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Installation / Care / Use Manual

Model : ER194H
Original Instructions

Description
Remote Water Chillers are designed to reduce the temperature of potable water that is routed through the water chiller. Remote Water Chillers are 
designed to be installed in properly ventilated, non-visible locations.

• Electrical: 220-240V 50Hz, 220-230V 60Hz, 1 phase
• Ambient Air Temperature: 50-122°F (10-50°C)
• Water Pressure: 20-100 psig (0.14-0.69 MPa)
• Maximum Water Temperature: 122°F (50°C)
• Refrigerant: HFC-R134a

• Ingress Protection: IP21
• For Commercial Use Only
• Rated IP21 for Indoor/Outdoor Use
• Full Load Amps: 5.0

DANGER – Indicates death or serious injury will result if proper precautions are not taken.
WARNING – Indicates death, serious injury or property damage can result if proper precautions are not taken.
CAUTION – Indicates some injury or property damage may result if proper precautions are not taken.

Definitions

Authorized Service Personnel – Factory trained personnel or personnel having working knowledge of electrical, plumbing and machine (appliance) 
maintenance procedures.

Safety
DANGER

• Please read these instructions completely before starting the installation or performing any service. Failure to follow the instructions and safety 
precautions in this manual can result in serious injury or death.

• After installation, keep these instructions in a safe location for future reference.
• Electric supply must be identical in voltage, cycle, and phase to that specified on nameplate.
• A means for disconnecting electrical supply to the unit must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring rules. This is to allow electrical 

disconnection of the unit from electrical supply after installation.

WARNING
• For use with clean, clear potable drinking water only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate 

disinfection before the system.
• Installation and connection to water and electrical mains must be in compliance with local and national laws. 
• All Installation and Service work must be performed by an authorized service personnel. 

CAUTION
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• To prevent a metallic taste or increased metal content in the water due to an electrolysis process caused by electrical feedback from the grounding 
of electrical equipment to water mains, connect to the water mains using a dielectric coupling. 

Ratings
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Installation
For correct and safe installation, please read these instructions completely.

• All installation work must be performed by an authorized service personnel.
• Disconnect electrical supply serving the installation area to reduce risk of electrocution.
• Unit not suitable for installations where water jets could be used. 

DANGER

WARNING
• Shut off water supply serving the Installation area to reduce risk of water damage.
• Installation area must have minimum required clearances and ventilation for safe operation.
• Never wire compressor directly to electrical supply. 

CAUTION
• Hose-sets are not to be used for connecting to water mains.
• Tools/Items required but not provided.

        o   Safety Glasses
        o   Protective Gloves
        o   Hex drives.
        o   Water Shut-off Valve with 3/8" (9.5mm) compression outlet.
        o   Fasteners for wall type.

Installation Steps
1. It is important to insure proper ventilation.  Allow a minimum clearance of 12 inches (305 mm) in front and 3 inches (76mm) in the rear of the unit.  

If unit is to be installed in an enclosure, allow the following clearances around unit - 1 inch (25mm) each side, 3 inches (76mm) in the rear, 3 inches 
(76mm) inches above wall. If a ventilation grill is installed, the open free area must be 70 square inches or greater.

2. The weight of the installed unit is sufficient to keep the unit from moving without the need for additional brackets or mounting hardware.
3. This chiller has been designed for use with potable water and includes an o-ring seal on the drain plug. This fitting should be replaced if the unit is 

to be used with more aggressive fluids.
4. Connecting lines to be made of copper. Thoroughly flush all lines to remove all foreign matter before connecting to cooler. If flushing does not remove 

all particles, a water strainer should be installed in the supply line.
5. Connect cooler to building supply with a shut-off valve and install a union connection between the valve and the cooler.
6. For use with photo processing applications, adjust thermostat to warmer settings.

Wiring Instructions
1. Turn off electrical supply to chiller circuit.
2. Remove Terminal Box Cover to gain access to electrical box.
3. Connect electrical supply using conduit and connectors rated to 

minimum IPx1 (light rain) per local and national codes.
4. Connect ground wire to ground screw (provided).
5. Connect black wire to 220-240V 50Hz, 220-230V 60Hz, 1 phase.
6. Connect white wire to Neutral line.  
7. Replace Terminal Box Cover.

Start-Up
1. Open water shut-off valve.
2. Purge air from all water lines by operating bubbler valve of 

fountain to which cooler is connected. Steady water stream 
assures all air is removed.

3. Rotate fan to insure proper clearance and free fan action.
4. Turn on electical supply.

Water Mains Connection
A)   3/8” (9.5mm) O.D. Tube. Water Inlet to Chiller
B)   Building Water Mains
C)   Water Shut-off Valve (not provided)

LEGEND

A = 3/8" O.D. TUBE WATER OUT

B = 3/8" O.D. TUBE WATER INLET

C = 3/8" O.D. TUBE TANK DRAIN

A = Ribbed (Neutral)
B = Ground (Earth)
C = Smooth (Hot)
D = Red
E = White
F = Black

Thermostat Thermostat

Fan

CSR Box
Compressor

Overload

A
B
C

C
C

A
A

B

B

D

D

E

E

F

F

Terminal Box Cover
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For Replacement Parts, contact your local distributor or call 1.800.834.4816
Elkay Manufacturing Co. 2222 Camden Court – Oak Brook, IL 60523 U.S.A – 630.574.8484

Service
For proper and safe servicing, please read these instructions completely.

• All Service and Maintenance must be performed by an authorized service personnel. 
• Disconnect electrical supply to the unit before any service work to reduce risk of electrocution. 
• Shut off water supply serving the unit before any service work to reduce risk of water damage.

DANGER

CAUTION
• Tools/Items required but not provided, for servicing:

        o   Safety Glasses
        o   Protective Gloves
        o   Hex drives

1. Temperature Control: Factory set for 50ºF ± 5º (10ºC ± 5º) water under normal conditions. To adjust water temperature, turn screw on Item No. 2 
clockwise for colder, counter clockwise for warmer. 

Service: Adjustments

Service: Inspection/Cleaning
• Inspect Water Chiller twice each year for proper operation and performance.
• Inspection of the unit will require disconnecting electrical supply, removal of panels, etc. and reassembly and return to service practices.

2.   Condenser Fan Motor: Confirm condenser fan turns freely. If the condenser fan does not spin freely, have an authorized service personnel
      replace.
3.   Ventilation: Cabinet louvers and condenser fins should be periodically cleaned with a brush, air hose or vacuum cleaner. Cleaning should
      be done twice each year or more frequently if needed due to environment. Excess dirt or poor ventilation can cause no cold water and
      compressor cycling on the compressor overload protector.
4.   Water Flow: Confirm proper water flow. If water flow is slow, inspect filter or inline strainer for restriction. Replace filter cartridge if required.
      Disassemble inline strainer and clean if required.
5.   Lubrication: Motors are lifetime lubricated.
6.   Actuation of Quick Connect Water Fittings: Chiller is provided with
      lead-free plug which utilizes an o-ring seal. To remove plug from
      Chiller, relieve water pressure, pull the collar towards the fitting and
      pull the fitting off the tube. To install plug, push fitting straight onto
      tubing until it reaches a positive stop, approximately 3/4”(19mm). 
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ITEMIZED PARTS LIST

ITEM 
NO.

PART
NO. DESCRIPTION

1 1000003936 Terminal Box Cover

2 35882C Cold Control

3 35895C Cold Control (Freeze Protect)

4 0000000249 Kit - Fan Motor/Blade/Shroud/Nuts

5 98853C Kit - Heat Exchanger/Drier

6 41991000 Fan Bracket

7 28176C Base Assembly

8 27197C Grill (Front)

9 66628C Condenser

10 28178C Terminal Box

11 1000002447 Evaporator Assembly

12 36308C Compressor Service Pack

13 98763C Kit - Elect./Overload/Cover/Strap/C.R. Box

14 1000003982 End Panel

15 1000003762 Insulation Box Panel (Front)

16 70772C Drain Plug

17 27957C Insulation Box Cover

18 1000003761 Insulation Box (Rear)

NS 27198C Grill (Rear)

*

12 10
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الخدمة
للخدمة الصحيحة واآلمنة، الرجاء قراءة هذه التعليمات كاملًة.

يجب أن يتم إجراء كافة أعمال الخدمة والصيانة من قبل موظفي الخدمة المعتمدين. • 
افصل مصدر التيار الكهربي إلى الوحدة قبل أي عمل خدمة وذلك لتقليل خطر الصعق الكهربي. • 
اغلق مصدر الماء الذي يغذي الوحدة قبل أي عمل خدمة وذلك لتقليل خطر األضرار الناتجة عن المياه.• 

خطر

تنبيه
الُعدد/األجزاء المطلوبة ولكن لم يتم تزويدها، للخدمة:• 

نظارات السالمة  o  
القفازات الواقية  o  

المفكات السداسية.  o  

التحكم في درجة الحرارة: تم ضبطها في المصنع لماء بدرجة 10 درجة مئوية ± 5 درجة )50 درجة فهرنهايت ± 5 درجة( تحت الظروف الطبيعية. لتعديل درجة حرارة الماء، ادر البرغي على الجزء رقم 2 . 1
باتجاه عقرب الساعة لدرجات الحرارة األبرد، وبعكس اتجاه عقرب الساعة لدرجات الحرارة األدفأ. 

الخدمة: التضبيطات

الخدمة: الفحص/التنظيف
افحص مبردة الماء مرتين كل سنة للتأكد من التشغيل واألداء السليمين.• 
يتطلب فحص الوحدة فصل مصدر التيار الكهربي، وإزالة األغطية، الخ...وممارسات إعادة التجميع والعودة إلى الخدمة.• 

محرك مروحة المكّثف: تأكد من أن مروحة المكّثف تدور بحرية. إذا لم تكن مروحة المكّثف تدور بحرية، اتصل بموظفي الخدمة المعتمدين ليقوموا بإستبدالها.  .2
التهوية: يجب أن يتم دورًيا تنظيف الفتحات القابلة للضبط للكابينة وزعانف المكّثف بفرشاة، أو بخرطوم هواء أو بمكنسة كهربائية. يجب أن يتم التنظيف مرتين سنوًيا أو اكثر تكراًرا عند الحاجة بسبب البيئة   .3

المحيطة. إن األوساخ الزائدة أو التهوية الرديئة يمكن أن يؤديا إلى انعدام الماء البارد وإلى مراوحة الضاغط على واقي زيادة التحميل.
تدفق الماء: تأكد من التدفق السليم للماء. إذا كان التدفق بطيًئا، افحص المرّشح أو المصفاة الخطية بحًثا عن أي عائق. استبدل خرطوشة المرّشح عند الحاجة. فك تركيب المصفاة الخطية ونظفها عند الحاجة.  .4

التزييت: المحركات مزيتة على مدى حياتها.  .5
تشغيل تركيبات المياه للتوصيل السريع: المبّردة مزودة بقابس خالي من الرصاص يستخدم مانع تسرب   .6 

 حلقي. إلزالة القابس من المبّردة، خفف ضغط الماء ثم اسحب الطوق باتجاه التجهيزات ثم اسحب 
 التجهيزات من األنبوبة. لتركيب القابس، اضغط التجهيزات مباشرًة في األنبوب إلى أن تصل إلى 

نقطة وقوف إيجابية بما يقارب 19 مم )4/3 بوصة(. 

قائمة أجزاء مفّصلة

 رقم
.العنصر

رقم
الوصفالقطعة

غطاء الصندوق الطرفي11000003936

235882Cالتحكم في البرودة

335895C(التحكم في البرودة )الحماية من اإلنجماد

طقم - محرك المروحة/الريشة/الغطاء/الصواميل40000000249

598853Cطقم - المبادل الحراري/المجفف

دعامة المروحة641991000

728176Cمجّمع القاعدة

827197C(الشبكة )األمامية

966628Cالمكّثف

1028178Cالصندوق الطرفي

مجّمع المبّخر111000002447

1236308Cحزمة صيانة الضاغط

1398763CC.R. طقم - الكهربي/زيادة التحميل/الغطاء/الحزام/صندوق

1423101Cاللوح الطرفي

لوح صندوق العزل )أمامي)151000003762

1670772Cسدادة التصريف

1727957Cغطاء صندوق العزل

صندوق العزل )خلفي)181000003761

NS27198C(شبكة )خلفية

اضغط على الطوق لتحرير األنبوباألنبوب مثبت في مكانهادفع األنبوب ببساطة لتركيبه

يساعد الضغط على األنبوب قبل سحبه للخارج 
في تحرير األنبوب
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التركيب
للتركيب الصحيح واآلمن، الرجاء قراءة هذه التعليمات كاملة.

يجب أن يتم إجراء أعمال التركيب من قبل موظفي الخدمة المعتمدين.• 
افصل مصدر التيار الكهربي الذي يغذي منطقة التركيب وذلك لتقليل خطر الصعق الكهربي.• 
هذه الوحدة غير مناسبة للتركيبات التي يمكن استخدام مرشات المياه فيها. • 

خطر

تحذير
اغلق مصدر الماء الذي يغذي منطقة التركيب لتقليل خطر األضرار الناتجة عن المياه.• 
يجب أن تتضمن منطقة التركيب الحد األدنى المطلوب من الخلوصات والتهوية الالزمة للتشغيل اآلمن.• 
ال توصل الضاغط مباشرة أبًدا بمصدر التيار الكهربي. • 

تنبيه
ال يجب استخدام أطقم الخراطيم للتوصيل بخطوط المياه الرئيسة.• 
الُعدد/األجزاء المطلوبة ولكن لم يتم تزويدها.• 

نظارات السالمة  o  
القفازات الواقية  o  

المفكات السداسية.  o  
صمام فصل الماء بمنفذ انضغاط قياس 9.5 مم )3/8 بوصة(.  o  

المثبتات للنوع الذي يركب على الحائط.  o  

خطوات التركيب
من المهم ضمان التهوية المناسبة. اترك الحد األدنى من الخلوص البالغ قدره 305 مم )12 بوصة( من األمام و 76 مم )3 بوصة( في خلف الوحدة. إذا كان سيتم تركيب الوحدة داخل حاوية فاترك الخلوصات التالية . 1

حول الوحدة - 25 مم )1 بوصة( من كل جانب، و 76 مم )3 بوصة( في الخلف، و 76 مم )3 بوصة( فوق الجدار. إذا تم تركيب شبكة تهوية فإن مساحة المنطقة المفتوحة يجب أن تكون 70 بوصة مربعة أو أكبر.
إن وزن الوحدة المرّكبة كاٍف للمحافظة على الوحدة من الحركة من دون الحاجة لدعامات إضافية أو خردوات تركيب معدنية.. 2
تم تصميم المبّردة لالستخدام مع الماء الصالح للشرب وتتضمن مانع تسرب حلقي في سدادة التصريف. يجب استبدال هذه التجهيزة إذا كان سيتم استخدام الوحدة مع السوائل الشديدة العدوانية.. 3
يجب أن تكون خطوط التوصيل مصنوعة من النحاس. اشطف بصورة كاملة كافة الخطوط إلزالة المواد الغريبة قبل توصيل المبّردة. إذا لم يقم الشطف بإزالة كافة الجزيئات فيجب تركيب مصفاة ماء في خط التغذية.. 4
اربط المبّردة بخط تغذية البناية باستخدام صمام الفصل ورّكب وصلة أنابيب ما بين الصمام والمبّردة.. 5
لالستخدام مع تطبيقات معالجة الصور الفوتوغرافية، اضبط منظم الحرارة على وضع أدفأ.. 6

تعليمات التوصيالت الكهربية
اغلق مصدر التيار الكهربي إلى دائرة المبّردة.. 1
أزل غطاء الصندوق الطرفي للوصول إلى الصندوق الكهربي.. 2
أوصل مصدر التيار الكهربي باستخدام أنبوب أسالك ووصالت ذات تصنيف IPx1 كحد . 3

أدنى )مطر خفيف( طبًقا للقوانين المحلية والوطنية.
اربط سلك التأريض ببرغي التأريض )الُمَزّود(.. 4
اربط السلك األسود إلى 220-240 فولت 50 هرتز، 220-230 فولت 60 هرتز، 1 طور.. 5
اربط السلك األبيض بالخط المحايد. . 6
اعد تركيب غطاء الصندوق الطرفي.. 7

بدء التشغيل
افتح صمام فصل الماء.. 1
فّرغ الهواء من كافة خطوط الماء وذلك بتشغيل صمام توليد الفقاعات للمصدر الذي تم ربط . 2

المبّردة به. ويضمن التدفق الثابت للمياه إزالة الهواء.
ادر المروحة للتأكد من الخلوص المناسب والعمل الحر للمروحة.. 3
وّصل مصدر التيار الكهربي.. 4

التوصيل بخطوط المياه الرئيسة
أنبوب ذو قطر خارجي 9.5 مم )8/3 بوصة(. مدَخل الماء للمبّردة  )A

خط المياه الرئيسي للبناية  )B
صمام فصل الماء )لم يتم تزويده(  )C

LEGEND

A = 3/8" O.D. TUBE WATER OUT

B = 3/8" O.D. TUBE WATER INLET

C = 3/8" O.D. TUBE TANK DRAIN

A = مضلّع )محايد(
B = أرضي )أرض(

C = ناعم )ساخن(
D = أحمر
E = أبيض
F = أسود

منظم الحرارةمنظم الحرارة

المروحة

CSR صندوق
الضاغط

زيادة التحميل

A
B
C

C
C

A
A

B

B

D

D

E

E

F

F

غطاء الصندوق الطرفي

مفتاح المصطلحات

A = أنبوب الماء الخارج ذي قطر خارجي 8/3 بوصة

B = أنبوب الماء الداخل ذي قطر خارجي 8/3 بوصة

C =  أنبوب تصريف الخزان ذي قطر خارجي 8/3 بوصة

 موضع كهربي بديل 
1.50

غطاء الصندوق الطرفي
الكهربي

5.00

1.90

2.00

25.75

10.08

8.12
4.50

5.10
10.25

23.00

1.50
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ُكتّيب التركيب / العناية / االستخدام

ER194H : الطراز
التعليمات األصلية

الوصف
إن مبّردات الماء النائية ُمصمَمة لتقليل درجة حرارة الماء الصالح للشرب المار خالل مبّردة الماء. إن مبّردات الماء النائية مصممة لكي يتم تركيبها في مواقع ذات تهوية مناسبة وغير مرئية.

الكهربي: 220-240 فولت 50 هرتز، 220-230 فولت 60 هرتز، 1 طور• 
درجة حرارة الهواء المحيط: 10-50 درجة مئوية )50-122 درجة فهرنهايت(• 
ضغط الماء: 0.14-0.69 ميجا باسكال )20-100 رطل لكل بوصة مربعة(• 
الحد األقصى لدرجة حرارة الماء: 50 درجة مئوية )122 درجة فهرنهايت(• 
 •HFC-R134a :سائل التبريد

 •IP21 :الحماية من الدخول
لالستخدام التجاري فقط• 
ُمَصّنفة IP21 لالستخدام الداخلي/الخارجي• 
عدد أمبيرات الحمل الكامل:  5.0 • 

خطر- يشير إلى أن الوفاة أو اإلصابة البليغة ستحدث إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة.
تحذير- يشير إلى أن الوفاة أو اإلصابة البليغة أو تلف الممتلكات قد تحدث إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة.

تنبيه - يشير إلى أن بعض اإلصابة أو تلف الممتلكات قد يحدث إن لم يتم اتخاذ االحتياطات المناسبة.

تعريفات

موظفو الخدمة المعتمدون – موظفون تم تدريبهم في المصنع أو موظفون لهم معرفة عملية بإجراءات الصيانة الكهربية، وتوصيالت المياه والماكنة )الجهاز(.

السالمة
خطر
الرجاء قراءة هذه التعليمات بصورة كاملة قبل بدء التركيب أو قبل إجراء أية خدمة. إن اإلخفاق في اّتباع التعليمات واحتياطات السالمة في هذا الكتيب يمكن أن يؤدي إلى إصابة بليغة أو الوفاة.• 
بعد اكتمال التركيب، احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبالً.• 
يجب أن يكون مصدر التيار الكهربي مطابًقا في الجهد الكهربي، والتردد، والطور لتلك المبينة على لوحة الصنع.• 
يجب أن تكون هناك وسيلة فصل مصدر التيار الكهربي للوحدة وأن تكون مدمجة في التوصيالت الكهربية الثابتة وفًقا لقواعد التوصيالت الكهربية وذلك للسماح بعملية الفصل الكهربي للوحدة عن مصدر التيار • 

الكهربي بعد التركيب.

تحذير
لالستخدام مع الماء النظيف والنقي الصالح للشرب فقط. ال تستخدم مع المياه غير اآلمنة من الناحية الميكروبيولوجية أو المجهول جودتها بدون تعقيم مناسب قبل الجهاز.• 
يجب أن يتم التركيب والتوصيل بمصدر الماء والكهرباء بما يطابق القوانين المحلية والوطنية. • 
يجب أن يتم إجراء أعمال التركيب والخدمة من قبل موظفي الخدمة المعتمدين. • 

تنبيه
يمكن استخدام هذا الجهاز من ِقَبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق وكذلك من ِقَبل األشخاص ذوي القدرات البدنية أو اإلحساسية أوالعقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا • 

تم اإلشراف عليهم أو تم تزويدهم بالتعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون األخطار الموجودة. ال يجوز لألطفال اللعب بالجهاز. يجب أن ال يتم إجراء التنظيف وصيانة المستخدم من ِقَبل 
األطفال من دون إشراف.

لتجنب الطعم المعدني أو زيادة المحتويات المعدنية في الماء نتيجة لعملية التحلل الكهربي الذي تسببه التغذية الراجعة من تأريض المعدات الكهربية بخطوط المياه الرئيسة، قم بإجراء الربط بخطوط المياه الرئيسة • 
باستخدام وصلة عازلة. 

التصنيف


