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אמצעי בטיחות כלליים1

אודות המסמכים1.1
המסמכים המקוריים נכתבו באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.▪

אמצעי הבטיחות המתוארים במסמך זה עוסקים בנושאים חשובים מאוד▪
ועליכם לציית להם בקפידה.

התקנת המערכת, וכל הפעילויות שמתוארות במדריך ההתקנה ובמדריך העזר▪
להתקנה, יבוצעו אך ורק על ידי מתקין מוסמך.
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משמעות האזהרות והסמלים1.1.1

סכנה
מציין מצב הגורם מוות או פציעה חמורה.

סכנה: סכנת התחשמלות
מציין מצב שעלול לגרום להתחשמלות.

סכנה: סכנת שריפה
מציין מצב שעלול לגרום לכוויה בשל טמפרטורות קיצוניות של קור או

חום.

סכנה: סכנת פיצוץ
מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.

אזהרה
מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

אזהרה: חומר דליק

זהירות
מציין מצב שעלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

הערה
מציין מצב שעלול לגרום נזק לציוד או לרכוש.

מידע
מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.

הסברסמל
לפני ההתקנה, קראו את חוברת הוראות ההתקנה והתפעול

ואת דף הוראות החיווט.

לפני ביצוע מטלות תחזוקה ושירות, קראו את מדריך
השירות.

למידע נוסף, עיינו במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

עבור המתקינים1.2

כללי1.2.1
אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה, צרו קשר עם הסוכן.

הערה
התקנה לא נכונה או צירוף של ציוד או אביזרים עלולים לגרום למכת
חשמל, קצר, דליפות, שריפה או נזק אחר לציוד. השתמשו אך ורק
באביזרים, בציוד האופציונלי ובחלקי החילוף שיוצרו או אושרו על ידי

"Daikin."

אזהרה
ודאו שההתקנה, הבדיקה והחומרים שבהם נעשה שימוש עומדים

").Daikinבחקיקה בת ההחלה (בנוסף להוראות המתוארות במסמך "

זהירות
השתמשו בציוד מגן אישי הולם (כפפות מגן, משקפי מגן,…) בעת

ההתקנה, פעולות התחזוקה והשירות של המערכת.

אזהרה
קרעו והשליכו שקיות פלסטיק ששימשו לאריזה כך שאף אדם,

ובמיוחד ילדים, לא יוכל לשחק איתן. סכנה אפשרית: חנק.

סכנה: סכנת שריפה
אין לגעת בצנרת הקירור, בצנרת המים או בחלקים פנימיים▪

במהלך ההפעלה ומיד לאחריה. החלקים עלולים להיות חמים מדי
או קרים מדי. יש לאפשר לחלקים פרק זמן מספיק כדי לחזור
לטמפרטורה רגילה. אם אתם חייבים לגעת בהם, לבשו כפפות

מגן.

אין לגעת בכל דליפה מקרית שהיא ממערכת הקירור.▪

אזהרה
יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע שהיחידה תשתמש מקלט
לבעלי חיים קטנים. בעלי חיים קטנים, שיוצרים מגע עם חלקים

חשמליים, עלולים לגרום לתקלות, לעשן או לשרפה.

זהירות
אין לגעת בפתח כניסת האוויר או בסנפירי הלאומיניום של היחידה.

הערה
אין להניח חפצים או ציוד על חלקה העליון של היחידה.▪

אין לשבת, לטפס או לעמוד על היחידה.▪

הערה
בכל עת שהדבר ניתן, יש לבצע עבודות על היחידה החיצונית בתנאי

מזג אוויר יבש כדי למנוע חדירת מים.

בהתאם לחקיקה בת ההחלה, ייתכן שיש צורך לספק יומן רישום עם המוצר,
הכולל את הסעיפים הבאים לכל הפחות: מידע על תחזוקה, תיקונים, תוצאות של

בדיקות, תקופות השהייה,…

בנוסף לכך ולכל הפחות, יש לספק את המידע הבא במקום נגיש על המוצר:

הוראות לכיבוי המערכת במקרה חירום▪

שם וכתובת של מכבי אש, משטרה ובית חולים▪

שם, כתובת ומספרי טלפון יומם ולילה להשגת שירות▪

 מספקת את ההכוונה הדרושה ליומן רישום זה.EN378באירופה, 

אתר ההתקנה1.2.2
יש לספק די שטח מסביב ליחידה למטרות טיפול בציוד ולזרימת אוויר.▪

יש לוודא שאזור ההתקנה יכול לשאת את המשקל ואת הרעידות של היחידה.▪

יש לוודא שהאזור מאוורר היטב. אין לחסום את פתחי האוורור השונים.▪

יש לוודא שהיחידה מאוזנת.▪

אין להתקין את היחידה במקומות הבאים:

בסביבה בעלת סכנת נפיצות אפשרית.▪

במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים לאקטרומגנטיים. גלים▪
לאקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.

במקומות שבהם קיימת סכנת התלקחות בשל דליפה של גזים דליקים▪
(לדוגמה: מדלל או בנזין), סיבי פחמן, חלקיקי אבק דליקים.

במקומות בהם מיוצר גז מאכל/קורוזיבי (לדוגמה: גז חומצה גופרתית). חלודה▪
בצינורות נחושת או בחלקים מולחמים עלולה לגרום לחומר הקירור לדלוף.

חומר מקרר1.2.3
אם רלוונטי. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה או במדריך העזר למתקין של

היישום.

הערה
יש לוודא שהתקנת צנרת הקירור עומדת בחקיקה בת ההחלה.

 הוא התקן הישים.EN378באירופה, 

הערה
יש לוודא שצנרת השטח והחיבורים אינם חשופים ללחץ.

אזהרה
במהלך בדיקות, אין להפעיל לעולם לחץ גבוה יותר מן הלחץ

המקסימלי המותר (כמצוין בלוחית השם של היחידה).
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אזהרה
יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים במקרה של דליפת חומר קירור. אם

גז הקירור דולף, יש לאוורר את האזור מיד. סכנות אפשריות:

ריכוזי יתר של חומר קירור בחדר סגור עלולים לגרום למחסור▪
בחמצן.

גז רעיל עלול להיווצר אם גז קירור בא במגע עם אש.▪

סכנה: סכנת פיצוץ
 אם ברצונכם להפשיר – דליפת חומר קירור.pump downהפשרת 

 ויש דליפה במערכת הקירור:pump downאת המערכת בשיטת 

pumpאין להשתמש בפונקציה האוטומטית של היחידה להפשרת ▪
downשעמה ניתן לאסוף את כל חומר הקירור מן המערכת לא ,

הצתה, בעירה עצמיתתוצאה אפשרית: היחידה החיצונית. 
והתפוצצות המדחס כיוון שאוויר נכנס למדחס התפעול.

יש להשתמש במערכת מחזור/התאוששות נפרדת כך שמדחס▪
היחידה לא יצטרך לפעול.

אזהרה
יש לאסוף את חומר הקירור בכל עת. אין לפנות אותו ישירות לסביבה.

יש להשתמש במשאבת ואקום כדי לרוקן את ההתקנה.

הערה
לאחר שכל הצנרת חוברה, יש לוודא שאין דליפת גז. יש להשתמש

בחנקן כדי לבצע בדיקה לגילוי דליפת גז.

הערה
כדי למנוע את קלקול המדחס, אין לטעון אותו בכמות חומר קירור▪

העולה על הכמות המצוינת.

כאשר יש לפתוח את מערכת הקירור, חובה לטפל בחומר הקירור▪
בהתאם לחקיקה בת ההחלה.

אזהרה
יש לוודא שאין חמצן במערכת. ניתן לטעון את חומר הקירור רק לאחר

ביצוע בדיקת דליפה וייבוש בוואקום.

במידה ונדרש מילוי נוסף, עיין בלוחית השם של היחידה. היא מציינת את סוג▪
הקרר ואת הכמות הדרושה.

היחידה נטענת בחומר קירור במפעל, ובהתאם לגודל ולאורך הצינורות,▪
מערכות מסוימות דורשות טעינה נוספת של חומר קירור.

יש להשתמש בכלים המיועדים אך ורק לסוג חומר הקירור שבו נעשה שימוש▪
במערכת, זאת כדי להבטיח עמידות בלחץ ולמנוע כניסה של חומרים זרים

למערכת.

יש לטעון את נוזל הקירור כמוסבר להלן:▪

אזאם
צינור מסוג "סיפֹון" נמצא ביחידה

(כלומר, על הצילינדר יופיע הכיתוב
"Liquid filling siphon attached- "

מצורף סיפון למילוי נוזל)

יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופן
אנכי.

יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופןצינור מסוג "סיפֹון" אינו נמצא ביחידה
הפוך, כלפי מטה.

יש לפתוח באטיות את הצילינדרים המכילים את חומר הקירור.▪

יש לטעון את חומר הקירור במצב צבירה נוזלי. הוספה של חומר הקירור כגז▪
עלולה למנוע הפעלה תקינה.

זהירות
לאחר סיום הליך טעינת חומר הקירור או בעת הפסקתו, יש לסגור מיד
את שסתום מיכל חומר הקירור. אם השסתום אינו נסגר באופן מידי,

תוצאההלחץ שנשאר עלול לטעון כמות נוספת מחומר הקירור. 
כמות חומר קירור לא מתאימה.אפשרית: 

מי מלח1.2.4
אם ישים. לקבלת מידע נוסף, עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר

למתקין של היישום שברשותכם.

אזהרה
בחירת מי המלח חייבת להתבצע בהתאם לחקיקה בת ההחלה.

אזהרה
יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים במקרה של דליפת מי מלח. אם מי
המלח דולפים, יש לאוורר את האזור באופן מידי וליצור קשר עם הסוכן

המקומי שלכם.

אזהרה
הטמפרטורה המקיפה בתוך היחידה עלולה לעלות במידה רבה מאוד

. במקרה של דליפת מי70°Cבהשוואה לטמפרטורת החדר, לדוגמה, 
מלח, חלקים חמים בתוך היחידה עלולים ליצור מצב מסוכן.

אזהרה
השימוש והתקנת היישום חייב לעמוד באמצעי הבטיחות והזהירות

הסביבתיים המצוינים בחקיקה בת ההחלה.

מים1.2.5
אם ישים. לקבלת מידע נוסף, עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר

למתקין של היישום שברשותכם.

הערה
יש לוודא שאיכות המים עומדת בדירקטיבת האיחוד האירופי מס'

98/83 EC.

חשמלי1.2.6

סכנה: סכנת התחשמלות
יש לכבות את כל אספקת החשמל לפני הסרת מכסה▪

קופסת המיתוג, חיבור חוטי חשמל או נגיעה בחלקים חשמליים.

 ולמדוד את1יש לנתק את אספקת החשמל למשך יותר מדקה ▪
main circuitהמתח בהדקים של קבלי המעגל הראשי/

capacitorsאו ברכיבי החשמל לפני הטיפול. המתח חייב להיות 
 50נמוך מ-   לפני שתוכלו לגעת ברכיבי החשמל.DC וולט

, נא לעיין בתרשים החיווט.Terminalsלמציאת מיקום ההדקים/

אין לגעת ברכיבים החשמליים בידיים רטובות.▪

אין להשאיר את היחידה ללא השגחה לאחר שמכסה השירות▪
הוסר.

אזהרה
אם היחידה אינה מותקנת במפעל, חובה להתקין בכבלי החשמל
הקבועים מתג ראשי או אמצעי ניתוק אחרים, כך שתקוים הפרדת מגע
בכל הקטבים, על מנת להבטיח ניתוק מלא במקרה של מתח יתר

.IIIמקטגוריה 
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אזהרה
יש להשתמש בהתילי נחושת בלבד.▪

יש לוודא שחיווט השטח עומד בחקיקה בת ההחלה.▪

כל חיווטי השטח חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החיווט▪
המסופק עם המוצר.

אין ללחוץ בכוח או למעוך חבילות כבלים לעולם ויש לוודא▪
שהכבלים אינם באים במגע עם הצנרת ועם קצוות חדים. יש לוודא

שלא מופעל לחץ חיצוני על חיבורי ההדקים.

יש לוודא התקנה של כבלי חשמל לאדמה/הארקה. אין לבצע▪
הארקה של היחידה לצנרת תשתית, למתקן הסופג נחשולי מתח
או להארקה של קווי טלפון. הארקה שלא הושלמה עלולה לגרום

למכת חשמל.

יש לוודא שימוש במעגל חשמלי ייעודי. אין להשתמש לעולם▪
בספק כוח המשותף למכשיר אחר.

יש לוודא התקנה של מבטחים או מפסקים נדרשים.▪

יש לוודא התקנה של מפסק מגן המופעל מזרם דלף חשמלי▪
לאדמה. אחרת עלולה להיגרם מכת חשמל או שרפה.

בעת ההתקנה של מפסק מגן המופעל מזרם דלף חשמלי לאדמה,▪
יש לוודא שהוא תואם לאינוורטר (עמיד בפני רעש חשמלי בתדר

גבוה) על מנת למנוע פתיחה לא נחוצה של מפסק המגן.

זהירות
בעת חיבור אספקת החשמל, חיבור ההארקה חייב להיעשות לפני
התקנת החיבורים נושאי המתח. בעת ניתוק אספקת החשמל,
החיבורים נושאי המתח חייבים להיות מנותקים לפני חיבור ההארקה.
אורך המוליכים בין פריקת אספקת החשמל ובין בלוק ההדקים עצמו
חייב להיות כזה אשר ימתח את החיבורים נושאי המתח לפני שחיבור

ההארקה יימתח, למקרה בו כבל החשמל ייתלש מפריקת המתח.

הערה
אמצעי זהירות בעת הנחת כבלי חשמל:

אין לחבר כבלי חשמל בעוביים שונים ללוחית ההדקים של▪
החשמל (כבלי חשמל רפויים עלולים לגרום לחום חריג).

בעת חיבור כבלי חשמל בעובי זהה, יש לפעול כמוצג בתרשים▪
לעיל.

בעת החיווט, יש להשתמש בתילי החשמל הייעודיים ולחבר באופן▪
הדוק. לאחר מכן יש לאבטח את ההתקנה על מנת למנוע הפעלת

לחץ חיצוני על לוחית ההדקים.

יש להשתמש במברג מתאים כדי להדק את ברגי ההדקים. מברג▪
עם ראש קטן יגרום נזק לראש ולא ניתן יהיה לבצע הידוק נאות.

הידוק יתר של ברגי ההדקים עלול לשבור אותם.▪

 לפחות ממכשירי טלוויזיה או רדיו כדי1יש להתקין כבלי חשמל במרחק של מטר 
 עלול שלא להספיק.1למנוע הפרעה. בהתאם לגלי הרדיו, מרחק של מטר 

אזהרה
לאחר סיום עבודת החשמל, יש לוודא שכל הרכיבים החשמליים▪

וההדקים בתוך קופסת הרכיבים החשמליים חוברו היטב.

יש לוודא שכל המכסים סגורים לפני הפעלת היחידה.▪

הערה
ישים רק אם אספקת החשמל היא מסוג תלת פאזי, והמדחס מופעל

.ON/OFFבשיטת 

אם קיימת אפשרות לפאזה הפוכה לאחר הפסקת חשמל זמנית
ואספקת החשמל נפסקת וחוזרת לסירוגין בעת שהמוצר פועל, יש

reversed phase protectionלחבר מעגל הגנה לפאזה הפוכה/
circuitבאופן מקומי. הפעלת המוצר בפאזה הפוכה עלולה לגרום 

לקלקול המדחס וחלקים אחרים.

אודות התיעוד2

אודות מסמך זה2.1
קהל יעד

מתקינים מורשים

מידע
מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מומחים או משתמשים מיומנים
בחנויות, בתעשייה קלה, בחוות, או לשימוש מסחרי על ידי אנשים

רגילים.

ערכת תיעוד
מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד. הערכה השלמה כוללת:

אמצעי בטיחות כללים:▪
הוראות הבטיחות שעליך לקרוא לפני ההתקנה▪

מבנה: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

הוראות ההתקנה של היחידה החיצונית:▪
הוראות התקנה▪

מבנה: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

מדריך עזר למתקין:▪
הכנה להתקנה, נתוני התייחסות,…▪

-http://www.daikineurope.com/supportמבנה: קבצים דיגיטליים ב-▪
and-manuals/product-information/

הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר
 או אצל הספק שלך.Daikinהאינטרנט של 

התיעוד המקורי נכתב באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.

נתונים הנדסיים טכניים
 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנטערכת משנה▪

 (נגיש לציבור).Daikinהמקומי של 

Daikin של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה ב-הערכה המלאה▪
Business Portal.(נדרש אימות) 

מדריך עזר למתקין2.2
תיאורפרק

הוראות הבטיחות שעליך לקרוא לפני ההתקנהאמצעי בטיחות כללים
איזה תיעוד קיים עבור המתקיןאודות המסמכים

כיצד להוציא את היחידות ולהסיר אביזריהןאודות הקופסה
כיצד לזהות את היחידות▪על היחידות והאפשריות

שילובים אפשריים של היחידות והאופציות▪
מה אתה צריך לעשות ולדעת לפני שאתה הולךהכנה

לאתר
מה אתה צריך לעשות ולדעת להתקנתהתקנה

המערכת
מה אתה צריך לעשות ולדעת כדי להסמיך אתהסמכה

המערכת לאחר התקנתה
מה לתת ולהסביר למשתמשהעבר למשתמש
כיצד לתחזק ולספק שירות ליחידותתחזוקה ושירות

מה לעשות במקרה של בעיותפתרון בעיות
כיצד לסלק את המערכתסילוק

מפרטים של המערכתנתונים טכניים
הגדרת מונחיםמילון מונחים

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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אודות קופסת האריזה3

סקירה: אודות קופסת האריזה3.1
פרק זה מתאר את מה שאתה צריך לעשות אחרי שהתקבלה היחידה החיצונית

במקום.

מסמך זה מכיל מידע אודות:

הוצאת היחידה מקופסת האריזה והטיפול בה▪

הסרת האביזרים מהיחידה▪

שים לב לנקודות הבאות:

 לדווח מידחובה לבדוק אם ישנם נזקים כלשהם. חובהבעת מסירת היחידה, ▪
על כל נזק לסוכן התביעות של המפיץ.

יש להביא את היחידה הארוזה קרוב ככל הניתן למיקום ההתקנה הסופי, על▪
מנת למנוע נזקים במהלך ההובלה.

הכן מראש את הדרך שדרכה תכניס את היחידה פנימה.▪

יחידה חיצונית3.2

לפריקת היחידה החיצונית3.2.1

21

לטיפול ביחידה החיצונית3.2.2

זהירות
כדי למנוע פציעה, אין לגעת בפתח כניסת האוויר או בסנפירי

הלאומיניום של היחידה.

יש לשאת את היחידה באטיות כפי שמודגם:

להוצאת האביזרים מהיחידה החיצונית3.2.3

ENERG IJAY

IAIE
ENERG IJAY

IAIE

2

1×

3

1

1× 2×1×
a b c

1×1×
d e

aאמצעי בטיחות כללים
bמדריך התקנה של היחידה החיצונית
cאזיקון
dתווית גזי חממה המכילים פלואור
eתווית אנרגיה

על היחידות והאפשרויות4

סקירה: על היחידות והאפשרויות4.1
פרק זה מכיל מידע אודות:

זיהוי היחידה החיצונית▪

שילוב היחידה החיצונית עם אפשרויות▪

מידע
עבור יישומי קירור במשך כל השנה עם תנאי לחות נמוכים, כגון
חדרים שבהם מתבצע עיבוד נתונים ממוחשב, פנה לספק שלך או עיין

בספר נתוני ההנדסה או במדריך השירות.

זיהוי4.2
הערה

בעת ההתקנה או הטיפול במספר יחידות בו זמנית, הקפד לא להעביר
את לוחות השירות בין דגמים שונים.

תווית הזיהוי: יחידה חיצונית4.2.1
מיקום

שילוב בין יחידות ואפשרויות נוספות4.3

אופציות אפשריות עבור היחידה החיצונית4.3.1
ערכת מתאם הדרישה

ניתן להשתמש בה עבור:
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רעש חלש: כדי להנמיך את רעש הפעולה של היחידה החיצונית.▪

-דרישה: כדי להגביל את צריכת החשמל מהמערכת (לדוגמה: בקרתIפונקציית ▪
תקציב, צריכת חשמל מוגבלת במהלך רגעי שיא…).

ערכת מתאם הדרישהדגם
RZQG_Y1KRP58M51
RZQG_V1SB.KRP58M51

לקבלת הוראות התקנה, עיין במדריך ההתקנה של ערכת מתאם הדרישה.

הכנה5

סקירה: הכנה5.1
פרק זה מתאר מה עליך לעשות ולדעת לפני הגעה לאתר:

פרק זה מכיל מידע אודות:

הכנת אתר ההתקנה▪

הכנת צנרת הקרר▪

הכנת החיווט החשמלי▪

הכנת אתר ההתקנה5.2
אין להתקין את היחידה במקומות המשמשים לעתים קרובות כמקום עבודה. יש
לכסות את היחידה במקרה של עבודות בנייה (למשל, עבודות שחיקה) שבהן נוצר

אבק רב.

בחר מיקום התקנה שבו מספיק מקום עבור נשיאת היחידה הפנימית לא ומחוץ
לאתר.

דרישות אתר ההתקנה של היחידה החיצונית5.2.1

מידע
בנוסף, קרא את הדרישות הבאות:

הדרישות הכללים של אתר ההתקנה . ראה את פרק "אמצעי▪
בטיחות כללים".

דרישות שטח שירות. ראה את פרק "נתונים טכניים".▪

דרישות צנרת חומר הקירור (אורך, הפרש גובה). ראה עוד בפרק▪
"הכנה" הזה.

בחר המקום שבו ניתן להימנע מהגשם ככל האפשר.▪

יש להקפיד שבמקרה של דליפת מים, אין לאפשר למים לגרום לנזק באזור▪
ההתקנה ובסביבתה.

בחר מיקום שבו האוויר החם/הקר הנפלט מהיחידה או רעש הפעלת היחידה▪
לא יפריעו לאיש.

המייצבים של מחליפי החום חדים ועלולים לגרום לפציעות. בחר מיקום התקנה▪
שבו אין סיכון לפציעה (במיוחד באזורים שבהם הילדים משחקים).

אין להתקין את היחידה במקומות הבאים:

אזורי הרגישים לרעשים (למשל ליד חדר השינה), כך שרעש הפעולה לא יגרום▪
לבעיות.

הערה: אם הרעש נמדד בזמן תנאי התקנה בפועל, הערך שנמדד עשוי להיות
גבוה מרמת לחץ הרעש שהוזכרה בספקטרום של הרעש בספר הנתונים עקב

רעש סביבתי או החזרות קול.

מידע
.dBA 70רמת לחץ הקול נמוכה מ-

במקומות שבהם עלולים להימצא באוויר אדי שמן, רסס שמן או קיטור שמן.▪
במקומות שבהם חלקי פלסטיק עלולים להינזק, ליפול או לגרום לדליפת מים.

לא מומלץ להתקין את היחידה במקומות הבאים, משום שהדבר עלול לקצר את
חיי היחידה:

במקומות שבהם ישנן תנודות מתח רבות▪

בכלי רכב או בכלי שיט▪

במקומות שבם ישנם אדים חומציים או לאקליניים▪

 וודא כי היחידה החיצונית אינה חשופה באופן ישיר לרוחות הים.התקנה ליד ים.
להימנעות מהיווצרות קורוזיה עקב הרמות הגבוהות של המלח באוויר, דבר

העשוי לקצר את חיי היחידה.

התקן את היחידה החיצונית הרחק מרוחות ים ישירות.

מאוחרי הבניין.דוגמה: 

b

c
a

התקן מעיל רוח אם היחידה החיצונית חשופה לרוחות ים ישירות.

×גובה היחידה החיצונית1.5גובה מעיל הרוח≥▪

שים לב לדרישות שטח השירות בעת התקנת מעיל הרוח.▪

a

b

c
d

c
d

aרוח ים
bבניין
cיחידה חיצונית
dמעיל רוח

 קמ\ש) נושבות על מוצא האוויר ביחידה החיצונית גורם לקצר18רוחות חזקות (≥
(ספיגה של פרקית האוויר). הדבר עלול לגרום:

להידרדרות הקיבולית התפעולית;▪

לתדירות האצת הקרה בפעולת חימום;▪

לשיבוש הפעולה עקב ירידה בלחץ הנמוך או עלייה בלחץ הגבוה;▪

לשבירת המאוורר (אם רוח חזקה נושבת ברציפות על המאוורר, הוא עשוי▪
להתחיל להסתובב מהר מאוד, עד שהוא נשבר).

מומלץ להתקין לוח ויסות כאשר מוצא האוויר חשוף לרוח.

מומלץ להתקין את היחידה החיצונית בכך שכניסת האוויר נמצאת מול הקיר ולא
חשופה ישירות לרוח.

a

b
c

b

aלוח ויסות
bכיוון רוח חזקה
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cמוצא אוויר

היחידה החיצונית מיועדת להתקנה חיצונית בלבד, ולטווח הטמפרטורות הבא:

חימוםקירורדגם
RZQG–15~50°C–20~15.5°C

דרישות נוספות לאתר ההתקנה של היחידה5.2.2
החיצונית באקלימים קרים

הגן על היחידה החיצונית מפני השלג הישיר ווודא שלא יצטבר שלג על היחידה.

a

b
c

c

d

aמכסה שלג או סככה
b = מ"מ)150מעמד (גובה מינימלי 
cכיוון רוח עיקרי
dיציאת אוויר

הכנת צנרת הקרר5.3

אודות השימוש החוזר בצנרת קיימת5.3.1
במקרים מסוימים ניתן להשתמש מחדש בצנרת קיימת, במקרים אחרים לא.

שימוש מחדש אסור
לא ניתן להשתמש מחדש בצנרת קיימת במקרים הבאים:

תוצאה אפשרית:כאשר למדחס בהתקנה הישנה היו בעיות (דוגמה: תקלה). ▪
שמן קירור מחומצן, יצירת אבנית ותופעות לא רצויות אחרות.

כאשר היחידה החיצונית והפנימית היו מנותקות מהצנרת לתקופה ארוכה.▪
מים ולכלוך בצנרת.תוצאה אפשרית: 

כאשר צנרת הנחושת אכולה.▪

שימוש מחדש מותר
במקרים אחרים מהנזכר מעלה, ניתן להשתמש מחדש בצנרת אך יש לשים לב

לנקודות הבאות:

תיאורפריט
 דרישות5.3.2"חייב להיות בהתאם לדרישות. ראה הקוטר של הצנרת

.8צנרת קרר" בעמוד  חומר הצנרת
ההבדל באורך וגובה

הצנרת
יש להחליפה אם היא ניזוקה.בידוד הצנרת

 בידוד5.3.3"חייב להיות בהתאם לדרישות. ראה 
.9צנרת קרר" בעמוד 

לא ניתן לעשות שימוש חוזר. יש לעשות חיבוריםחיבורי ההבהקה
 הנחיות6.4.3"חדשים כדי למנוע דליפות. ראה 
12בעת חיבור צנרת הקרר" בעמוד 

.12 ביצוע הפשלה בקצה הצינור" בעמוד 6.4.5"ו-
יש לבדוק אם קיימת דליפות גז.חיבורים מלוחמים

תיאורפריט
אין צורך לנקות את הצינורות אם מתקיימיםניקוי הצינורות

התנאים הבאים. אחרת, עליך לנקות את הצינורות,
או להתקין צינורות חדשים.

תנאים:
.i.e מ' (50סך אורך הצנרת בכיוון אחד הוא <▪

L1<50.('מ 

pumpהפשרת את המערכת הישנה בשיטת ▪
down:כראוי. משמעות הדבר 

 דקות במצב30הפעלת את היחידה למשך ▪
הקירור.

.pump downהפשרת את המערכת בשיטת ▪

הסיר את היחידות הישנות.▪

צנרת אינה מזוהמת (ראה להלן).▪

כדי לבדוק אם הצנרת מזוהמת
חובה לבדוק אם הצנרת הקיימת מזוהמת. צנרת המכילה זיהומים, כגון שמן

באיכות ירודה, תגרום לתקלה במדחס.

השתמש בכרטיס עזר לבדיקת שמן. הכרטיס זמין מהספק שלך.תנאי מוקדם: 

יש לשים מעט מהשמן הנותר מהצנרת על חתיכת נייר לבנה.1

השווה את הצבעים:2

אז…אם הצבע…
זהה או כהה יותר מהצבע המוקף

בעיגול בכרטיס העזר
חובה לנקות את הצנרת הקיימת, או

להתקין צנרת חדשה.
בהיר יותר מהצבע המוקף בעיגול

בכרטיס העזר
תוכל להשתמש מחדש מבלי לנקות.

דרישות צנרת קרר5.3.2

מידע
כמו כן, קרא את אמצעי הבטיחות והדרישות בפרק "אמצעי בטיחות

כלליים".

הערה
על הצנרת ושאר החלקים הנמצאים תחת לחץ להיות תואמים לקרר.
השתמש בנחושת חלקה וללא תפרים שעברה דילול חמצן באמצעות

חומצה זרחתית לקרר.

חומרים זרים בתוך הצנרת (כולל שמנים לייצור) חייבים להיות בכמות שווה או▪
 מ'.10 מ"ג / 30נמוכה מ-

חומר צנרת הקרר
 נחושת חלקה וללא תפרים שעברה דילול חמצן באמצעותחומר הצנרת:▪

חומצה זרחתית.

 השתמש רק בחומר מחושל.):flareחיבורי הפשלה (▪

דרגת חיסום ועובי של הצנרת:▪

(א'))tעובי (דרגת הטמפרטורה)Øקוטר חיצוני (

")1/4 מ"מ (6.4

")3/8 מ"מ (9.5

")1/2 מ"מ (12.7

 מ"מO(≤0.8התקררות (
t

Ø

 מ"מO(≤1.0התקררות (")5/8 מ"מ (15.9
)1/2Hחצי קשה (")3/4 מ"מ (19.1

בהתאם לחקיקה הרלוונטית וללחץ העבודה המרבי של היחידה (ראה(א)
"PS Highעל לוחית שם היחידה), ייתכן שתהיה נחוצה צנרת עבה "

יותר.

קוטר צנרת קרר
) חייבים להתאים לדרישות הבאות:L1הקטרים של צינור חומר הקירור (עבור 
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/(א')חדשדגם
(ב')קיים

L1צנרת נוזל L1צנרת גז 

RZQG71מהקטן לגדולØ6.4מ"מ Ø12.7מ"מ 
מ"מØ15.9 מ"מØ9.5סטנדרטי

— מ"מØ12.7מהגדול לקטן
RZQG100~140מהקטן לגדולØ6.4מ"מ —

מ"מØ15.9 מ"מØ9.5סטנדרטי
 מ"מØ19.1 מ"מØ12.7מהגדול לקטן

, השתמש באותם קטרים של החיבוריםצנרת חדשהבעת התקנת (א')
 של צנרת הנוזל והגז).סטנדרטיביחידות החיצוניות (כלומר, קוטר 

, ניתן להשתמש בגודלי הקטריםבצנרת קיימתבעת שימוש חוזר (ב')
 אך ייתכן שהקיבולת תרד, ויחלומהקטן לגדול, או מהגדול לקטן

דרישות מדויקות יותר לאורך הצנרת. הערך את המגבלות הלאה ביחס
להתקנה המלא.

אורך והפרש גבהים של צנרת הקרר
על ההבדל באורך וגובה הצנרת לעמוד בדרישות הבאות:

H
1

L1

RZQG71RZQG100~140דרישה
סך אורך הצנרת

בכיוון אחד
Øמ'≤3 מהקטן לגדול L1≤10) '(א') מ')10 מ

Øמ'≤3 סנטדרטי L1≤50'מ 

(א') מ')70(

 מ'L1≤75 מ'≤3

(א') מ')90(

Øמ'≤3 מהגדול לקטן L1≤25'מ 

(א') מ')35(

 מ'L1≤35 מ'≤3

(א') מ')45(

הפרש הגובה בין היחידה הפנימית לבין
היחידה החיצונית

H1≤30'מ 

 מ', נדרשת טעינה מחדש של היחידה.5כאשר אורך הצנרת הוא <(א')
הערך בסוגריים מיצג את האורך.

בידוד צנרת קרר5.3.3
השתמש בקצף פוליאתילן כחומר בידוד:▪

 ל-0.035 (בין W/mK 0.052 ל-0.041עם קצב העברת חום בין ▪
0.045 kcal/mh°C(

 מעלות צלזיוס120עם עמידה בחום של לפחות ▪

עובי הבידוד▪

מינימום עובילחותהטמפרטורה המקיפה
≥30°C75% 80% עד RH15מ"מ 
<30°C≤80% RH20מ"מ 

הכנת החיווט החשמלי5.4

אודות הכנת החיווט החשמלי5.4.1

מידע
כמו כן, קרא את אמצעי הבטיחות והדרישות בפרק "אמצעי בטיחות

כלליים".

מידע
.18 מפרט של רכיבי החיווט הסטנדרטיים" בעמוד 6.7.5"קרא גם 

אזהרה
 שגויה,N או שפאזת ה-Nאם באספקת החשמל חסרה פאזה ▪

הציוד עלול להתקלקל.

חבר הארקה כהלכה. אין להאריק את היחידה לצנרת תשתית,▪
למתקן הסופג נחשולי מתח או להארקה של קווי טלפון. הארקה

חלקית עלולה לגרום להתחשמלות.

התקן את הנתיכים או את מפסקי הזרם הנדרשים.▪

אבטח את החיווט החשמלי באזיקונים, כך שלא ייווצר מגע בין▪
הכבלים לבין קצוות חדים או צנרת, במיוחד בצד שבו הלחץ גבוה.

אין להשתמש בחוטים שבהם מודבק סרט בידוד\איזולירבנד,▪
בחוטים מוליכים בעלי גדילים, בכבלים מאריכים, או חיבורים
ממערכת בתצורת כוכב. לאה עלולים לגרום להתחממות יתר,

להתחשמלות או לשריפה.

אין להתקין קבל מקדם פאזות, משום שיחידה זו מצוידת במהפך▪
(אינוורטר). קבל מקדם פאזות יגרום לפגיעה בביצועים ועלול

לגרום לתאונות.

אזהרה
על כל החיווט להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בציות לחקיקה▪

הרלוונטית.

צור קשרים חשמליים לחיווט הקבוע.▪

על כל הרכיבים שנרכשו באתר וכל הבנייה החשמלית לעמוד▪
בחקיקה הרלוונטית.

אזהרה
יש להשתמש תמיד בכבלים מרובי ליבות עבור כבלי אספקת החשמל.

התקנה6

סקירה: התקנה6.1
פרק זה מתאר מה עליך לעשות ולדעת להתקנת המערכת באתר.

זרימת עבודה אופיינית
ההתקנה בדרך כלל מורכבת מהשלבים הבאים:

הרכבת היחידה החיצונית.▪

הרכבת היחידות הפנימיות.▪

חיבור צינור חומר הקירור.▪

בדיקת צינור חומר הקירור.▪

טעינת חומר הקירור.▪

חיבור החיווט החשמלי.▪

סיום מהרכבת היחידה החיצונית.▪

סיום מהרכבת היחידה הפנימית.▪

מידע
להתקנת היחידה הפנימית (הרכבת היחידה הפנימית, חיבור צינור
חומר הקירור ליחידה הפנימית, חיבור החיווט החשמלי ליחידה

הפנימית …), עיין במדריך ההתקנה של היחידה הפנימית.

פתיחת היחידות6.2

אודות פתיחת היחידות6.2.1
דוגמה:בזמנים מסוימים, עליך לפתוח את היחידה. 

בזמן חיבור צינור גז הקירור▪

בזמן חיבור החיווט החשמלי▪

בזמן התחזוק או הספקת שירות ליחידה▪
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סכנה: סכנת התחשמלות
אין להשאיר את היחידה ללא השגחה לאחר שמכסה השירות הוסר.

לפתיחת היחידה החיצונית6.2.2

סכנה: סכנת התחשמלות

סכנה: סכנת שריפה

3

45°~90°

(4)
2

1

1×

הרכבת היחידה החיצונית6.3

אודות הרכבת היחידה החיצונית6.3.1
זרימת עבודה אופיינית

הרכבת היחידה החיצונית בדרך כלל כוללת את השלבים הבאים:
אספקת מבנה ההתקנה.1
התקנת היחידה החיצונית.2
מתן ניקוז.3
מניעת נפילת היחידה.4
הגנה על היחידה מפני שלג ורוחות על ידי התקנת מכסה שלג ולוחות ויסות5

.7 הכנה" בעמוד 5"רוח. יש לעיין ב"הכנת אתר התקנה" ב-

אמצעי זהירות בעת הרכבת היחידה החיצונית6.3.2

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

מתן מבנה ההתקנה6.3.3
בדוק את חוזק ורמת רצפת ההתקנה כך שהיחידה לא תגרום לרטט או לרעש

תפעולי.

תקן את היחידה בצורה מאובטחת באמצעות ברגי יסוד בהתאם לציור הבסיס.

 סדרות של בורגי עיגון, אומים ודיסקיות (אספקת שטח) באופן הבא:4יש להכין 

(mm) >1
50

620
350(345-355)

4× M12

a

יש להקפיד לא לכסות את חורי הניקוז במשטח התחתון של היחידה.א

מידע
 מ"מ.20הגובה המומלץ של החלק העליון הבולט של הברגים הוא 

20

הערה
יש לקבע את היחידה החיצונית לבורגי הבסיס בעזרת אומים עם

). אם הציפוי על אזור ההידוק מקולף, המתכת עלולהaדסקיות שרף (
להחליד בקלות.

a

להתקנת היחידה החיצונית6.3.4

4× M12

מתן ניקוז6.3.5
יש לוודא שמי העיבוי יכולים להתנקז כהלכה.▪

התקן את היחידה על תושבת כדי להבטיח שיש מספיק ניקוז למניעת▪
הצטברות קרח.

הכן ערוץ ניקוז מים מסביב לבסיס כדי לפנות מי פסולת הרחק מהיחידה.▪

הימנע מהגעה של מי ניקוז לשביל הגישה, כך שהוא לא יהיה חלק במקרה של▪
טמפרטורות סביבה קפואות.

אם אתה מתקין את היחידה על מסגרת, התקן משטח חסין מים במרחק של▪
 מ"מ מהתחתית של היחידה כדי למנוע כניסת מים ליחידה ולהימנע150עד 

מטפטוף מי נגר (ראה את התרשים הבא).
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מידע
במידת הצורך, ניתן להשתמש בערכת פקק הניקוז (אספקת שדה) כדי

למנוע דליפת מי הביוב.

הערה
אם חורי הניקוז של היחידה החיצונית מכוסים על ידי בסיס הרכבה או

 מ"מ150על ידי משטח רצפה, הרם את היחידה למרווח של יותר מ-
מתחת ליחידה החיצונית.

≥1
50

 m
m

חורי ניקוז (מידות במ"מ)
A

B

B

C
D
E

160 160620

36
61

262
416

595

28
5

27
9

26
0 16

1

(3
45

~3
55

)

Aצד הפליטה
Bהמרחק בין נקודות העיגון
Cמסגרת תחתונה
Dחורי ניקוז
Eחור הוצאת שלג

שלג
באזורים מושלגים, שלג עלול להצטבר ולקפוא בין מחליף החום לבין המשטח

החיצוני. הצטברות זו עלולה לפגוע ביעילות הפעולה. כדי למנוע זאת:

) על ידי הקשה על נקודותaיש להסיר את חור הניקוב להוצאת השלג (1
החיבור עם מברג בעל ראש שטוח ופטיש.

a

יש להסיר את הבליטות והשאריות ולצבוע את השוליים ואת האזורים2
שמסביב עם צבע לתיקון כדי למנוע חלודה.

מניעת נפילת היחידה החיצונית6.3.6
במקרה שהיחידה מותקנת במקום שבו רוח חזקה עלולה להטות את היחידה, יש

לנקוט באמצעים הבאים:

 כבלים, כפי שמצוין בתרשים הבא (אספקה בשטח).2להכין 1

 הכבלים על גבי היחידה החיצונית.2למקם את 2

להכניס יריעת גומי בין הכבלים לבין היחידה החיצונית, כדי למנוע מהם3
לשרוט את הצבע (אספקה בשטח).

לחבר את קצות הכבלים ולמתוח אותם.4

חיבור צנרת הקרר6.4

אודות חיבור צנרת הקרר6.4.1
לפני חיבור צנרת הקרר

ודא שהיחידה החיצונית והיחידה הפנימית מורכבות במקומן.

זרימת עבודה אופיינית
חיבור צנרת הקרר כרוך בביצוע הפעולות הבאות:

חיבור צנרת הקרר ליחידה החיצונית▪

חיבור צנרת הקרר ליחידה הפנימית▪

התקנת מלכודות שמן▪

בידוד צנרת הקרר▪

זכור את ההנחיות עבור:▪

כיפוף הצינור▪

) בקצוות הצינורflaringביצוע הפשלה (▪

)Brazingהלחמה קשה (▪

שימוש בשסתומי העצירה▪

אמצעי זהירות בעת חיבור צינור הקירור6.4.2

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

סכנה: סכנת שריפה

זהירות
אין להשתמש בשמן מינרלי על החלק המובהק.▪

 הזו כדי להבטיח המשךR410Aלעולם לא תתקין מייבש ליחידה ה-▪
חייה. חומר הייבוש עלול להתמוסס ולפגוע במערכת.

הערה
קח בחשבון את אמצעי הזהירות הבאים של צנרת חומר הקירור :

הימנע מהתערבות כל חומר מלבד חומר קירור המיועד למחזור▪
הקירור (למשל, אוויר).

 בעת הוספת חומר קירור.R410Aהשתמש רק ב- ▪

השתמש רק בכלי התקנה (לדוגמה, ערכת מדד רב) המשומשים▪
 לעמידה בלחץ ולמניעת חומריםR410Aבאופן בלעדי להתקנות 

זרים (כגון שמנים מינרליים ולחות) להתערב למערכת.

התקן את הצנרת בכך שלא יופעל לחץ מכני על ההבהקה▪

הגן על הצנרת כמתואר בטבלה הבאה כדי למנוע כניסת לכלוך,▪
נוזל או אבק לצנרת.

הזהר בזמן העברת צינורות הנחושת דרך קירות (ראה איור▪
להלן).
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שיטת הגנהפרק הזמן של ההתקנהיחידה
צביטת הצינור חודש1>יחידה חיצונית

צביטת או הדבקת הצינור חודש1<
בסרט ללא קשר לפרק הזמןיחידה פנימית

מידע
אין לפתוח את שסתום העצירה של הקרר לפני בדיקת צנרת הקרר.
כאשר יש צורך להוסיף קרר נוסף, מומלץ לפתוח את שסתום העצירה

של הקרר לאחר ההוספה.

הנחיות בעת חיבור צנרת הקרר6.4.3
בעת חיבור הצינורות, יש לקחת בחשבון את ההנחיות הבאות:

צפה את המשטח הפנימי של מקום ההפשלה (יצירת שוליים המתרחבים▪
בצורת קונוס בקצה) עם שמן אתרי או שמן אסטר בעת חיבור אום ההפשלה.

 סיבובים ידניים, לפני הידוק בחוזקה.4 או 3הדק 

יש להשתמש תמיד בשני מפתחות ברגים יחדיו בעת שחרור אום הפשלה.▪

יש להשתמש תמיד יחד במפתח ברגים (ספאנר) ובמפתח מומנט להידוק אום▪
ההפשלה בעת חיבור הצנרת. זאת על מנת למנוע היסדקות ודליפות באום.

a b

c

d

aמפתח מומנט
b(ספאנר) מפתח ברגים
cמחבר הצנרת
dאום הפשלה

גודל הצנרת
(מ"מ)

מומנט הידוק
)N•m(

מידות ההבהקה
)A(מ"מ) (

צורת ההבהקה
(מ"מ)

Ø6.415~178.7~9.1

R=
0.4~0.8

±2
45°

90°±2

A Ø9.533~3912.8~13.2
Ø12.750~6016.2~16.6
Ø15.963~7519.3~19.7
Ø19.190~11023.6~24.0

הנחיות לכיפוף צינורות6.4.4
השתמש במכופף צינורות לכיפוף. כל כיפופי הצינורות נדרשים להיות עדינים עד

 מ"מ או יותר).40~30כמה שאפשר (רדיוס הכיפוף צריך להיות 

ביצוע הפשלה בקצה הצינור6.4.5

זהירות
פעולת הפשלה שלא הושלמה עלולה לגרום לדליפת גז קירור.▪

אין לעשות שימוש חוזר בהפשלה שכבר בוצעה בעבר. למניעת▪
דליפת גז הקרר, יש לבצע הפשלה חדשה.

השתמש באומי ההפשלה המצורפים ליחידה. השימוש באומי▪
הפשלה אחרים עלול לגרום לדליפת גז הקרר.

חתוך את הצינור באמצעות חותך צינורות.1

הסר את השבבים, הבליטות והשאריות כאשר המשטח החתוך פונה כלפי2
מטה, כך שהשבבים לא ייכנסו לתוך הצינור.

a b
a.חתוך במדויק בזוויות ישרות
b.הסר את שבבי הקצה, הבליטות והשאריות

הסר את אום ההפשלה משסתום העצירה ושים אותו על הצינור.3

בצע הפשלה בצינור (הרחבת שוליים בצורת חרוט). מקם אותו בדיוק4
במיקום שמוצג באיור הבא.

A

כלי הבהקה עבור
R410A(סוג מצמד) 

כלי הבהקה מקובלים
סוג מצמד

)Ridgid(סוג 
סוג וינגנט

)Imperial(סוג 
A0~0.5מ"מ2.0~1.5 מ"מ1.5~1.0 מ"מ 

בדוק שההפשלה בוצעה כראוי.5

a b

c

a.המשטח הפנימי בקצה שבו בוצעה ההפשלה חייב להיות ללא רבב
b.ההפשלה חייבת להיות אחידה ובמעגל מושלם
c.ודא שאום ההפשלה מורכב כראוי

ביצוע הלחמה קשה (ברייזינג) בקצה הצינור6.4.6
בעת ההלחמה, הזרם חנקן למניעת היווצרות כמויות משמעותיות של שכבה▪

מחומצנת בחלק הפנימי של הצנרת. שכבה זו משפיעה לרעה על השסתומים
והמדחסים במערכת הקירור ומונעת פעולה תקינה.

 בר) (במידה אשר תספיק לכך0.2 קילו-פסקל (20כוון את לחץ החנקן ל-▪
שזרימת החנקן תורגש על העור), בעזרת שסתום הפחתת לחץ.

a b c d e

ff

aצנרת הקרר
b(ברייזינג) החלק שבו תבוצע ההלחמה הקשה
cהדבקת סרט בידוד
dשסתום ידני
eשסתום מפחית לחץ
fחנקן

אין להשתמש בחומרים נוגדי חמצון בעת ביצוע ההלחמה הקשה (ברייזינג)▪
בחיבורי הצינורות.

שאריות בתוך הצינור עלולות לגרום לסתימה בצינורות ולקלקול המערכת.

אין להשתמש בחומר\אבקת הלחמה (פלקס) בעת ביצוע הלחמה קשה▪
(ברייזינג) בצינורות קרר העשויים מנחושת. השתמש בנתך מילוי הלחמה

), אשר אינו מחייב שימוש באבקת הלחמה (פלקס).BCuPנחושת-זרחן (
לאבקת ההלחמה השפעה מזיקה מאוד על מערכות צנרת הקרר. לדוגמה, אם
נעשה שימוש בפלקס מבוסס כלור, הדבר עלול לגרום לקורוזיה בצינור או
לפגיעה באיכות שמן הקירור, בפרט אם אבקת ההלחמה (פלקס) מכילה

פלואור.

יש להגן תמיד על המשטחים הסמוכים (כגון קצף בידוד) מחום בעת הלחמה.▪

השימוש בשסתום העצירה ובמוצא השירות6.4.7

לטיפול בשסתום העצירה
יש לקחת בחשבון את ההנחיות הבאות:
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שסתומי העצירה סגורים בעת היציאה מהמפעל.▪

האיור הבא מראה את חלקי שסתום העצירה הדרושים בעת טיפול בשסתום.▪

c

d

a

b

aפתח שירות ומכסה פתח שירות
bקנה השסתום
cחיבור צנרת שטח
dמכסה הקנה

יש לשמור על שני שסתומי העצירה פתוחים במהלך הפעולה.▪

אין להפעיל כוח מופרז על קנה השסתום. פעולה זו עשויה לשבור את גוף▪
השסתום.

יש לוודא תמיד לאבטח את שסתום העצירה באמצעות מפתח ברגים ואז להדק▪
או להרפות את אום ההפשלה באמצעות מפתח מומנט. אין להניח את מפתח

הברגים על מכסה הקנה משום שזה עלול לגרום לדליפת קרר.

a

b

a(ספאנר) מפתח ברגים
bמפתח מומנט

כאשר צפוי שלחץ הפעולה יהיה נמוך (למשל כאשר יתבצע קירור בזמן▪
שטמפרטורת האוויר בחוץ נמוכה), אטום בצורה מספיקה את אום ההפשלה
בשסתום העצירה על צינור הגז עם חומר איטום סיליקון על מנת למנוע קפיאה.

חומר איטום סיליקון; יש לוודא שאין מרווח.

לפתיחת/לסגירת שסתום העצירה
יש להסיר את מכסה שסתום העצירה.1

 מ"מ) לתוך6 מ"מ, צד הגז: 4הכנס מפתח ברגים משושה (צד הנוזל: 2
שסתום הלחץ והפנה אותו:

נגד כיוון השעון על מנת לפתוח.
עם כיוון השעון על מנת לסגור.

כאשר שסתום העצירה לא יכול להסתובב יותר, הפסק לסובב.3

התקן את מכסה שסתום העצירה.4

השסתום כעת פתוח/סגור.תוצאה: 

לטיפול במכסה הלחץ
מכסה הקנה אטום היכן שמסומן עם החץ. אין לגרום לו נזק.▪

לאחר טיפול בשסתום העצירה, יש להדק את מכסה הקנה ולבדוק דליפות▪
קרר.

לטיפול במכסה השירות
יש תמיד להשתמש בצינור מילוי המצויד בפין שחרור שסתום, מאחר ופתח▪

.Schraderהשירות הוא שסתום מסוג 

לאחר טיפול בפתח השירות, יש להדק את מכסה פתח השירות ולבדוק דליפות▪
קרר.

)N•mמומנט הידוק (פריט
13.9~11.5מכסה מוצא השירות

חיבור צינורות הקרר (חומר הקירור) ליחידת החוץ6.4.8
עשה כדלקמן:1

).b) באמצעות בורג (aהסר את מכסה השירות (▪
).d) באמצעות בורג (cהסר את צלחת כניסת הצנרת (▪

c

a

b
d

).d או a, b, cבחר נתיב לצנרת (2

a
b

c

d

מידע

b b bb

a

a

) במשטח התחתון או במשטחaיש להסיר את החור לניקוב (▪
החיצוני על ידי הקשה על נקודות החיבור עם מברג בעל ראש

שטוח ופטיש.

) בעזרת מסור למתכת.bאופציונלית, ניתן גם לנסר את החריצים (▪

הערה
אמצעי זהירות בעת יצירת חורי הניקוב:

להימנע מלהזיק למארז ולצינורות התחתונים.▪

לאחר יצירת חורי הניקוב, אנו ממליצים להסיר את הבליטות▪
והשאריות על הדפנות ולצבוע את השוליים ואת האזורים שמסביב

עם צבע לתיקון כדי למנוע חלודה.

בעת העברת החיווט החשמלי דרך חורי הניקוב, יש לעטוף את▪
החיווט בסרט מגן כדי למנוע נזק.

עשה כדלקמן:3

) לא שסתום העצירה של הנוזל.aחבר את צינור הנוזל (▪
) לא שסתום העצירה של הגז.bחבר את צינור הגז (▪

a
b

עשה כדלקמן:4
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).b) ואת צנרת הגז (aבדד את צינור הנוזל (▪
סובב את בידוד החום סביב הפיתולים, וכסה אותם בעזרת סרט ויניל▪

)c.(
).dוודא שצנרת השטח לא נוגעת ברכיבי המדחס (▪
).eאטום את קצוות בידוד (חומר איטום וכו') (▪

d

e

f

b

a

c

אם היחידה החיצונית מותקנת מעל היחידה הפנימית, כסה את שסתומי5
, ראה לעיל) עם חומר איטום למניעת המים הדחוסים בשסתומיfהעצירה (

העצירה מלעבור ליחידה הפנימית.

הערה
כל צנרת חשופה עלולה לגרום לעיבוי.

חבר מחדש את מכסה השירות ואת לוחית צינורות הכניסה.6

אטום את כל הרווחים (דוגמה: א) למניעת כניסת שלג ובעלי חיים קטנים7
למערכת.

a

אזהרה
יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע שהיחידה תשתמש מקלט
לבעלי חיים קטנים. בעלי חיים קטנים, שיוצרים מגע עם חלקים

חשמליים, עלולים לגרום לתקלות, לעשן או לשרפה.

הערה
הקפד לפתוח את שסתומים העצירה לאחר התקנת צנרת חומר
הקירור ולבצע ייבוש ואקום. הפעלת המערכת כאשר השסתומים הלאה

סגורים עלול לשבור את המדחס.

כדי לקבוע אם יש צורך במלכודות שמן6.4.9
אם השמן זורם בחזרה לתוך המדחס של היחידה החיצונית, נוא עלול לגרוםל
דחיסה נוזלית או להידרדרות בהחזרת השמן. מלכודות שמן בצנרת הגז העולה

יכולות למנוע זאת.

אזאם
היחידה הפנימית מותקנת
בגובה גדול יותר מהיחידה

החיצונית

 מ' (הפרש הגובה).10התקן מלכודת שמן בכל 

a

b
10 m

aצנרת הגז העולה עם מלכודת שמן 

bצנרת נוזל 
היחידה החיצונית מותקנת
בגובה גדול יותר מהיחידה

הפנימית

אין צורך בהתקנת מלכודות שמן.

בדיקת צנרת חומר הקירור6.5

אודות בדיקת צינור חומר הקירור6.5.1
 של היחידה החיצונית נבדקה במפעל עבור דליפות.הפנימיתצנרת חומר הקירור 

 של היחידה החיצונית.החיצוניתעליך לבדוק את צנרת חומר הקירור 

לפני בדיקת צינור חומר הקירור
וודא שצנרת חומר הקירור מחוברת בין היחידה החיצונית לבין היחידה הפנימית.

זרימת עבודה אופיינית
בדיקת צנרת הקירור בדרך כלל מורכבת מהשלבים הבאים:

לבדוק אם קיימות דליפות בצינור חומר הקירור.1
ביצוע ייבוש ואקום כדי להסיר כל לחות, אוויר או חנקן מצנרת חומר הקירור.2

אם קיימת אפשרות של היווצרות רטיבות בצינור חומר הקירור (לדוגמה, ייתכן
שמים נכנסו לצינור), תחילה בצע את הליך ייבוש הואקום שלהלן עד לייבוש כל

הלחות.

אמצעי זהירות בעת בדיקת צינור חומר הקירור6.5.2

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

הערה
השתמש במשאבת ואקום דו-שלבית עם שסתום לא-חוזר שיכול

 טור מוחלט).5 בר) kPa (−1.007) 100.7להתפוגג ללחץ בעל מד −
וודא ששמן המשאבה לא זורם נגד כיוון הזרימה לתוך המערכת בזמן

שהמשאבה לא פועלת.

הערה
 בלבד. שימוש באותהR410Aהשתמש במשאבת הואקום הזו עבור 

משאבה עבור חומרי קירור אחרים עלול להזיק למשאבה וליחידה.

הערה
 לפתח השירות של שסתום עצירתגםחבר את משאבת הוואקום ▪

הגז וגם לפתח השירות של שסתום עצירת הנוזל כדי להגביר את
היעילות.

וודא ששסתום עצירת הגז ושסתום עצירת הנוזל סגורים היטב▪
לפני ביצוע בדיקת הדליפה או ייבוש בוואקום.



התקנה 6 

מדריך עזר למתקין

15
RZQG71L9V1L + RZQG71~125L8Y1L + RZQG140L7Y1L
מזגני מולטי ספליט
4P473074-1A – 2019.04

בדיקת צינור חומר הקירור: הגדרה6.5.3

a

c

f

b d e

R410A

aמד לחץ
bחנקן
cחומר מקרר
dמכונת שקילה
eמשאבת ואקום
fשסתום עצירה

כדי לבדוק אם קיימת דליפת6.5.4

הערה
"PS Highאיו לעלות על לחץ העבודה המקסימלי של היחידה(ראה "

שעל צלחת שם היחידה).

הערה
וודא להשתמש בתמיסת הבדיקה של הבועות המומלץ על ידי
הסיטונאי שלך. אין להשתמש במי סבון, כיוון שהם עלולים לגרום
לסדקים באומי ההבהקה (מי הסבון עשויים להכיל מלח, אשר סופג
לחות אשר תקפא לאחר התקררות הצנרת) ו/או יוביל להיווצרות
קורוזיה על המפרקים שהולחמו (מי הסבון עשויים להכיל אמוניה

הגורמת להשפעה קורוזיבית בין אום ההבהקה ולנחושת).

 בר).kPa (2 200טען את המערכת עם גז חנקן עד ללחץ של לפחות 1
) כדי לאתר דליפות קטנות.kPa (30 bar 3000מומלץ להגיע עד ללחץ 

בדוק אם קיימות דליפות דרך ציפוי החיבורים בתמיסת הבדיקה של2
הבועות.

יש לפרוק את כל גז החנקן.3

לביצוע ייבוש ואקום6.5.5

הערה
 לפתח השירות של שסתום עצירתגםחבר את משאבת הוואקום ▪

הגז וגם לפתח השירות של שסתום עצירת הנוזל כדי להגביר את
היעילות.

וודא ששסתום עצירת הגז ושסתום עצירת הנוזל סגורים היטב▪
לפני ביצוע בדיקת הדליפה או ייבוש בוואקום.

 בר).MPa (−1 0.1−הפעל ואקום על המערכת עד שהלחץ בסעפת מראה 1

 דקות ובדוק את הלחץ:4-5המתן באותו מצב למשך 2

אז…אם הלחץ…
אין לחות במערכת. תהליך זהלא משתנה

מסתיים.
יש לחות במערכת. עבור לשלבגובר

הבא.

הפעל ואקום על המערכת למשך לפחות שעתיים עד ללחץ בסעפת של 3
−0.1 MPa (−1.(בר 

לאחר כיבוי המשאבה, יש לבדוק את הלחץ למשך לפחות שעה.4

אם אתה לא מגיע לואקום היעד או לא יכול לשמר את הלחץ למשך שעה5
אחת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

בדוק שוב לאיתור דליפות.▪
בצע ייבוש בואקום שוב.▪

הערה
הקפד לפתוח את שסתומים העצירה לאחר התקנת צנרת חומר
הקירור ולבצע ייבוש ואקום. הפעלת המערכת כאשר השסתומים הלאה

סגורים עלול לשבור את המדחס.

מידע
לאחר פתיחת שסתום העצירה, ייתכן שהלחץ בצינור חומר הקירור לא
יעלה. מצב זה עשוי להיגרם על ידי למשל מצב סגור של שסתום
ההתרחבות במעגל היחידה החיצונית, אך אינו גורם לבעיה בפעולה

התקינה של היחידה.

טעינת חומר הקירור6.6

אודות טעינת חומר הקירור6.6.1
היחידה החיצונית מגיעה מהמפעל מלאה בקרר, אבל במקרים מסוימים יתכן ויהי

צורך בבאים:

מתימה
כאשר סך כל האורך של צנרת הנוזלמילוי קרר נוסף

היא מעבר למפורט (ראה בהמשך).
דוגמה: מילוי מחדש מלא של קרר

בעת שינוי מיקום המערכת.▪

לאחר נזילה.▪

 מ', נדרשת טעינה מחדש של היחידה.5כאשר אורך הצנרת הוא <

מילוי קרר נוסף
 של היחידההחיצוניתלפני מילוי קרר נוסף, יש לוודא את בדיקת צנרת הקרר 

החיצונית (בדיקת דליפה, ייבוש ואקום).

מידע
בהתאם ליחידות ו/או לתנאי ההתקנה, ייתכן שיהיה צורך לחיבור

החיווט החשמלי לפני שתוכל להטעין את חומר הקירור.

זרימת עבודה אופיינית – מילוי קרר נוסף לרוב מורכבת מהשלבים הבאים:

קביעה האם וכמה יש למלא בנוסף.1
אם צריך, מילוי קרר נוסף.2
מילוי תווית גזי חממה המכילים פלואור, וקיבוע שלה לדופן הפנימית של3

היחידה החיצונית.

מילוי מחדש מלא של קרר
לפני מילוי מחדש מלא של קרר, יש לוודא את ביצוע:

כל הקרר נאסף מהמערכת.1
 של היחידה החיצונית (בדיקתהחיצוניתיש לוודא את בדיקת צנרת הקרר 2

דליפה, ייבוש ואקום).
 של היחידה החיצונית.הפנימיתמבוצע ייבוש ואקום על צנרת הקרר 3

הערה
 שלהפנימיתלפני הטעינה, בצע ייבוש ואקום בצנרת חומר הקירור 

היחידה החיצונית. כדי לעשות זאת, השתמש המוצא השירות
הפנימית של היחידה החיצונית (בין מחליף החום לבין השסתום הרב-
כיווני). לא תשתמש במוצאי השירות של שסתומי העצירה, מכיוון

שייבוש הוואקום אינו יכול להתבצע כהלכה ממוצאים לאה.

אזהרה
חלקים מסוימים של מעגל חומר הקירור עשויים להיות מבודדים
מקטעים אחרים, דבר הנגרם על ידי רכיבים עם פונקציות ספציפיות
(למשל, שסתומים). לכן, מעגל חומר הקירור מכיל מוצאי שירות

נוספים עבור ייבוש הואקום, הקלה בלחץ או ויסות הלחץ על המעגל.

 ביחידה, וודא שלא נשאר לחץ בתוךהלחמהבמקרה זה נדרש לבצע 
היחידה. צריך לשחרר את הלחצים הפנימייםבכל מוצאי השירות

המצוינים באיורים להלן. המיקום תלוי בסוג הדגם.
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RZQG71_V1

a

b
c

RZQG71_Y1

a

b
c

RZQG100~140_Y1

a

b
c

aמוצא שירות פנימי
b(נוזל) שסתום עצירה עם מוצא שירות
c(גז) שסתום עצירה עם מוצא שירות

זרימת עבודה אופיינית − מילוי מחדש מלא של קרר לרוב מורכב מהשלבים
הבאים:

קביעת כמות הקרר שיש למלא.1
מילוי הקרר.2
מילוי תווית גזי חממה המכילים פלואור, וקיבוע שלה לדופן הפנימית של3

היחידה החיצונית.

אמצעי זהירות בעת טעינת חומר הקירור6.6.2

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

כדי לקבוע את כמות הקרר הנוספת6.6.3
כדי לקבוע אם יש צורך בהוספת חומר הקירור

אזאם
L1אורך חסר טעינה ≥ 

L1 (m)

אורך חסר טעינה=

 מ' (מהקטן לגדול)10▪

 מ' (סטנדרטי)30▪

 מ' (מהגדול לקטן)15▪

אין צורך בהוספת חומר קירור.

L1עליך להוסיף חומר קירור. > אורך חסר טעינה

עבור שירות עתידי, עיין בכמויות
שנבחרו בטבלאות שלהלן.

מידע
אורך הצנרת הוא אורך הדרך היחידה הגדולה ביותר של צנרת הנוזל.

 בק"ג)Rכדי לקבוע את כמות חומר הקירור שעליך להוסיף (
L1 (m)

L1:(סטנדרטי) (א') מ'75~60(א') מ'60~50 מ'50~40 מ'40~30

L1:(מהגדול לקטן) (א') מ'35~30(א') מ'30~25 מ'25~20 מ'20~15

R:0.5ק"ג2.0 ק"ג1.5 ק"ג1.0 ק"ג 
.RZQG100~140רק עבור (א')

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא6.6.4
 מ', נדרשת טעינה מחדש של היחידה.5כאשר אורך הצנרת הוא <

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
סטנדרטי)

L1 (m)דגם

3~1010~2020~3030~4040~5050~6060~75
RZQG711.92.42.93.43.9——

RZQG100~1403.03.54.04.55.05.56.0

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
מהגדול לקטן)

L1 (m)דגם

3~55~1010~1515~2020~2525~3030~35
RZQG711.92.42.93.43.9——

RZQG100~1403.03.54.04.55.05.56.0

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
מהקטן לגדול)

L1 (m)דגם

3~10
RZQG711.9

RZQG100~1403.0

טעינת חומר הקירור: הגדרה6.6.5
.15 בדיקת צינור חומר הקירור: הגדרה" בעמוד 6.5.3"ראה 
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לטעינת עוד חומר קירור6.6.6

אזהרה
 כחומר קירור. חומרים אחרים עלוליםR410Aהשתמש רק ב- ▪

לגרום לפיצוצים ולתאונות.

▪R410Aמכיל גזי חממה מסוג פלואור. פוטנצילא ההתחממות 
. אין לפלוט גזים לאה לאוויר.2087.5) שלו היא GWPהגלובלית (

בעת טעינת חומר הקירור, יש להשתמש תמיד בכפפות מגן▪
ובמשקפי בטיחות.

זהירות
כדי למנוע את קלקול המדחס, אין לטעון אותו בכמות חומר קירור

העולה על הכמות המצוינת.

לפני טעינת חומר קירור נוסף, וודא שצנרת חומר הקירור נבדקהתנאי מוקדם: 
ושהיא מחוברת (בדיקת דליפה, ייבוש ואקום).

חבר את בוכנת חומר הקירור למוצא השירות של שסתום העצירה של הגז1
והן למוצא השירות של שסתום העצירה של הנוזל.

טען את כמות חומר הקירור שעליך להוסיף.2

פתח את שסתומי העצירה.3

 במקרה של פירוק או שינוי מקום המערכת,pump downאם יש צורך בהפשרת 
 לפרטים נוספים.pump downראה לביצוע הפשרת ה-

כדי לתקן את תווית גזי החממה מסוג הפלואור6.6.7
מלא את התווית באופן הבא:1

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

במידה ותווית רב-לשונית של גזי חממה המכילים פלואור נשלחה עםא
היחידה (ראה אביזרים), יש לקלף את מדבקת השפה הרלוונטית

.אולהדביק אותה על גבי 
מילוי קרר במפעל: ראה לוחית שם היחידהב
כמות מילוי קרר נוסףג
סך כל מילוי הקררד
 מתוך סך תכולת הקרר מבוטאתכמות גזי החממה המכילים פלואורה

.CO2כשוות-ערך לטונות של 
fGWPפוטנצילא התחממות גלובלית = 

הערה
 דורשת לצייןגזי חממה המכילים פלואורהחקיקה הרלוונטית לגבי 

.CO2את מילוי הקרר של היחידה, גם במשקל וגם בשווה ערך 

 שלGWP: ערך CO2נוסחה לחישוב כמות הטונות שוות-ערך של 
1000 סך תכולת הקרר [בק"ג] / Xהקרר 

 זהGWP שמצוין בתווית מילוי הקרר. GWPיש להשתמש בערך ה-
מבוסס על החקיקה העכשווית לגבי גזי חממה המכילים פלואור. ה-

GWP.שמצוין במדריך ההתקנה עלול להיות לא עדכני 

תקן את התווית שעל החלק הפנימי של היחידה החיצונית. יש מקום ייעודי2
עבורה על תווית תרשים החיווט.

חיבור החיווט החשמלי6.7

אודות חיבור החיווט החשמלי6.7.1
זרימת עבודה אופיינית

חיבור החיווט החשמלי כרוך בדרך כלל בביצוע השלבים הבאים:
וודא שמערכת אספקת החשמל עומדת במפרטי החשמל של היחידות.1
חיבור החיווט החשמלי ליחידה החיצונית.2
חיבור החיווט החשמלי ליחידות הפנימיות.3
חיבור אספקת החשמל הראשית.4

אודות התאימות החשמלית6.7.2
RZQG71_V1 + RZQG100~140_Y1

הציוד עומד ב-:

 גדולהSsc קובע שאספקת החשמל בקצר חשמלי EN/IEC 61000‑3‑12תקן ▪
 בנקודת הממשק שבין נקודת האספקה שלSscאו שווה לערך המינימלי 

המשתמש לבין המערכת הציבורית.

▪EN/IEC 61000‑3‑12תקן טכני אירופאי/בינלאומי, הקובע את המגבלות = 
לזרמים הרמוניים המופקים על ידי ציוד המחובר למערכות מתח נמוך

 אמפר בכל75 אמפר וקטן או שווה ל-16ציבוריות עם זרם כניסה העולה על 
פאזה.

באחריות מתקין הציוד או המשתמש לוודא, בהתייעצות עם מפעילת רשת▪
חלוקת החשמל במקרה הצורך, שהציוד מחובר אך ורק למקור אספקה

 גדול או שווה לערךSscשערך אספקת החשמל שלו במצב של קצר חשמלי 
.Sscהמינימלי 

 מינימליSscערך דגם
RZQG71_V1 + RZQG100~140_Y11170 kVA

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת חיבור החיווט6.7.3
החשמלי

מידע
כמו כן, יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

סכנה: סכנת התחשמלות

אזהרה
יש להשתמש תמיד בכבלים מרובי ליבות עבור כבלי אספקת החשמל.

זהירות
עבור השימוש ביחידות ביישומים עם הגדרות אזעקת טמפרטורה,

 דקות עבור איתות האזעקה במקרה10מומלץ לחזות עיכוב של 
חריגה בטמפרטורת ההתראה. היחידה עשויה לעצור למשך מספר
דקות במהלך הפעולה הרגילה עבור "הפשרת היחידה", או בעת

פעולת "עצירת הטרמוסטט".

הנחיות לחיבור החיווט החשמלי6.7.4
שים לב לנקודות הבאות:

אם נעשה שימוש בחוטים מוליכים בעלי גדילים, יש להתקין בקצה החוט הדק▪
קיפול מעוגל. חבר הדק קיפול מעוגל לחוט עד לחלק המכוסה והדק אותו

בעזרת הכלי המתאים.

b a
aחוט מוליך בעל גדילים
bהדק קיפול מעוגל

השתמש בשיטות הבאות להתקנת חוטים:▪

שיטת התקנהסוג החוט
cחוט בעל ליבה אחת b

c

aa

A
AA´

A´

aחוט מסולסל בעל ליבה אחת 

bבורג 

cדסקית שטוחה 
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שיטת התקנהסוג החוט
חוט מוליך בעל גדילים
עם הדק קיפול מעוגל

c b ba c

a

B
B

aהדק 

bבורג 

cדסקית שטוחה 

Oמאושר 

Xלא מאושר 

מומנט הידוק
)N•mמומנט הידוק (פריט

M4 (X1M(1.2~1.8
M4(הארקה) 1.4~1.2

M5 (X1M(2.0~3.0
M5(הארקה) 2.9~2.4

מפרט של רכיבי החיווט הסטנדרטיים6.7.5

V1Y1רכיב
7171100125+140

A14.0 A21.0 A22.5 A 20.6(א')MCAכבל אספקת החשמל
V400 V 230מתח
~3N~1שלב

Hz 50תדירות
חייב לציית לחקיקה הרלוונטיתגדלי הכבלים

 וישים² מ"מ2.5מקטע כבל מינימלי של כבלי החיבור
V 230עבור 

A16 A25 A 25נתיך שטח מומלץ
חייב לציית לחקיקה הרלוונטיתמפסק אוטומטי לדליפת הארקה

=דירוג האמפר המינימלי של המעגל. הערכים המצוינים הםMCA(א)
ערכים מרביים (לערכים מדויקים, ראה את הנתונים החשמליים

המתייחסים לשילוב עם יחידות פנימיות).

לחיבור החיווט החשמלי ליחידה החיצונית6.7.6

הערה
עקוב אחר תרשים החיווט (תרשים החיווט מסופק עם היחידה,▪

הינו ממוקם בחלק הפנימי של מכסה השירות).

ודא שהחיווט החשמלי אינו חוסם את החיבור החדש הנכון של▪
מכסה השירות.

 בעמוד6.2.2"הסר את מכסה השירות. ראה 1  לפתיחת היחידה החיצונית"
10.

 מ"מ) מהבידוד.20חשוף את התיילים (2
a b

aחשוף את קצה התיל עד לנקודה זו
b.חשיפת יתר עלולה לגרום להתחשמלות או דליפה

חבר את כבל החיבור ואת אספקת החשמל באופן הבא:3

c

a

d

e

1~50 Hz
220-240 V

3N~50 Hz
380-415 V

V1 Y1

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

bb

aכבל החיבור
bכבל אספקת החשמל
cמפסק אוטומטי לדליפת הארקה
dנתיך
eממשק משתמש

a

b

V1 Y1

cc cc

dd
ee
ff

aקופסת המיתוג
bצלחת החיבור של שסתום העצירה
cהארקה
dכבל קשירה
eכבל החיבור
fכבל אספקת החשמל

קבע את הכבלים (ספק כוח וכבל החיבור בין היחידות) בעזרת אזיקון4
למשטח חיבור שסתום העצירה ונתב את החיווט בהתאם לתרשים לעיל.

בחר חור ניקוב והסר את כיסוי חור הניקוב על ידי הקשה על נקודות החיבור5
עם מברג בעל ראש שטוח ופטיש.

נתב את החיווט דרך המסגרת וחבר את החיווט למסגרת בחור הניקוב.6
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 אפשרויות:3יש לבחור אחת מבין ניתוב דרך המסגרת

a
b

a
b

a
b

2

3

1

aכבל אספקת החשמל 

bכבל החיבור בין היחידות 
כאשר כבלים מנותבים מהיחידה, ניתן להכניסחיבור למסגרת

) דרך חורPGשרוול מגן של המגעים (תוספות 
הניקוב.

כאשר אינך משתמש בחוט מוליך, הגן על הכבלים
בעזרת צינורות ויניל על מנת למנוע מקצוות חור

הניקוב לחתוך את הכבלים.

a b c d e

A B

Aפנים היחידה החיצונית 

Bחוץ ליחידה החיצונית 

aכבל 

bתותב 

cאום 

dמסגרת 

eצינור 

הרכב מחדש את מכסה השירות. ראה .7

יש לחבר מפסק פחת (הארקה) ונתיך לקו אספקת החשמל.8

סיום מהרכבת היחידה החיצונית6.8

לסיום הרכבת היחידה החיצונית6.8.1
יש לבודד ולתקן את צנרת חומר הקירור ואת כבל החיבור כדלקמן:1

f
b
a

e
d

c

aצינור גז
bבידוד צינור הגז
cכבל החיבור
dצינור נוזל
eבידוד צינור הנוזל
fסרט סיום

התקן את מכסה השירות.2

לסגירת היחידה החיצונית6.8.2

הערה
בעת סגירת מכסה היחידה החיצונית, וודא שמומנט ההידוק אינו עולה

.N•m 4.1על 

1

3

2

4

1×

לבדיקת התנגדות הבידוד של המדחס6.8.3

הערה
אם חומר הקירור הצטבר במדחס לאחר ההתקנה, התנגדות הבידוד

, אז היחידהMΩ 1מעל הקטבים עלולה לרדת, אבל אם היא לפחות 
לא תתקלקל.

 בעת מדידת הבידוד.V 500השתמש בבוחן ערך המגה ▪

לא תשתמש בבוחן ערך המגה עבור מעגלים נמוכי-מתח.▪

בדוק את התנגדות הבידוד של המדחס מעל הקטבים.1

אזאם
≤1 MΩ.התנגדות הבידוד תקינה. ההליך הושלם
>1 MΩ.התנגדות הבידוד אינה תקינה. עבור לשלב הבא

 שעות.6הפעל את החשמל למשך 2

המדחס יתחמם ויאדה את כל חומר הקירור שבמדחס.תוצאה: 

בדוק את התנגדות הבידוד שנית.3

הסמכה7

סקירה: הכנסה לשימוש7.1
פרק זה מתאר מה יש לעשות ולדעת לצורך הכנסת המערכת לשימוש לאחר

התקנתה.

זרימת עבודה אופיינית
הכנסת המערכת לשימוש כרוכה בדרך כלל בשלבים הבאים:

בדיקת "רשימת הביקורת לפני הכנסת המערכת לשימוש"1
ביצוע הפעלת בדיקה של המערכת.2

אמצעי זהירות בעת ההסמכה7.2
מידע

במהלך תקופת הפעולה הראשונה של היחידה, החשמל הנדרש עשוי
להיות גבוה מהמתואר בלוחית השם של היחידה. תופעה זו נגרמת על

 שעות עד50ידי המדחס, כיוון שהוא צריך זמן פעולה רציפה של 
שיגיע לפעולה קלה יותר וצריכת חשמל יציבה.

הערה
 שעות לפחות לפני הפעלת המערכת.6יש להמריץ את היחידה למשך 

על גוף החימום של אגן השמן לחמם את שמן המדחס למניעת חוסר
בשמן והתקלקלותו של המדחס בזמן ההתחלה.
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הערה
אין להפעיל את היחידה ללא תרמיסטורים ו/או חיישני/מתגי לחץ.

המדחס עלול להישרף.

הערה
לא תפעיל את היחידה עד להשלמת הרכבתה של צנרת חומר הקירור

(אם תפעיל אותה המדחס יישבר).

הערה
 בצע את הבדיקה במצב פעולת הקירור כדימצב פעולת הקירור.

להבחין בכל תקלה הקשורה לפתיחת שסתומי העצירה. גם אם ממשק
המשתמש הוגדר למצב חימום, היחידה תפעל במצב פעולת הקירור

 דקות (למרות שממשק המשתמש יציג את סמל החימום)2-3למשך 
ולאחר מכן יעבור אוטומטית למצב חימום.

הערה
 קודי7.5"אם אינך יכול להפעיל את היחידה במצב בדיקה, ראה 

.21שגיאה בעת ביצוע הפעלת המבחן" בעמוד 

אזהרה
הקפד לכבות את המערכת לאחר סיום הבדיקה אם הלוחות ביחידות
הפנימיות אינם מותקנים עדיין. לשם כך, כבה את הפעולה באמצעות

ממשק המשתמש. לא תעצור את הפעולה על ידי כיבוי המפסקים.

רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש7.3
לאחר התקנת היחידה, ראשית יש לבדוק את הפריטים הבאים. ברגע שכל

 ניתן להפעיל אתרק לאחר מכן לסגור את היחידה, חובההבדיקות להלן יבוצעו, 
היחידה.

במדריך העזרקראת את הוראות ההתקנה המלאות, כמתואר 
.למתקין

 מותקנות כהלכה.היחידות הפנימיות

הלוח המעוצב שלבמקרה של שימוש בממשק משתמש לאחוטי: 
 מותקן עם המקלט האינפרה-אדום.היחידה הפנימית
 מותקנת במקומה כהלכה.היחידה החיצונית

הבא בוצע על פי מסמך זה ובהתאם לחקיקהחיווט השדה 
הרלוונטית:

בין לוח האספקה המקומי לבין היחידה החיצונית▪

בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית▪
.הפוכות או פאזות חסרותאין 

 כראוי והדקי ההארקה מהודקים היטב.מוארקתהמערכת 

 או מכשירי ההגנה המקומיים הותקנו על פי מסמך זה, ולאהנתיכים
נעקפו.

 תואם למתח שעל תווית הזיהוי של היחידה.מתח החשמל

 או רכיבים חשמליים פגומים בקופסת המיתוג.חיבורים רופפיםאין 

 של המדחס תקינה.התנגדות הבידוד

 בחללים הפנימיים שלצינורות דחוסים או רכיבים פגומיםאין 
היחידות הפנימיות והחיצוניות.

.דליפות קרראין 

 מבודדים כהלכה.והצינורותמותקנים צינורות במידות הנכונות 

 (גז ונוזל) ביחידה החיצונית פתוחים לחלוטין.שסתומי העצירה

לביצוע בדיקה7.4
BRC1E52 userמשימה זו ישימה רק בעת השימוש בממשק המשתמש 

interface.

, ראה את מדריך ההתקנה של ממשק המשתמש.BRC1E51בעת השימוש ב-▪

, ראה את מדריך השירות של ממשק המשתמש.BRC1Dבעת השימוש ב-▪

הערה
אין להפסיק באמצע את הפעלת המבחן.

מידע
 אין צורך להפעיל את התאורה האחורית לשם ביצועתאורה אחורית.

פעולת הפעלה/כיבוי בממשק המשתמש. לכל פעולה אחרת, יש
 שניות בעת±30להפעילה בתחילה. התאורה האחורית תאיר במשך 

לחיצה על לחצן.

בצע את הצעדים הראשוניים.1

פעולה#
פתח את שסתום עצירת הנוזל ואת שסתום עצירת הגז על ידי1

הסרת המכסה וסיבובו כנגד כיוון השעון, באמצעות מפתח ברגים
משושה, עד לעצירתו.

סגור את מכסה השירות למניעת התחשמלות.2
 שעות6להגנה על המדחס, הפעל את אספקת הכוח למערכת 3

לפחות לפני תחילת הפעולה.
ביחידת פיקוד המשתמש, הגדר את היחידה למצב פעולת קירור.4

התחל את הבדיקה.2

תוצאהפעולה#
לך לדף הבית.1

Cool Set to

28°C

תפריט ה- הגדרות שירות מוצג. שניות.4לחץ למשך לפחות 2

בחר הפעלת מבחן.3

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

הפעלת מבחן מוצג בדף הבית.לחץ.4

Cool

Return SettingTest Operation

הבידקה מתחילה. שניות.10לחץ תוך 5

 דקות.3בדוק את הפעולה למשך 3

בדוק את פעולת כיוון זרימת האוויר.4

תוצאהפעולה#
לחץ.1

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Position 0Low
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תוצאהפעולה#
.0בחר מיקום 2

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

אם תריס זרימת האוויר שלשנה את המקום.3
היחידה הפנימית זז, אז

הפעולה תקינה.

אם לא, הפעולה אינה תקינה.
תפריט הבית מוצג.לחץ.4

הפסק את הפעלת המבחן.5

תוצאהפעולה#
יוצג התפריט הגדרות שירות. שניות.4לחץ למשך לפחות 1

בחר הפעלת מבחן.2

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

היחידה תחזור לפעולה רגילה,לחץ.3
ויוצג תפריט הבית.

קודי שגיאה בעת ביצוע הפעלת המבחן7.5
אם היחידה החיצונית לא הותקנה כראוי, עשויים להופיע בממשק המשתמש קודי

השגיאה הבאים:

סיבה אפשריתקוד שגיאה
לא מוצג דבר

(הטמפרטורה המוגדרת
אינה מוצגת)

החיווט מנותק או ישנה תקלה בחיווט (בין▪
אספקת החשמל ליחידה החיצונית, בין היחידה
החיצונית ליחידה הפנימית, בין היחידה הפנימית

לבין ממשק המשתמש).

 התפוצץ.PCBהנתיך על היחידה החיצונית ▪
E3, E4 או L8▪.שסתומי העצירה סגורים

כניסת האוויר או יציאתו חסומים.▪
E7ישנו שלב חסר במקרה של יחידות אספקת החשמל

בעלי שלושה-שלבים.

פעולת אינה אפשרית. כבה את המכשיר,הערה: 
בדק שוב את החיווט, והחלף שניים מתוך שלושת

התיילים החשמליים.
L4.כניסת האוויר או יציאתו חסומים
U0.שסתומי העצירה סגורים
U2▪.ישנו שיבוש באיזון המתח

ישנו שלב חסר במקרה של יחידות אספקת▪
פעולתהערה: החשמל בעלי שלושה-שלבים. 

אינה אפשרית. כבה את המכשיר, בדק שוב את
החיווט, והחלף שניים מתוך שלושת התיילים

החשמליים.
U4 או UF.החיווט ביחידה אינו תקין
UA.היחידה החיצונית והפנימית אינן תואמות זו לזו

הערה
גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה של מוצר זה פועל רק כאשר▪

המוצר מתחיל לפעול. כתוצאה מכך, גלאי הפאזה ההפוכה אינו
פועל במהלך הפעולה הרגילה של המוצר.

גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה נועד לעצור את המוצר במקרה▪
של תקלה חריגה בעת הפעלת המוצר.

) במהלך התקלהL3, ו-L1, L2 השלבים (3 מתוך 2החלף ▪
החריגה בשלב גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה.

מסירת המערכת למשתמש8
עם סיום בדיקת ההפעלה של המערכת, ולאחר שווידאת שהמערכת פועלת

כראוי, ודא שהדברים הבאים ברורים למשתמש:

ודא שלמשתמש יש עותק מודפס של מסמך זה ובקש ממנו לשמור עליו לשם▪
עיון בעתיד. הודע למשתמש שהמסמך המלא זמין להורדה באתר האינטרנט

שצוין לעיל במדריך זה.

הסבר למשתמש כיצד להפעיל כראוי את המערכת ומה עליו לעשות אם יהיו▪
בעיות.

הראה למשתמש כיצד עליו לפעול על מנת לשמור על פעילותה התקינה של▪
המערכת.

תחזוקה ושירות9
הערה

על פעולת התחזוקה להתבצע רק על ידי מתקין מוסמך או סוכן שירות.

אנו ממליצים על תחזוק היחידה לפחות פעם בשנה. עם זאת, החקיקה
הרלוונטית עשויה לדרוש מרווחי תחזוקה קצרים יותר.

הערה
 דורשת לצייןגזי חממה המכילים פלואורהחקיקה הרלוונטית לגבי 

.CO2את מילוי הקרר של היחידה, גם במשקל וגם בשווה ערך 

 שלGWP ערך :CO2נוסחה לחישוב הכמות שוות הערך לטונות 
1000הקרר × סך תכולת הקרר [בק"ג] / 

סקירה: תחזוקה ושירות9.1
פרק זה מכיל מידע אודות:

אמצעי זהירות לתחזוקה▪

התחזוקה השנתית של היחידה החיצונית▪

אמצעי זהירות בעת התחזוקה9.2
סכנה: סכנת התחשמלות

סכנה: סכנת שריפה

הערה: סכנת פריקה לאקטרוסטטית
לפני ביצוע בתחזוקה או כל עובדת שירות שהיא, גע בחלק מתכתי

.PCBביחידה כדי להסיר את החשמל הסטטי ולהגן על ה-

כדי למנוע סכנות חשמליות9.2.1
בזמן ביצוע פעולות שירות על ציוד האינוורטר:

 דקות לאחר כיבוי10אין לפתוח את מכסה קופסת רכיבי החשמל למשך 1
אספקת החשמל.

מדוד את המתח בין ההדקים בבלוק ההדקים לאספקת חשמל עם טסטר2
כדי לוודא שאספקת החשמל כבויה. בנוסף, מדוד את הנקודות בהתאם
לתרשים, עם טסטר, וכדי לוודא שהמתח של הקבלים במעגל הראשי הוא

 וולט ז"י.50פחות מ-



פתרון בעיות 10 

מדריך עזר למתקין

22
RZQG71L9V1L + RZQG71~125L8Y1L + RZQG140L7Y1L

מזגני מולטי ספליט
4P473074-1A – 2019.04

רשימת הבדיקה של התחזוקה השנתית9.3
של היחידה החיצונית

יש לבדוק את הדברים הבאים לפחות פעם בשנה:

מחליף חום▪
מחליף החום של היחידה החיצונית עלול להיחסם עקב אבק, לכלוך, עלים וכו'.
מומלץ לנקות את מחליף החום מדי שנה. מחליף חום חסום עלול להוביל ללחץ

נמוך או גבוה מדי, שיוביל לביצועים ירודים.

פתרון בעיות10

סקירה: פתרון בעיות10.1
במקרה של בעיות:

.21 קודי שגיאה בעת ביצוע הפעלת המבחן" בעמוד 7.5"ראה ▪

עיין במדריך השירות.▪

לפני פתרון הבעיות
בצע בדיקה ויזולאית יסודית על היחידה וחפש פגמים ברורים כגון חיבורים רופפים

או חיווט פגום.

אמצעי זהירות בעת פתרון הבעיות10.2
אזהרה

בעת ביצוע ביקורת של קופסת המיתוג של היחידה, וודא תמיד▪
שהיחידה מנותקת מאספקת החשמל. נתק את המפסק האוטומטי

הרלוונטי.

כאשר מופעל מתקן בטיחות, הפסק את היחידה ובדוק מדוע מתקן▪
 אין לעקוף מתקןלעולםהבטיחות הופעל לפני הפעלה חוזרת. 

בטיחות או לשנות את הערכים שלו לערך שונה מברירת המחדל
של המפעל. אם אינך מצליח לאתר את מקור הבעיה, התקשר

למשווק שלך.

סכנה: סכנת התחשמלות

אזהרה
מנע סיכונים עקב איפוס חוזר מקרי של הניתוק התרמי: אסור
שהחשמל המסופק למכשיר זה יגיע דרך מכשיר מיתוג חיצוני, דוגמת
טיימר, או חיבור למעגל שמופעל או מכובה באופן קבוע על ידי חברת

החשמל.

סכנה: סכנת שריפה

סילוק11
הערה

אין לנסות לפרק את המערכת בעצמכם: פירוק המערכת, הטיפול
במערכת הקירור, בשמן או בחלקים אחרים חייבים לעמוד בחקיקה
בת ההחלה. חובה לטפל ביחידות במתקן לטיפול מקצועי עבור שימוש

חוזר, מחזור והשבה.

סקירה: סילוק11.1
זרימת עבודה אופיינית

סילוק היחידה בדרך כלל מורכב מהשלבים הבאים:
.pump downהפשרת את המערכת בשיטת 1
הבאת המערכת למתקן לטיפול מקצועי.2

מידע
עיין במדריך השירות לפרטים נוספים.

pump downאודות הפשרת ה-11.2
, שעמה ניתן לאסוףpump downהיחידה מצוידת בפונקציה אוטומטית להפשרת 

את כל חומר הקירור מן המערכת לא היחידה החיצונית.

הערה
היחידה החיצונית מצוידת במתג או בחיישן לחץ נמוך להגנת המדחס
על ידי כיבויו. לעולם לא תקצר את מתג הלחץ הנמוך בזמן פעולת

ההפשרה.

לשאוב החוצה11.3
סכנה: סכנת פיצוץ

 אם ברצונכם להפשיר – דליפת חומר קירור.pump downהפשרת 
 ויש דליפה במערכת הקירור:pump downאת המערכת בשיטת 

pumpאין להשתמש בפונקציה האוטומטית של היחידה להפשרת ▪
downשעמה ניתן לאסוף את כל חומר הקירור מן המערכת לא ,

הצתה, בעירה עצמיתתוצאה אפשרית: היחידה החיצונית. 
והתפוצצות המדחס כיוון שאוויר נכנס למדחס התפעול.

יש להשתמש במערכת מחזור/התאוששות נפרדת כך שמדחס▪
היחידה לא יצטרך לפעול.

הפעל את מתג אספקת החשמל הראשי.1

וודא ששסתום עצירת הנוזל ושסתום עצירת הגז פתוחים.2

 שניות.8) למשך לפחות pump down (BS4לחץ על לחצן הפשרת ה-3
BS4-ממוקם על ה PCB.(ראה את תרשים החיווט) של היחידה החיצונית 

המדחס והמאוורר היחידה החיצונית מתחילים את פעולתם באופןתוצאה: 
אוטומטי, ומאוורר היחידה הפנימי עשוי להתחיל גם הוא באופן אוטומטי.

 דקות מתחילת פעילות±2 לאחר שסתום העצירה של הנוזלסגור את 4
המדחס. אם הוא לא סגור היטב במהלך פעולת המדחס, לא יהיה ניתן

להפשיר את המערכת.

שסתום דקות), סגור את 5~2לאחר הפסקת פעילת המדחס (לאחר 5
.העצירה של הגז

 הושלמה. ממשק המשתמש עשויpump downפעולת הפשרת ה-תוצאה: 
" והמשאבה הפנימית עשויה להמשיך את פעילותה. זה לאלהציג "

תקלה. גם את תלחץ על לחצן ההפעלה שעל ממשק המשתמש, היחידה לא
תתחיל. לאיפוס היחידה, כבה את מתג אספקת החשמל הראשית והפעל

אותו מחדש.

כבה את מתג אספקת החשמל הראשי.6

הערה
וודא לפתוח מחדש את כל שסתומי העצירה לפני הפעלת היחידה

מחדש.



נתונים טכניים 12 

מדריך עזר למתקין

23
RZQG71L9V1L + RZQG71~125L8Y1L + RZQG140L7Y1L
מזגני מולטי ספליט
4P473074-1A – 2019.04

נתונים טכניים12
 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותרהערכה המלאה (נגיש לציבור). Daikin של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט המקומי של ערכת משנה

 (נדרש אימות).Daikin Business Portalזמינה ב

מרווח שירות: יחידה חיצונית12.1
 ועל פעולת הקירור. אולי יהיה צורך בשטח נוסף במקרים הבאים:35°C DBבאיורים להלן, שטח השירות בצד הספיגה מבוסס על צד ספיגה

כאשר הטמפרטורה בצד הספיגה עולה באופן קבוע על הטמפרטורה הזו.▪

כאשר עומס החום של היחידות החיצוניות צפוי לחרוג באופן קבוע על הקיבולת התפעולית המקסימלית.▪
קח בחשבון את פעולת צנרת חומר הקירור בזמן מיקום היחידות. פנה לספק שלך אם הפריסה שלך אינה תואמת לפריסות הבאות.צד פריקה

)) | שורה אחת בודדה של יחידות (יחידה בודדה (

1

1+2

1

A~E
a b c d e eB eD

HB HD HU

(mm)

a

bc

d

e

eB

eD

A

BC

D

E

HB

HU

HD

B — ≥100
A, B, C — ≥100 ≥100 ≥100
B, E — ≥100 ≥1000 ≤500
A, B, C, E — ≥150 ≥150 ≥150 ≥1000 ≤500
D — ≥500
D, E —

—
≥1000 ≤500

≥500
≥500

B, D ≥100

B, D, E HB<HD HB≤½HU ≥250 ≥750 ≥1000 ≤500
½HU<HB≤HU ≥250 ≥1000 ≥1000 ≤500
HB>HU

HB>HD

HB<HD

HB>HD

HD≤½HU ≥100 ≥1000 ≥1000 ≤500
½HU<HD≤HU ≥200 ≥1000 ≥1000 ≤500
HD>HU

HU

a

b
≥100

≥100

c

d

e

eB

eD

A

B
C

D

E

HB

HD

A, B, C — ≥200 ≥300 ≥1000
A, B, C, E — ≥200 ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
D — ≥1000
D, E — ≥1000 ≥1000 ≤500
B, D HD>HU ≥300 ≥1000

HD≤½HU ≥250 ≥1500
½HU<HD≤HU ≥300 ≥1500

B, D, E HB<HD HB≤½HU ≥300 ≥1000 ≥1000 ≤500
½HU<HB≤HU ≥300 ≥1250 ≥1000 ≤500
HB>HU

HB>HD HD≤½HU ≥250 ≥1500 ≥1000 ≤500
½HU<HD≤HU ≥300 ≥1500 ≥1000 ≤500
HD>HU

A,B,C,D(קירות/לוחות ויסות) מכשולים
E(גג) מכשול
a,b,c,d,e שטח שירות מינימלי בין היחידה לבין המכשוליםA, B, C, D-ו E
eB המרחק המרבי בין היחידה לבין קצה המכשולE לכיוון המכשול ,B
eD המרחק המרבי בין היחידה לבין קצה המכשולE לכיוון המכשול ,D
HUגובה היחידה

HB,HD גובה המכשיוליםB-ו D
אטום את תחתית מסגרת ההתקנה כדי למנוע את זרימת האוויר שנפרק בחזרה לצד הספיגה דרך החלק התחתון של היחידה.1
ניתן להתקין עד שתי יחידות.2

לא מותר

)שורות מרובות של יחידות (



נתונים טכניים 12 

מדריך עזר למתקין

24
RZQG71L9V1L + RZQG71~125L8Y1L + RZQG140L7Y1L

מזגני מולטי ספליט
4P473074-1A – 2019.04

b (mm)
HB≤½HU b≥250

½HU<HB≤HU b≥300
HB>HU

HB HU

≥1000
≥200

≥2000

≥100

≥3000

≥600
≥1500

b

≥100
≥100

≥100
≥100

≥100
≥100

HB

HU

) קומות) (2יחידות בערימה (מקסימום 

A1

B1

A2

B2

A2

≥1000

A2

≥300

≥100 ≥100

≥100

≥300

≥100 ≥100

B2

≥100

≥1000

B2

A1=>A2)A1…אם קיימת סכנה של טפטוף הניקוז וקיפאון בין היחידות העליונות והתחתונות (
)A2 בין היחידות העליונות והתחתונות. התקן את היחידה העליונה מעל היחידה התחתונה בגובה מספיק כדי למנוע הצטברות קרח בצלחת התחתונה של היחידהגג) התקן 

העליונה.
B1=>B2)B1…אם אין סכנה של טפטוף הניקוז וקיפאון בין היחידות העליונות והתחתונות (

)B2 בין היחידה העחיונה והתחתונה כדי למנוע את זרימת האוויר שנפרק בחזרה לצד הספיגה דרך החלק התחתון שלאטום את המרווח) אז אין צורך בהתקנת גג, אך 
היחידה.

תרשים הצנרת: יחידה חיצונית12.2

R2T

R4T

R6T

R1T

e

d
i

j

h

g

f

a c

cb

e
Y1E

Y1S

M1F-M2F

M1C

S
1P

L

S1PH

R5T

R3T

a צנרת השטח (נוזל: חיבור הבהקהØ9.5(
b צנרת השטח (גז: חיבור הבהקהØ15.9(
c 5/16שסתום עצירה (עם מוצא שירות("
dמצבר
eמסנן
fמחליף חום
g 5/16מוצא שירות פנימי"
h קירור קופסת המיתוג (עבורRZQG_V1(בלבד 
iמצבר דחיסה
j בדוק את השסתום (עבורRZQG71(בלבד 
M1C(מדחס) מנוע
M1F‑M2F(מאוורר עליוני ותחתוני) מנוע
R1T(אוויר) טרמיסטור
R2T(פריקה) טרמיסטור
R3T(ספיגה) טרמיסטור
R4T(מחליף חום) טרמיסטור
R5T(אמצע מחליף חום) טרמיסטור
R6T(נוזל) טרמיסטור
S1PHמפסק לחץ גבוה
S1PL מפסק לחץ נמוך (עבורRZQG_V1(בלבד 
Y1Eשסתום ההתרחבות הלאקטרוני
Y1S(שסתום רב-כיווני) שסתום סולנואיד

חימום
קירור
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תרשים חיווט: יחידה חיצונית12.3
תרשים החיווט מסופק עם היחידה, הינו ממוקם בחלק הפנימי של מכסה השירות.

:RZQG_V1הערות עבור 
סמלים (ראה מקרא).1
צבעים (ראה מקרא).2
תרשים החיווט מתאים רק ליחידה החיצונית.3
עיין במדבקת תרשים החיווט (בחלק האחורי של מכסה השירות) לקבלת4

.DS1 switches וה-BS1~BS4מידע על איך להשתמש במתגי ה-
 בעת ההפעלה.S1PL ול- S1PHאין לקצר את המכשירים המגנים 5
).DS1עיין במדריך השירות לקבלת הנחיות להגדרת מפסקי הבחירה (6

כל המתגים כבויים כהגדרת היצרן.
 ול-X6A, X28Aעיין בטבלת השילוב ובמדריך אפשרויות לחיבור החיווט 7

X77A.

:RZQG_Y1הערות עבור 
תרשים החיווט מתאים רק ליחידה החיצונית.1
 ול-X6A, X28Aעיין בטבלת השילוב ובמדריך אפשרויות לחיבור החיווט 2

X77A.
עיין במדבקת תרשים החיווט (בחלק האחורי של מכסה השירות) לקבלת3

 מפסקי.DS1 וה- BS1~BS4מידע על איך להשתמש במתגי ה- 
 בעת ההפעלה.S1PHאין לקצר את המכשירים המגנים 4
).DS1עיין במדריך השירות לקבלת הנחיות להגדרת מפסקי הבחירה (5

כל המתגים כבויים כהגדרת היצרן.
 בלבד.71עבור דרגה 6

מקרא עבור תרשימי חיווט:
A1P~A2Pלוח מעגלים מודפס
BS1~BS4לחצן המתג

C1~C3קבל
DS1 מפסקDIP

F1U~F8U

)RZQG71_V1(

▪F1U, F2Uנתיך :

▪F6U) נתיך :T 3.15 A / 250 V(

▪F7U, F8U) נתיך :F 1.0 A / 250 V(
F1U~F8U

)RZQG_Y1(

▪F1U, F2U) נתיך :F 31.5 A / 250 V(

▪F1U (A2P) נתיך :(T 5.0 A / 250 V(

▪F3U~F6U) נתיך :T 6.3 A / 250 V(

▪F7U, F8U) נתיך :F 1.0 A / 250 V(
H1P~H7P(מוניטור השירות כתום) דיודה פולטת אור

HAP(מוניטור השירות ירוק) דיודה פולטת אור
K1M, K11Mמגעון מגנטי

K1R

)RZQG_V1(

)Y1Sממסר מגנטי (

K1R

)RZQG_Y1(

▪K1R (A1P) ממסר מגנטי :(Y1S(

▪K1R (A2Pממסר מגנטי :(
K2R

)RZQG71_V1(

ממסר מגנטי

K2R

)RZQG_Y1(

▪K2R (A1P) ממסר מגנטי :(E1H(אפשרות 

▪K2R (A2Pממסר מגנטי :(
K10R, K13R~K15Rממסר מגנטי

L1R~L3Rמגיב
M1C(מדחס) מנוע
M1F(מאוורר עליוני) מנוע
M2F(מאוורר תחתוני) מנוע

PSהחלפת ספק כוח
Q1DI(אספקת שטח) מפסק אוטומטי לדליפת הארקה

R1~R6נגד

R1T(אוויר) טרמיסטור
R2T(פריקה) טרמיסטור
R3T(ספיגה) טרמיסטור
R4T(מחליף חום) טרמיסטור
R5T(אמצע מחליף חום) טרמיסטור
R6T(נוזל) טרמיסטור

R7T, R8T

)RZQG71_V1(

טרמיסטור (מקדם טמפרטורה חיובי)

R10T

)RZQG_Y1(

טרמיסטור (מיצב)

RCלוח מעגלים מקלט אותות
S1PHמפסק לחץ גבוה
S1PLמפסק לחץ נמוך

TCלוח מעגלים תמסורת אותות
V1D~V4Dדיודות

V1R מודול כוחIGBT
V2R, V3Rמודול דיודות
V1T~V3Tטרנזיסטור שער אפקט שדה וטרנזיסטור הספק

)IGBTביפולארי (
X6A(אפשרות) מחבר
X1Mרצועת נקודות חיבור
Y1Eשסתום ההתרחבות הלאקטרוני
Y1S(שסתום רב-כיווני) שסתום סולנואיד

Z1C~Z6C(מטבעות פריט) מסנן רעש
Z1F~Z6Fמסנן רעשים

סמלים:
Lחי
Nניטרלאי

חיווט שדה
רצועת נקודות חיבור

מחבר
מחבר ממסר

חיבור
הארקה מגוננת

הארקה ללא רעש

מסוף
אפשרות

צבעים:
BLKשחור
BLUכחול
BRNחום
GRNירוק
ORGכתום
REDאדום
WHTלבן
YLWצהוב

מילון מונחים13
סוכן

מפיץ המכירות של המוצר.

מתקין מורשה
אדם בעל מיומנות טכנית המוסמך להתקין את המוצר.
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משתמש
האדם שבבעלותו נמצא המוצר ו/או האדם המפעיל את המוצר.

חקיקה בת החלה
כל הדירקטיבות, החוקים, התקנות ו/או הקודים הבינלאומיים,
האירופאים, הלאומיים או המקומיים שהם רלוונטיים וישימים עבור

מוצר או תחום מסוים.

חברת שירות
חברה מוסמכת היכולה לבצע או לתאם את השירות הנדרש למוצר.

חוברת הוראות התקנה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים, המסבירה כיצד

להתקין, לקבוע תצורה ולתחזק אותו.

חוברת הוראות הפעלה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים, המסבירה כיצד

להפעיל אותו.

הוראות תחזוקה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים, המסבירה (אם
הדבר רלוונטי) כיצד להתקין, לקבוע תצורה, להפעיל ו/או לתחזק את

המוצר או היישום.

אביזרים
תוויות, חוברות הוראות, דפי מידע וציוד אשר נמסרו עם המוצר

ושאותם יש להתקין בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

ציוד אופציונלי
" ושאותו ניתן לשלב במוצרDaikinציוד שיוצר או אושר על ידי "

בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

אספקת שטח
" ושאותו ניתן לשלב במוצר בהתאםDaikinציוד שלא יוצר על ידי "

להוראות במסמכים הנלווים.
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