för att ansluta enheterna i ett LAN-nät.
• tillhandahållandet av 2 temperatursonder som ska placeras på samlarröret för matning och retur av syste-

met (medföljer, installation och inkoppling ska utföras av kunden)
Anslutningen mellan huvud- och underenheter gör med en CAT-kabel. 5E/UTP (förutses av kunden) med 
RJ45-kontakter. Maximal kabellängd 100m.
För ytterligare detaljer, se styrenhetens handbok.

SMAR Smartlink
Tack vare detta tillbehör är det möjligt att ansluta styrenheten för enheten till styrenheten för luftbehandlings-
enheten Swegon GOLD™ med en vanlig seriell kabel. På detta sätt är det möjligt att slå ihop deras driftslogiker 
till en enda logik som driver systemet med maximal effektivitet. Det seriella gränssnittet RS485 ingår redan 
och används för anslutningen till Swegon-enheten.
Tillvalet är inkompatibelt med:
• dubbelt börvärde
• variabelt börvärde med fjärrsignal
• val av Sommar/Vinter från den digitala ingången
• börvärdeskompensation i förhållande till uteluften
• multilogic
• Samtliga kommunikationsprotokoll
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SW4P Nätbrytare med 4 portar
Tillbehöret innebär att en professionell nätbrytare med 4 portar installeras i DIN-skenan.Begär Blueye genom 
Ethernet.

SW8P Nätbrytare med 8 portar
Tillbehöret innebär att en professionell nätbrytare med 8 portar installeras i DIN-skenan.
Begär Blueye genom Ethernet
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Olika tillbehör
AG Vibrationsskydd av gummityp

De minskar vibrationerna som överförs från enheten till dess stödyta.
Tillbehör levereras separat.

ANTC Batteri behandlat med rostskyddsfärg
Behandlingen används endast för batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar. Behandling-
en består i passivisering av aluminiumet och försegling med polyuretanbas. Lackeringen utförs i två skikt. Det 
första är ett primerskikt för passivisering av aluminiumet och det andra ett ytskikt för försegling med polyure-
tanbas. Produkten har en hög motståndskraft mot rostangrepp och samtliga miljöförhållanden.
Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla värmeväxlaren utifrån enhetens installationsmiljö och 
genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön.
En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra prelimi-
nära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande:
• kustmiljö
• industrimiljö
• stadsmiljö med stor befolkningstäthet
• lantmiljö
När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att 
behandla värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta 
och mest gynnsamma situationen.
Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan p.g.a. en 
lokal och/eller tillfällig orsak, t.ex. p.g.a. rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt 
för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet.

BFAN Frikylningsbatteri behandlat med rostskyddsfärg
Behandlingen används endast för batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar. Behandling-
en består i passivisering av aluminiumet och försegling med polyuretanbas. Lackeringen utförs i två skikt. Det 
första är ett primerskikt för passivisering av aluminiumet och det andra ett ytskikt för försegling med polyure-
tanbas. Produkten har en hög motståndskraft mot rostangrepp och samtliga miljöförhållanden.
Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla värmeväxlaren utifrån enhetens installationsmiljö och 
genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön.
En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra prelimi-
nära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande:
• kustmiljö
• industrimiljö
• stadsmiljö med stor befolkningstäthet
• lantmiljö
När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att 
behandla värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta 
och mest gynnsamma situationen.
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Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan p.g.a. en 
lokal och/eller tillfällig orsak, t.ex. p.g.a. rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt 
för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet.
Rostskyddsbehandling av värmeväxlaren rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls:
• Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet.
• Avståndet till kusten är mindre än 20 km.
• Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten.
• Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar.
• Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet.
• Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden.

FW Vattenfilter
För att skydda vattenkretsens delar (i synnerhet värmeväxlare) finns Y-filter som stoppar och dekanterar de 
partiklar som normalt finns i vattenflödet och som annars hade fastnat på kretsens ömtåligaste delar och för-
sämrat värmeväxlingsförmågan.
Installationen av vattenfiltret är obligatorisk även när detta inte medföljer som tillbehör.
Tillbehör levereras separat.

GABB Emballage i trähäck
Enheten skyddas av en måttanpassad träbur. Tillbehöret erfordras vid transport i container.

MCHE Mantlat mikrokanalbatteri
De mantlade mikrokanalbatterierna genomgår en behandling som innebär att hela värmeväxlaren sänks ned 
i en emulsion av organiska hartser, lösningsmedel, joniska stabilisatorer och avjoniserat vatten. Alltihop ex-
poneras för ett lämpligt elektriskt fält som gör att det bildas ett kompakt och jämnt lager på värmeväxlaren. 
Detta lager skyddar aluminiumet mot rostangrepp utan att äventyra dess termofysiska egenskaper.
Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla värmeväxlaren utifrån enhetens installationsmiljö och 
genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön.
En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra prelimi-
nära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande:
• kustmiljö
• industrimiljö
• stadsmiljö med stor befolkningstäthet
• lantmiljö
När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att 
behandla värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta 
och mest gynnsamma situationen.
Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan p.g.a. en 
lokal och/eller tillfällig orsak, t.ex. p.g.a. rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt 
för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet.
Rostskyddsbehandling av värmeväxlaren rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls:
• Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet.
• Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten.
• Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar.
• Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet.
• Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden.
Vid installationer mindre än en kilometer från kusten rekommenderas det starkt att använda koppar-/alumi-
niumbatterier med rostskyddsbehandling.
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PREA Delvis monterat utförande
Enheten levereras på ett sådant sätt att den enkelt kan demonteras på installationsplatsen om detta under-
lättar installationsarbetet.
Enheten som beställs med detta tillval levereras på följande sätt:
• ihopskruvad istället för ihopnitad
• med tilltäppta och osvetsade rörledningar
• utan påfyllt köldmedium
• utan provkörning
• endast täckt av garantin om den återmonteras och startas av auktoriserad personal från fabriken

RAAL Koppar-/aluminiumbatterier
Detta tillbehör innebär användning av batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar istället 
för mikrokanalbatterier.

SLIT Specialpall/-släde för leverans i container
Enheten placeras på en släde som underlättar på- och avlastningen från containern.
Tillbehöret erfordras vid transport i container.
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TEKNISKA DATA
ZETA REV HEi FC
   3.1 6.2 8.3
Kylning (A30°C; EG30% 15/10°C; 90Hz)
Kyleffekt (1) kW 35 65 95
Total effektförbrukning (1) kW 10 18 27
EER (1)  3,68 3,52 3,54
ESEER   4,69 4,47 4,47
Free-Cooling (A5°C; EG30% 15/x°C)
Kyleffekt (2) kW 31,2 45,3 69,7
Frikylningskvot (2)  88% 70% 74%
TFT - Total Free-cooling Temperature  °C 3,4 0,2 1,3
Kompressorer
Kompressorer/kretsar  n°/n° 1/1 2/1 3/1
Effektregleringsområde (6) % 33% / 117% 17% / 108% 11% / 106%
Köldmedieladdning (MCHX)  kg 4 6 8,,5
Köldmedieladdning (CuAl)  kg 4 8 24
Fläktar
Diameter  mm 630 630 630
Mängd  n° 2 2 3
Totalt luftflöde för kylare  m³/h 18.000 19.000 28.000
Värmeväxlare användarsida
Mängd  n° 1 1 1
Vattenflöde (1) m³/h 6,8 12,5 18,2
Totala tryckförluster med FC OFF  kPa 67 73 85
Totala tryckförluster med FC ON  kPa 74 91 99
Total inre volym (3) l 30 50 70
Ljudnivåer
Ljudnivå (4) dB(A) 84 85 86
Ljudtrycksnivå (5) dB(A) 52 54 54
Ljudnivå version LN (4) dB(A) 82 83 84
Ljudtrycksnivå version LN (5) dB(A) 50 52 52
Dimensioner och vikter basenhet**
Längd  mm 2.590 3.253 4.405
Djup  mm 1.337 1.337 1.437
Höjd  mm 1.488 1.788 1.788
Basversionens vikt i drift  kg 803 936 1.210
 
(MCHX: enhet med mikrokanalbatterier; CuAl: enheter batterier med rör/fläns i koppar/aluminium)
 
(1) Utetemperatur 30°C; vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 15/10 °C; 90Hz
(2) Utetemperatur 5°C; vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 15/x °C
(3) Vattenvolym i enheten när den fungerar i driftsläget med frikylning. Om sådan finns ska även volymen i behållaren tas i beaktande.
(4) Enhet som arbetar med nominell hastighet, utan något tillbehör, med utetemperatur 30°C och vattentemperatur i inlopp-utlopp för värmeväxlaren 

på användarsidan 15-10°C. Bindande värden. Värden erhållna från mätningar gjorda enligt ISO 3744 standard.
(5) Värden erhållna från ljudtrycksnivån (i känt tillstånd 4), som hänvisar till ett avstånd på 10m från enheten i fritt fält med direktivitetsfaktor Q=2. 

Icke bindande värden.
(6) Vägledande värde. Enhetens lägsta uppnådda kapacitet beror på driftsförhållandena. Det visade värdet lämpar sig eventuellt inte för beräkning av 

min. vattenvolym. Se avsnitt ˮMinimal vattenmängd i anläggningen” för detta ändamål.
** Basenhet CH exklusive tillbehör
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ZETA REV HEi FC /NG
   3.1 6.2 8.3
Kylning (A30°C; EG30% 15/10°C; 90Hz)
Kyleffekt (1) kW 36 67 96
Total effektförbrukning (1) kW 10 19 27
EER (1)  3,76 3,60 3,56
ESEER   4,69 4,47 4,47
Free-Cooling (A5°C; EG30% 15/x°C)
Kyleffekt (2) kW 22 32 49
Frikylningskvot (2)  62% 47% 51%
TFT - Total Free-cooling Temperature  °C 0,68 -2,92 -1,83
Kompressorer
Kompressorer/kretsar  n°/n° 1/1 2/1 3/1
Effektregleringsområde (6) % 33% / 117% 17% / 108% 11% / 106%
Köldmedieladdning (MCHX)  kg 4 6 8,5
Köldmedieladdning (CuAl)  kg 4 8 24
Fläktar
Diameter  mm 630 630 630
Mängd  n° 2 2 3
Totalt luftflöde för kylare  m³/h 18.000 19.000 28.000
Värmeväxlare användarsida
Mängd  n° 1 1 1
Vattenflöde (1) m³/h 6,3 11,7 16,6
Totala tryckförluster  kPa 60 68 92
Total inre volym (3) l 30 50 70
Ljudnivåer
Ljudnivå (4) dB(A) 84 85 86
Ljudtrycksnivå (5) dB(A) 52 54 54
Ljudnivå version LN (4) dB(A) 82 83 84
Ljudtrycksnivå version LN (5) dB(A) 50 52 52
Dimensioner och vikter basenhet**
Längd  mm 2.590 3.253 4.405
Djup  mm 1.337 1.337 1.437
Höjd  mm 1.488 1.788 1.788
Basversionens vikt i drift  kg 803 936 1.210
 
(MCHX: enhet med mikrokanalbatterier; CuAl: enheter batterier med rör/fläns i koppar/aluminium)
 
(1) Utetemperatur 30°C; vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 15/10 °C; 90Hz
(2) Utetemperatur 5°C; vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 15/x °C
(3) Vattenvolym i enheten när den fungerar i driftsläget med frikylning. Om sådan finns ska även volymen i behållaren tas i beaktande.
(4) Enhet som arbetar med nominell hastighet, utan något tillbehör, med utetemperatur 30°C och vattentemperatur i inlopp-utlopp för värmeväxlaren 

på användarsidan 15-10°C. Bindande värden. Värden erhållna från mätningar gjorda enligt ISO 3744 standard.
(5) Värden erhållna från ljudtrycksnivån (i känt tillstånd 4), som hänvisar till ett avstånd på 10m från enheten i fritt fält med direktivitetsfaktor Q=2. 

Icke bindande värden.
(6) Vägledande värde. Enhetens lägsta uppnådda kapacitet beror på driftsförhållandena. Det visade värdet lämpar sig eventuellt inte för beräkning av 

min. vattenvolym. Se avsnitt ˮMinimal vattenmängd i anläggningen” för detta ändamål.
** Basenhet CH exklusive tillbehör
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EKODESIGN
INLEDNING
 
Ecodesign-direktivet /ErP (2009/125 / EG) sätter nya standarder för effektivare energianvändning.
 
Det finns olika föreskrifter som hör till direktivet; vad gäller kylarprodukter och värmepumpar gäller följande föreskrif-
ter:
• Föreskrift 2013/813, för små värmepumpar (Pdesign ≤ 400 kW)
• Föreskrift 2016/2281, för kylare och värmepumpar med Pdesign > 400 kW
• Föreskrift 2013/811, för värmepumpar med Pdesign ≤ 70 kW.
 
Den sistnämnda förordningen (2013/811) gäller etikettering (Ecolabel certifiering) för små värmepumpar.
I de övriga två förordningarna (2013/813 och 2016/2281) fastställs säsongseffektivitetsmål som produkterna måste 
uppfylla för att kunna säljas och installeras i Europeiska unionen (förutsättning för CE-märkning).
Dessa effektivitetsbegränsningar definieras med index som är:
• ηsh (SCOP), med hänvisning till förprdning 2013/813
• ηsc (SEER) för komfortapplikationer och SEPR för processapplikationer, med hänvisning till föreskriften 2016/2281.
Vad gäller föreskriften 2016/2281 lyfts den krävda minimala effektiviteten från och med 1. januari 2021 (Tier 2) jämfört 
med den nuvarande tröskeln (Tier 1).
 
Figuren nedan illustrerar schematiskt korrespondensen mellan produkten och referensenergiindexet.
 

 
 
Några anmärkningar och förklaringar:
 
I förordningen 2016/2281 fastställs för komfortapplikationer indexet ηsc (SEER) i två olika drifttillstånd:
• SEER beräknat med vatten i maskinens inlopp/utlopp 12/7°C (low temperature application), 
• SEER beräknat med vatten i maskinens inlopp/utlopp 23/18°C (medium temperature application). 
Det minsta effektivitetsbehovet är detsamma, men det kan uppfyllas med tillståndet 12/7°C eller med tillståndet 
23/18°C, enligt den applikation som används för maskinen.
 
I 2013/813-förordningen skiljer man åt två olika typer: med låg temperatur och med medeltemparatur.
För följande används applikationer med låg temperatur: (low temperature application) alla värmepumpar vars maxima-
la tilluftstemperatur vid uppvärmning är mindre än 52°C med källa på -7°C och -8°C våttemperatur (luft-vattenenhet) 
eller inlopp 10°C (vatten-vattenenhet), i genomsnittliga klimatförhållanden.För dessa är effektivitetsindexet "low tem-
perature application" (vattentemperatur i utlopp 35°C).
För alla övriga värmepumpar hänvisar effektivitetsindexet till "medium temperature application" (Vattentemperatur i 
utlopp 55°C).
Indexen måste beräknas enligt den europeiska referenseldningssäsongen i genomsnittliga väderförhållanden.
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Nedan anges de minimikrav på effektivitet som föreskrivs i förordningarna.
 
FÖRORDNING 2016/2281, comfort applikation

 
FÖRORDNING 2016/2281, process applikation

 
FÖRORDNING 2013/813

 
 
Produktens överensstämmelse ska verifieras enligt applikationstypen, komfort eller process och med den krävda vat-
tentemperaturen i utlopp.
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Nedan finns två schematiska tabeller, för komfort- och processapplikationen som anger referensen för den krävda 
överensstämmelsen enligt produkttypen och den inställda temperaturen (hänvisning till föreskrifterna 2016/2281 och 
2013/813).
 
Viktig anmärkning: för blandade applikationer (komfort och process) är referensapplikationen för överensstämmelse 
den som används för komfort.
 
KOMFORTANVÄNDNING
PRODUKT VATTENTEMPERATUR I 

UTLOPP
ÖVERENSSTÄMMELSE INDEX FÖRORDNING

Kylare < 18°C SEER/ηsc
low temperature application

2016/2289

≥ 18°C SEER/ηsc
medium temperature application

2016/2289

Värmepumpar
(reversibel och endast för 
uppvärmning)
Pdesign≤400kW

SCOP/ηsh 2013/821

Vändbara värmepumpar
Pdesign>400kW

< 18°C SEER/ηsc
low temperature application

2016/2289

≥ 18°C SEER/ηsc
medium temperature application

2016/2289

värmepumpar endast för upp-
värmning
Pdesign>400kW

- -

- = befrielse från Ecodesign
 
PROCESS APPLIKATION
PRODUKT VATTENTEMPERATUR I 

UTLOPP
ÖVERENSSTÄMMELSE INDEX FÖRORDNING

Kylare ≥ +2°C , ≤ 12°C SEPR 2016/2289
> 12°C - -

> -8°C , < +2°C - -

- = befrielse från Ecodesign
 
Nedan följer några specifikationer och anmärkningar.

Delvis fullbordade maskiner.
Med delvis fullbordade maskiner avses de enheter som inte är försedda med värmeväxlare, användarsida eller källsida, 
alltså alla versionerna LC, LE, LC /HP, LE /HP. För ”delvis fullbordade” maskiner beror överensstämmelsen med Ekode-
sign på kombinationen med fjärrvärmeväxlaren.
De delvis fullbordade maskinern är alla CE-märkta och försedda med försäkran om överensstämmelse. Installationen 
i länderna i den Europeiska Unionen är därför tillåten; det korrekta valet och installationen av fjärrväxlaren måste sä-
kerställas enligt ovan nämnda fall.

EC-fläktar:
Det enda alternativ som positivt påverkar enhetens prestanda, genom att öka säsongens energieffektivitetsindex är 
VEC-tillbehöret.
En enhet utrustad med EG-fläktar har större SEER (ηsc) än konfigurationen med standardfläktar.

GAMMA ZETA REV HEI FC
För ZETA REV HEi FC sortimentet anges nedan de bestämmelser som gäller de olika enheterna i de olika konfiguratio-
nerna.

Zeta Rev HEi FC Zeta Rev HEi FC /NG :
• version med kylare: föreskrift 2016/2281
I tabellerna följer indikationerna på enheternas överensstämmelse och säsongens energiprestationsindex i förhållande 
till referensföreskriften.
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ZETA REV HEi FC - ZETA REV HEi FC NG
3.1 6.2 8.3

FÖRORDNING 2016/2281
Pdesign (1) kW 35 65 95
Överensstämmelse 12/7
Överensstämmelse (1) Y Y Y
ηsc (1) % 158,4 158,2 155,4
SEER (1) 4,04 4,03 3,96
Överensstämmelse Tier 2 (2021) (1) N N N
Överensstämmelse 12/7 enhet med EC-fläktar
Överensstämmelse (1) Y Y Y
ηsc (1) % 171,7 169,7 169,0
SEER (1) 4,37 4,32 4,3
Överensstämmelse Tier 2 (2021) (1) Y Y Y
Överensstämmelse 23/18
Överensstämmelse (2) Y Y Y
ηsc (2) % - - -
SEER (2) - - -
Överensstämmelse SEPR
Överensstämmelse (3) Y Y Y
SEPR (3) 6,41 5,61 5,61
 
Y = enhet som överensstämmer med Ecodesign i det angivna tillståndet.
(1) Temperatur i inlopp/utlopp för värmeväxlare på användarsidan 12/7°C , (low temperature application) med hänvisning till förordning 2016/2281 

och standarden EN 14825
(2) Temperatur i inlopp/utlopp för värmeväxlare på användarsidan 23/18°C (medium temperature application), med hänvisning till förordning 

2016/2281 och standarden EN 14825.
(3) Vatteninlopp/utloppstemperatur från användarvärmeväxlaren 12/7°C, med hänvisning till reglering 2016/2281 och EN 14825.
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ELEKTRISKA DATA
ZETA REV HEi FC - ZETA REV HEi FC/NG
   3.1 6.2 8.3
Allmänna elektriska data
Max. effektförbrukning (FLI) (1) kW 16 28 40
Max. strömförbrukning (FLA) (1) A 29 50 75
Märkström (Inom) (2) A 18 36 54
cosφ standardenhet (2)  1 1 1
Märkström med effektfaktorkorrigering (Inom) (2) A  34 49
cosφ effektfaktorkorrigeringsenhet (2)   0,96 0,95
Max. startström (MIC) (3) A 7,28 150,28 174,48
Strömförsörjning   400V / 3ph+N / 50Hz
Ström till hjälpkretsar   230V-24V / 1ph / 50 Hz
Rekommenderad ledningssträcka (5) mm² 4G6 4G16 4G25
Rekommenderat ledningsskydd (6)  CH14gG 40A NH00gG 63A NH00gG 100A
Elektriska data för fläktar      
Standardfläktens märkeffekt  n° x kW 2 x 0,6 2 x 0,6 3 x 0,6
Standardfläktens märkström  n° x A 2 x 2,6 2 x 2,6 3 x 2,6
Märkeffekt för fläkt EC  n° x kW 2 x 0,8 2 x 0,8 3 x 0,8
Märkström för fläkt EC  n° x A 2 x 1,4 2 x 1,4 3 x 1,4
Märkeffekt för utökad fläkt EC  n° x kW 2 x 1,0 2 x 1,0 3 x 1,0
Märkström för utökad fläkt EC  n° x A 2 x 1,6 2 x 1,6 3 x 1,6
 
(1) Uppgifter gällande enheten utan tillbehör som fungerar i maximala absorptionstillstånd
(2) Uppgift gällande enheten utan tillbehör som fungerar i standardförhållanden (A35°C; W12-7°C)
(3) Maximalt effektivt värde RMS av strömmen vid start av den sista kompressorn (FLA för hela enheten - FLA för större kompressor + LRA för större 

kompressor)
(4) Maximalt effektivt värde RMS av strömmen vid start av den sista kompressorn (FLA för hela enheten - FLA för större kompressor + 0,6 x LRA för 

större kompressor)

(5) De här värdena är väsentliga för kablarna med en driftstemperatur på 40°C, isolering i EPR och en ledning på maximalt 50m. Ledningssträckan ska 
bestämmas av en behörig tekniker i funktion till skydden, längden på ledningen, typen av kabel som används och typen av läggning.

(6) Rätt skyddsanordning för ledningen ska bestämmas av en behörig tekniker i funktion till längden på ledningen, typen av kabel som används och 
typen av läggning.

VATTENMODULER
Modell Märkeffekt Märkström Qmin Qmax

 kW A m³/h m³/h

P1 0,9 2,4 3,6 9,6

P2 1,9 4,2 7,0 18,0

P3 3,0 6,1 12,0 42,0

FLÖDESOMRÅDEN FÖR ANORDNINGARNAS VÄRMEVÄXLARE
Enheterna dimensioneras och optimeras för följande nominella förhållanden: extern luft 30°C, inlopp-utlopp från anord-
ningarnas värmeväxlare 15/10°C.
Enheterna kan fungera enligt konstruktionsvillkor som skiljer sig från nominella förhållanden på villkor att:
• konstruktionsvillkoren ingår i driftsgränserna som specificeras nedan
• vattenflödet enligt konstruktionsvillkoren (d.v.s. den specifika tillämpningen) ska alltid ingå i de tillåtna flödesområ-

dena som specificeras nedan. Om konstruktionsvillkoren kräver ett vattenflöde som inte ingår i det tillåtna driftsom-
rådet, kontakta vår försäljningsavdelning som hittar den bästa lösningen för den specifika användningen.

ZETA REV HEi FC - ZETA REV HEi FC/NG
 Qmin Qmax

 m³/h m³/h

3.1 3,4 10,2

6.2 6,3 18,8

8.3 9,1 27,3
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VATTENMODULER
ZETA REV HEi FC - ZETA REV HEi FC /NG

3.1 6.2 8.3
Expansionskärlets volym l 18 18 18
Lagringstankens volym l 165 200 200
Standardpumpar
Pumpmodell 1P,2P P1 P2 P3

Nyttig uppfordringshöjd 1P (1) 
(7) kPa 162 168 172

Nyttig uppfordringshöjd 2P (1) 
(7) kPa 154 158 151

Nyttig uppfordringshöjd 1P (1) 
(8) kPa 169 186 187

Nyttig uppfordringshöjd 2P (1) 
(8) kPa 161 176 165

 
(1) Utetemperatur 35°C, inlopp/utloppsvattentemperatur hos användarbyte 12/7°C. Värden enligt EN 14511-standarden.
(7) Uppgifterna avser enheten med frikyla PÅ
(8) Uppgifterna avser enheten med frikyla OFF
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DRIFTSGRÄNSER
KYLNING
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Ta: utetemperatur
LWTu: vattentemperatur i utlopp från värmeväxlare på användarsidan
FU: I det markerade fältet kan styrenheten aktivera en forcerad kapacitetsreglering av kompressorerna för att förhindra att sä-

kerhetsanordningarna utlöses.
FC only: i området som anges med pilen är påkopplingen av kompressorerna avaktiverad och enheten kan därför endast användas i 

funktionssättet frikylning
SUN: för att utföra åtgärder i det angivna området får det inte blåsa och enheten ska vara försedd med tilläggsutrustningen "SUN 

Värmare för drift med luft under -25°C". I detta område garanteras enhetens drift endast med AC-fläktar
BK: För lägre LWTu än +3 °C är det obligatoriskt att använda tillbehöret Brine-Kit.
 
För lägre LWTu än +5 °C är det obligatoriskt att använda frostskyddstillsatser (glykoler) i lämpliga procentandelar för att förhindra 
isbildning i värmeväxlaren.
Temperaturer i inlopp och utlopp på värmeväxlaren måste uppges vid beställningen för en korrekt inställning av larmparametrar och 
kontroll av expansionsventilens storlek.
Börvärdet för kylning kan sedan ändras av kunden i ett intervall som, i förhållande till börvärdet som uppges vid beställningen, går 
från -1K upp till en maximal temperatur som tillåts av driftsgränserna som anges ovan.
Enheten optimeras för att fungera i de temperaturer som anges vid beställningen. För olika börvärden kan kyleffekten och maskinens 
effektivitetsnivå minska om sådana villkor inte närmas.
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LJUDNIVÅER
ZETA REV HEi FC - ZETA REV HEi FC/NG

 

Oktavband [dB] Totalt 
[dB(A)]63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw_
tot

Lp_
tot

3.1 81 49 77 46 74 43 77 46 78 47 78 47 76 45 71 39 84 53
6.2 82 50 78 46 76 44 78 46 79 47 79 47 77 45 72 40 85 53
8.3 83 51 80 48 77 45 79 47 80 48 80 48 79 47 73 41 86 54

ZETA REV HEi FC /LN - ZETA REV HEi FC/NG /LN

 

Oktavband [dB] Totalt 
[dB(A)]63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw Lp Lw_
tot

Lp_
tot

3.1 79 47 75 44 72 41 75 44 76 45 76 45 74 43 69 37 82 50
6.2 80 48 76 44 74 42 76 44 77 45 77 45 76 44 70 38 83 51
8.3 81 49 78 46 75 43 77 45 78 46 78 46 77 45 71 39 84 52

Referensvillkor: utetemperatur 30°C; vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 15/10 °C; enhet utan tillbehör i funktion till den no-
minella driften.
Lw: ljudeffektnivå som erhålls genom mätningar som görs enligt standarden ISO 3744. Lw tot är det enda bindande värdet och upp-

fyller certifieringsprogrammet Eurovent (8/1) där det gäller.
Lp: Lp: ljudtrycknivåer på 10 meters 10 meter vrån enheten i fritt område med riktfaktor Q=2. De här värdena (inklusive Lp tot) 

kalkyleras från ljudeffektvärdena och ska anses som indikativa och inte bindande.
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TIPS FÖR INSTALLATIONEN
Enheterna som beskrivs i det här dokumentet är, på grund av deras beskaffenhet, högt påverkade av anläggningens 
egenskaper, arbetsvillkoren och installationsplatsen.
Kom ihåg att enheten ska installeras av en behörig och kvalificerad tekniker och i enlighet med gällande nationella lager 
i landet där maskinen installeras.
Installationen ska göras så att samtliga löpande och särskilda underhåll kan utföras.
Innan något som helst arbete inleds måste maskinens ”handbok för installation, drift och underhåll” läsas igenom och 
utföra nödvändiga säkerhetskontroller för att undvika ett funktionsfel eller fara.
Nedan följer några råd som ökar enheternas effektivitet och tillförlitlighet och därmed systemets där de installeras.

Vattnets egenskaper
För att förlänga värmeväxlarnas livslängd måste vattnet uppfylla vissa kvalitetsparametrar och se därför till att dess 
värden ingår i områdena som anges i följande tabell:
Total hårdhet 2,0 ÷ 6,0 °f
Langelier Saturation Index - 0,4 ÷ 0,4
pH 7,5 ÷ 8,5
Elektrisk konduktivitet 10÷500 µS/cm
Organiska ämnen -
Vätekarbonat (HCO3

-) 70 ÷ 300 ppm
Sulfater (SO4

2-) < 50 ppm
Vätekarbonat / Sulfater (HCO3

-/SO4
2-) > 1

Klorider ( Cl-) < 50 ppm
Nitrater (NO3

-) < 50 ppm
Vätesulfid (H2S) < 0,05 ppm
Ammoniak (NH3) < 0,05 ppm
Solfit (SO3), fritt klor (Cl2) < 1 ppm
Koldioxid (CO2) < 5 ppm
Metallkatjoner < 0,2 ppm
Manganjoner ( Mn++) < 0,2 ppm
Järnjoner ( Fe2+ , Fe3+) < 0,2 ppm
Järn + Mangan < 0,4 ppm
Fosfater (PO4

3-) < 2 ppm
Syre < 0,1 ppm

Vattenfilter måste installeras på alla hydraulkretsar.
En leverans av filter som är lämpligare för enheten kan beställas som tillbehör. I detta fall levereras filtren styckvis och 
ska installeras av kunden enligt anvisningarna i handboken för drift, installation och underhåll.

Glykolblandningar
Vid temperaturer under 5 °C är det obligatoriskt att använda en blandning av vatten och frostskyddsmedel och att ändra 
vissa säkerhetsanordningar (frostskyddsmedel o.s.v.). Detta ska utföras av kvalificerad personal som har auktoriserats 
av tillverkaren.
Temperatur vätskeutlopp eller lägsta 
omgivningstemperatur

°C 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Fryspunkt °C -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
Etylenglykol % 6 22 30 36 41 46 50 53 56
Propylenglykol % 15 25 33 39 44 48 51 54 57
 

Mängden frostskyddsmedel ska anses som % av vikten
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Minimal vattenmängd i anläggningen
För att aggregatet ska fungera korrekt är det nödvändigt att garantera en tröghet hos anläggningen på så sätt att min. 
driftstid uppfylls vid beräkningen av det högsta värdet mellan min. tiden för OFF och min. tiden för ON. Dessa begränsar 
med andra ord antalet starter per timme hos kompressorerna och undviker oönskade avvikelser från börvärdet hos det 
utgående vattnets temperatur.
Större vattenmängder är att föredra eftersom detta gör att antalet starter och avstängningar av kompressorerna mins-
kas, att kompressorernas slitage minskas och att anläggningens verkningsgrad ökas tack vare minskningen av antalet 
övergångar.
Den experimentella formeln som följer är till för att beräkna min. vattenmängd i anläggningen:

Där:
Vmin är den minimala vattenmängden i anläggningen som mäts i l
Ptot är maskinens totala kyleffekt som mäts i kW
N är antalet kapacitetssteg
ΔΤ är den tillåtna skillnaden på vattentemperaturen. Om inget specificeras anses detta värde motsvara 2,5K
ρ är densiteten på värmebäraren Om inget specificeras anses vattnets värde och därmed 1 000kg/m³
cp är den specifika värmen på värmebäraren. Om inget specificeras anses vattnets värde och därmed 4,186kJ/(kgK)
Med tanke på användningen av vatten och kan formeln skrivas om enligt följande, när vissa termer har grupperats:

N kan anta följande värden:
• N=3 för enheter med en enda inverterstyrd kompressor (modell 3.1)
• N=6 för enheter med två kompressorer varav en inverterstyrd (modell 6.2)
• N=9 för enheter med tre kompressorer varav en inverterstyrd (modell 8.3)
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Installationsplats
För att bestämma den bästa installationsplatsen för aggregatet och dess inriktning, uppmärksamma de följande punk-
terna:
• utrymmen ska observeras i förhållande till aggregatets officiella layout för att garantera plats för löpande och sär-

skilda underhåll
• hydraulledningarnas källa och diametrar ska uppmärksammas eftersom de påverkar krökningsradierna och därmed 

nödvändiga utrymmen för deras installation
• placeringen av kabelingångens plats på aggregatets elpanel i förhållande till strömförsörjningskällan
• om installationen förutser flera aggregat ska placeringen och dimensionerna på samlingsrören för anordningarna 

värmeväxlare och eventuella värmeväxlare för återvinning
• om installationen förutser flera aggregat ska det finnas ett avstånd på minst 3 meter mellan aggregaten
• alla igensättningar måste undvikas som kan begränsa luftcirkulationen till källvärmeväxlaren eller som kan skapa 

cirkulationer mellan luftens tryck- och matarsida
• inriktningen av aggregatet ska uppmärksammas för att begränsa, i den mån det är möjligt, att källvärmeväxlaren 

kan utsättas för solstrålar
• om installationsområdet är speciellt blåsigt ska aggregatet riktas in och placeras för att undvika luftcirkulation på 

batterierna. Om det krävs rekommenderas det att skapa vindskydd för att undvika funktionsfel.
När den bästa placeringen för aggregatet har fastställts, kontrollera att stödplattan har följande egenskaper:
• den ska ha lämpliga storlekar som motsvarar aggregatets: möjligen längre och bredare än aggregatet med minst 30 

cm och 15/20cm högre än den kringliggande bänken
• ska kunna bära minst 4 gånger aggregatets driftsvikt
• Ska tillåta att enheten installeras nivellerad: Även om enheten installeras på ett horisontellt stöd ska det anordnas 

lutningar i stödplanet för att föra bort regnvatten eller rester från avfrostningar till avlopp, brunnar eller platser där 
det inte finns fara för isbildning. Alla enheter i värmepumpsversion är utrustade med avloppsrör för kondensvatten 
som kan vara samlingsrör för att underlätta tömningen.

Aggregaten skyddas och konstrueras för att minska vibrationsnivån som överförs till marken, men det rekommenderas 
att vibrationsdämpande stöd i gummi eller med fjäder används som finns som tillbehör och kan beställas.
Aggregatet ska förses med vibrationsskydd innan det placeras på marken.
Vid installation på tak eller på mellanplan ska rörledningarna vara isolerade från väggarna och från innertaken.
Det rekommenderas att undvika en installation på smala platser, för att förhindra bländning, reflexer, resonans och 
akustisk samverkan med externa element till aggregatet.
Det är viktigt att alla slags ingrepp för att ljudisolera aggregatet inte påverkar installationen och dess funktion och spe-
ciellt inte minskar luftflödet till källvärmeväxlaren.
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Installationer som kräver en användning av behandlade batterier
Om enheten måste installeras i miljöer med speciellt aggressiv atmosfär finns det som alternativ specialbehandlade 
batterier:
• e-coated mikrokanalbatterier
• batterier med rostskyddsbehandling (tillbehör finns endast för enheter med batteri Cu/Al)
Beskrivningen av varje enstaka tillbehör finns i avsnittet ”Beskrivning av tillbehör”.
Valet av batteribehandlingen ska göras utifrån enhetens installationsmiljö och genom att göra en översyn av utsatta 
metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön.
En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra preliminära test 
eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande:
• kustmiljö
• industrimiljö
• stadsmiljö med stor befolkningstäthet
• lantmiljö
När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att behandla 
värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta och mest gynnsamma 
situationen.
Var speciellt uppmärksam i de fall där en miljö som inte är aggressiv blir det på grund av en bidragande orsak, t.ex. 
närvaro av en rökgång eller en evakueringsfläkt.
Valet av ett av behandlingsalternativen rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls:
• Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet.
• Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten.
• Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar.
• Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet.
• Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden
Speciellt för installation nära en kust gällande följande anvisningar:
för installation mellan 1 och 20 km från kusten av reversibla enheter med Cu/Al-batterier rekommenderas en använd-
ning av tillbehöret "Batteri behandlat med rostskyddsfärg"
för avstånd inom en kilometer från kusten rekommenderas det starkt att använda tillbehör. "Batteri behandlat med 
rostskyddsfärg” för alla enheter.
Det rekommenderas att följa anvisningarna i manualen för installation, drift och underhåll för rengöringen av batterier-
na. Därmed skyddas värmeväxlarna mot rostangrepp och garanteras enhetens optimala funktion.
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Förlust av luftflödet och alternativ tillgängliga för ventilationsdelen
Förutom för enheter som kräver större fläktar, har enheterna som standard konstruerats med tanke på att fläktarna 
fungerar med noll tryckhöjd till det nominella luftflödet.
Om det finns hinder för ett fritt luftflöde ska extra förluster av luftflöde beräknas som leder till ett minskat luftflöde och 
en försämring av prestandan.
De följande diagrammen visar kyleffektens förlopp (PC), för EER, den totala ineffekten (Pabs) och minskningen av den 
maximala utetemperaturen i funktion i kylaren, i funktion till försluten av luftflödet som fläktarna ska övervinna.
AC-fläktar (Ø 630)

EC-fläktar (Ø 630)

Större fläktar EC (Ø 630)

Värdena som anges gäller standardmaskinen, utan tillbehör, med AC-fläktar och hur som helst utan luftcirkulation.
T.ex.: anta att det finns hinder som kan skapa en förlust av luftflödet som uppskattas i 60Pa. I detta fall finns det 3 
möjligheter:
• använd enheten som standard AC-fläktar: i förhållande till idealiska förhållanden, kommer effekten att minskas med 

ungefär 5,5 %, den totala ineffekten ökar med ungefär 7,5 %, EER minskas med ungefär 12,5 % och den maximala 
utetemperaturen som tillåts för funktionen i 100 % kommer att minskas med ungefär 3,4K i förhållande till den no-
minella gränsen

• använd enheten med EC-fläktar: i förhållande till enheten med AC-fläktar som fungerar i idealiska förhållanden, kom-
mer effekten att minskas med ungefär 5 %, den totala ineffekten ökar med ungefär 6,5 %, EER minskas med ungefär 
11,5 % och den maximala utetemperaturen som tillåts för funktionen i 100 % kommer att minskas med ungefär 2,8K 
i förhållande till den nominella gränsen

• använd enheten med större EC-fläktar: i förhållande till enheten med AC-fläktar som fungerar i idealiska förhållan-
den, kommer effekten att förbli oförändrad, den totala ineffekten ökar med ungefär 1 %, EER minskas med ungefär 
2 % och den maximala utetemperaturen förblir den som anges i diagrammet över funktionsgränserna.

Vi understryker att, såsom anges i scheman och i enlighet med fläkttypens diameter och typ, är det för luft- och hydrau-
liska tryckförluster över 60 eller på 80Pa endast tillåtet att använda stora EC-fläktar.
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MÅTTRITNINGAR

ZETA REV HEI FC 3.1 A4H198A

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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ZETA REV HEI FC 3.1 A4H198A

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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ZETA REV HEI FC 6.2 A4H196A

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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ZETA REV HEI FC 6.2 A4H196A

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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ZETA REV HEI FC 8.3 A4G759

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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ZETA REV HEI FC 8.3 A4G759

Anmärkning: De här ritningarna är inte avtalsbindande. För installationens utformning, se den specifika layouten som 
kan beställas.
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