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احتياطات السالمة العامة1

معلومات عن الوثائق1.1
الوثائق األصلية محررة باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.▪

تتناول االحتياطات المبينة في هذا المستند موضوعات هامة جدًا، فاتبعها بعناية.▪

يجب أن يتولى عامل تركيب مرخص عملية تثبيت النظام وجميع األنشطة▪
الموضحة في دليل التثبيت المرجعي.

معانى التحذيرات والرموز1.1.1

خطر

يشير إلى موقف يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى الصعق بالكهرباء.

خطر: خطر االحتراق

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى حدوث حروق بسبب درجات الحرارة
شديدة االرتفاع أو االنخفاض.

خطر: خطر االنفجار

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

تحذير

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة خطيرة.

تحذير: مادة قابلة لالشتعال

تنبيه

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

مالحظة

يشير إلى موقف قد يؤدي إلى تلف المعدات أو الممتلكات.

معلومات

يشير إلى تلميحات مفيدة أو معلومات إضافية.

الشرحالرمز
قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات

توصيل األسالك.

قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.
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الشرحالرمز
للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي

لفني التركيب والمستخدم.

احتياطات لفني التركيب1.2

احتياطات عامة1.2.1

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي
لديك.

مالحظة

قد ينتج عن التركيب أو التوصيل غير الصحيح للجهاز أو الملحقات
التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث دائرة قصر أو تسريبات، أو اندالع

حريق، أو غير ذلك من التلفيات التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز. يجب
استخدام الملحقات واألجهزة االختيارية وقطع الغيار المصنعة أو

.Daikinالمعتمدة فقط من 

تحذير

يجب التأكد أن التركيب واالختبار والمواد المستخدمة تتوافق مع اللوائح
).Daikinالسارية (أعلى اإلرشادات الموضحة في مستندات 

تنبيه

يجب ارتداء معدات حماية شخصية مناسبة (قفازات واقية، نظارات
السالمة،...) عند تركيب الجهاز أو خدمته أو صيانته.

تحذير

يجب تمزيق عبوات التعبئة البالستيكية والتخلص منها بحيث ال يعبث بها
أحد وخاصة األطفال. الخطر المحتمل: االختناق.

خطر: خطر االحتراق

يجب عدم لمس أنابيب غاز التبريد وال أنابيب الماء وال األجزاء▪
الداخلية أثناء التشغيل وال بعده مباشرة. فقد يكون ساخنًا جدًا أو
باردًا جدًا. يجب ترك الجهاز لفترة ليعود لدرجة حرارته الطبيعية.

ويجب ارتداء قفازات واقية في حالة وجوب لمسه.

يجب عدم لمس غاز متسرب عرضيًا.▪

تحذير

يجب توفير اإلجراءات الضرورية لمنع استخدام الحيوانات الصغيرة
للوحدة كمأوى لها. فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تالمس األجزاء

الكهربائية في تعطل الوحدة أو صدور دخان أو اندالع حريق.

تنبيه

ال تلمس مدخل الهواء أو الريش األلومنيوم الموجودة بالوحدة.

مالحظة

يجب عدم وضع أي شيء أو أي جهاز أعلى الوحدة.▪

يجب عدم الجلوس على الوحدة أو الوقوف عليها.▪

مالحظة

من األفضل إجراء األعمال الالزمة على الوحدة الخارجية في ظروف
مناخية جافة لتجنب دخول الماء.

قد يكون من الضروري وفقًا للتشريعات المعمول بها تقديم سجل تشغيل مع
المنتج يحتوي على ما يلي بحد أدنى: معلومات بخصوص أعمال الصيانة واإلصالح

ونتائج االختبارات والفترات االحتياطية وما إلى ذلك.

يتعين أيضًا تقديم المعلومات التالية في مكان يمكن الوصول إليه في المنتج:

التعليمات المتعلقة بإطفاء النظام في حاالت الطوارئ▪

اسامي وعناوين إدارة مطافئ وشرطة ومشفى▪

االسم والعنوان وأرقام الهواتف الليلية للحصول على الخدمة▪

 اإلرشادات الالزمة بشأن سجل التشغيل هذا.EN378في أوروبا، تقدم أنظمة 

مكان التركيب1.2.2

وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.▪

تأكد من أن مكان التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.▪

تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. ال تسدّ أي فتحة من فتحات التهوية.▪

تأكد من استواء الوحدة.▪

ال تركب الوحدة في األماكن التالية:

في األجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.▪

في األماكن التي توجد فيها آالت تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية. قد تشوش▪
الموجات الكهرومغناطيسية على نظام التحكم، وتسبب تعطل الجهاز.

في األماكن التي يوجد فيها خطر اندالع حريق بسبب تسرب غازات قابلة▪
لالشتعال (على سبيل المثال: التنر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل

لالشتعال.

في األماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أكَّال (على سبيل المثال: غاز حمض▪
الكبريتوز). قد يتسبب تآكل األنابيب النحاسية أو األجزاء الملحومة إلى تسرب غاز

التبريد.

في دورات المياه.▪

R32تعليمات لألجهزة التي تستخدم غاز التبريد 

إن أمكن.

تحذير

تجنب الثقب أو الحرق.▪

تجنب استخدام وسائل لتسريع عملية إزالة الصقيع أو لتنظيف▪
الجهاز، غير تلك الوسائل التي توصي بها الشركة المُصنعّة.

 ال يحتوي على أي رائحة.R32اعلم أن غاز التبريد ▪

تحذير

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه ألي أضرار ميكانيكية وفي
مكان جيد التهوية ال يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال:

اللهب المكشوف، أو األجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل
بالكهرباء) وينبغي أن تكون مساحة المكان بالمواصفات التالية.

مالحظة

تنب إعادة استخدام الوصالت التي استُخدِمت بالفعل من قبل.▪

يجب أن تكون الوصالت التي يتم تركيبها بين أجزاء نظام التبريد▪
قابلة للوصول إليها ألغراض الصيانة.

تحذير

تأكد من امتثال أعمال التركيب والخدمة والصيانة واإلصالح لتعليمات
Daikinواللوائح التنظيمية المعمول بها (على سبيل المثال اللوائح 

التنظيمية للغاز الطبيعي) ومن تنفيذها بواسطة فنّيين معتمدين فقط.

متطلبات مساحة التركيب

مالحظة

ينبغي حماية األنابيب من أي أضرار مادية.▪

ينبغي أن يكون تركيب األنابيب بأدنى حد ممكن.▪

تحذير

، يجب أن تكون المساحةR32إذا كانت األجهزة تحتوي على مبردات 
األرضية التي يتم فيها تركيب األجهزة وتشغيلها وتخزينها أكبر من الحد

). ينطبق ذلك2األدنى لمساحة األرضية المحددة في الجدول أدناه أ (م
على ما يلي:

 مستشعر تسرب التبريد في حالة الوحداتبدونوحدات داخلية ▪
 بمستشعر تسرب التبريد؛ راجع دليل التثبيتالمُزودةالداخلية 

الوحدات الخارجية المُثبتة أو المخزنة في الداخل (على سبيل▪
المثال، حديقة شتوية أو جراج أو غرفة معدات)

شبكة األنابيب في المساحات غير المهواة▪
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لتحديد الحد األدنى لمساحة األرضية

حدد إجمالي شحن غاز التبريد في النظام (= شحن غاز التبريد من المصنع 1
 كمية غاز التبريد اإلضافية المشحونة).+ 

Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq1000

GWP × kg
=
=

+

kg=

kg=
GWP: xxx
R32

حدّد الرسم البياني أو الجدول المطلوب استخدامه.2

للوحدات الداخلية: هل الوحدة يتم تركيبها بالسقف، أو مثبتة في الحائط أو▪
على األرض؟

مع الوحدات الخارجية التي يتم تركيبها أو تخزينها في الداخل، واألنابيب▪
الميدانية في األماكن عديمة التهوية، يعتمد هذا على ارتفاع التركيب:

فعندئذٍ استخدم الرسم البياني أو الجدولإذا كان ارتفاع التركيب…
لـ…

الوحدات القائمة على األرض م1.8<
الوحدات المثبتة في الحائط م2.2≤×<1.8

الوحدات المُركّبة في السقف م2.2≥

استخدم الرسم البياني أو الجدول لتحديد الحد األدنى من مساحة األرضية.3
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4.2 16.8

7.8 58.0

4.4 18.5

7.956 61.0

Wall-mounted
unit(b)

m (kg) Amin (m2)

Floor-standing
unit(c)

m (kg) Amin (m2)

إجمالي شحن غاز التبريد في النظامم
Aالحد األدنى لمساحة األرضيةدقيقة

)a(Ceiling-mounted unit(الوحدة المُركّبة بالسقف =) 
)b(Wall-mounted unit(الوحدة المثبتة في الحائط =) 
)c(Floor-standing unit(الوحدة القائمة على األرض =) 

غاز التبريد1.2.3

إذا كان متاحًا. راجع دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب المناسب
الستعمالك للحصول على مزيد من المعلومات.

مالحظة

EN378تأكد من تركيب أنابيب غاز التبريد وفقًا للوائح السارية. المعيار 
هو المعيار الساري في أوروبا.

مالحظة

تأكد من عدم تعرض األنابيب والوصالت المُستخدمة في الميدان
للضغط.

تحذير

أثناء االختبارات، ال تعرض المنتج لضغط أعلى من الحد األقصى
المسموح به (كما هو موضح على لوحة بيانات الوحدة).

تحذير

اتخذ االحتياطات الكافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز
التبريد، فقم بتهوية المنطقة على الفور. المخاطر المحتملة:

فقد تؤدي تركيزات غاز التبريد الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص▪
األكسجين.

قد يصدر الغاز السام إذا تعرض غاز التبريد للنار.▪
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خطر: خطر االنفجار

 إذا أردت تفريغ النظام، وكانالتفريغ – في حالة تسرب مادة التبريد.
هناك تسرب في دائرة مادة التبريد:

ال تستخدم وظيفة التفريغ التلقائي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها▪
التبعاتلتجميع كل مادة التبريد من النظام في الوحدة الخارجية. 

االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور الهواء فيالممكنة: 
ضاغط التشغيل.

استخدم نظام استعادة مستقالً حتى ال يضطر ضاغط الوحدة إلى▪
التشغيل.

تحذير

أعد إصالح المُبرد دائمًا. ال تُدعه مُعرضًا للعوامل البيئة مباشرة. استخدم
مضخة تفريغ إلخالء التثبيت.

مالحظة

بعد توصيل كل األنابيب، يجب التأكد من عدم تسرب الغاز. استخدم
النيتروجين الكتشاف تسرب الغاز.

مالحظة

لتجنب انهيار الضاغط، ال تقم بشحن كمية مُبرد أكثر من المحددة.▪

يتعين التعامل مع المُبرد عند فتح نظام التبريد وفقًا للتشريعات▪
السارية.

تحذير

تأكد من عدم وجود أكسجين في النظام. يمكن شحن غاز التبريد بعد
إجراء اختبار التسرب والتفريغ بالتجفيف.

إذا تطلب األمر إعادة الشحن، فارجع إلى لوحة الوحدة. مبين عليها نوع غاز▪
التبريد والمقدار الالزم شحنه.

يتم شحن الوحدة بغاز التبريد في المصنع، وبناءً على أحجام األنابيب وأطوال▪
األنابيب، تتطلب بعض األنظمة شحنًا إضافيًا لغاز التبريد.

استخدم فقط األدوات المخصصة حصريًا لنوع غاز التبريد المستخدم في النظام،▪
وهذا لضمان مقاومة الضغط ومنع المواد الغريبة من الدخول إلى النظام.

اشحن غاز التبريد السائل على النحو التالي:▪

فعندئذٍفي حالة
وجود أنبوب سيفون

(األسطوانة مزودة بسيفون لملء
السائل")

اشحن واألسطوانة في وضع عمودي.

اشحن واألسطوانة في وضع مقلوب.عدم وجود أنبوب سيفون

افتح اسطوانات غاز التبريد ببطء.▪

اشحن غاز التبريد في شكل سائل. قد يؤدي شحنه في شكل غاز إلى إعاقة▪
التشغيل العادي.

تنبيه

يتعين غلق صمام خزان التبريد فورًا عند اكتمال إجراء شحن غاز التبريد
أو عند إيقافه مؤقتًا. وقد يتم شحن كمية إضافية من المُبرد في حال

كمية غير صحيحة منالتبعات الممكنة: عدم إغالق الصمام في الحال. 
المبرد.

المحلول الملحي1.2.4

إن أمكن. راجع دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب المناسب الستعمالك
للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير

يجب اختيار المحلول الملحي وفقًا للوائح السارية.

تحذير

اتخذ االحتياطات الكافية في حالة تسرب المحلول الملحي. في حالة
تسرب المحلول الملحي، فيجب تهوية المنطقة فورًا واالتصال بالوكيل

المحلي.

تحذير

قد تصبح درجة الحرارة المحيطة داخل الوحدة أعلى بكثير من الغرفة،
 درجة مئوية. في حالة تسرب المحلول الملحي،70على سبيل المثال، 

فقد تسبب األجزاء الساخنة داخل الوحدة في وضع خطر.

تحذير

يجب أن يتم استخدام الجهاز وتركيبه وفقًا الحتياطات السالمة والبيئة
الواردة في اللوائح السارية.

المياه1.2.5

إن أمكن. راجع دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب المناسب الستعمالك
للحصول على مزيد من المعلومات.

مالحظة

تأكد من أن جودة المياه تتوافق مع توجيه االتحاد األوروبي رقم
98/83 EC.

األعمال الكهربائية1.2.6

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

يجب إيقاف تشغيل الطاقة قبل نزع غطاء صندوق المفاتيح أو▪
توصيل األسالك الكهربائية أو لمس األجزاء الكهربائية.

يجب إيقاف تشغيل الطاقة ألكثر من دقيقة واحدة وقياس الجهد▪
الكهربي في أطراف توصيل مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات
الكهربائية قبل إجراء الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربي أقل

 فولت تيار مباشر قبل لمس المكونات الكهربائية. راجع50من 
مخطط األسالك للتعرف على مكان أطراف التوصيل.

يجب عدم لمس المكونات الكهربائية بأيدٍ مبتلة.▪

يجب عدم ترك الوحدة بدون مراقبة عند إزالة غطاء الصيانة.▪

تحذير

إذا لم يتم تركيبه في المصنع، يجب تركيب مفتاح رئيسي أو أي وسيلة
أخرى لفصل التيار الكهربائي في مجموعة األسالك المثبتة، مع وجود
فصل تماس في جميع األقطاب بما يوفر فصالً كامالً للتيار الكهربائي

في حالة الجهد الكهربائي الزائد من الفئة الثالثة.

تحذير

استخدم اسالك من النحاس فقط.▪

تأكد من أن األسالك المستخدمة في الميدان تتوافق مع التشريعات▪
المعمول بها.

يجب تركيب األسالك في الميدان وفقًا للرسم التخطيطي الملحق▪
بالمنتج.

تجنب مطلقًا الضغط على الكابالت المجمعة وتأكد من أنها ال تتصل▪
باألنابيب والحواف الحادة. تأكد من عدم تطبيق أي ضغط خارجي

على التوصيالت النهائية.

تأكد من تثبيت األسالك األرضية. تجنب تثبيت الوحدة على أي أنابيب▪
مرافق، أو ممتص التدفقات أو هاتف أرضي. فقد يؤدي التأريض

غير الكامل إلى التسبب في صدمة كهربائية.

تأكد من استخدام دائرة طاقة مخصصة. تجنب مطلقًا استخدام أي▪
مصدر طاقة مشترك مع جهاز آخر.

تأكد من تثبيت الصمامات أو قواطع الدوائر الكهربائية.▪

تأكد من تثبيت جهاز أرضي يحمي من التسرب. قد يؤدي اإلخفاق▪
في ذلك إلى وقوع صدمة كهربائية أو اندالع حريق.

عند تثبيت الجهاز األرضي الذي يحمي من التسرب، تأكد من توافقه▪
مع مردد التيار (مقاوم للضوضاء الكهربائية عالية التردد) لتجنب
االنفتاح غير الضروري للجهاز األرضي الذي يحمي من التسرب.
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مالحظة

االحتياطات التي يجب اتخاذها عند مد أسالك الكهرباء:

تجنب توصيل أسالك ذات سمك مختلف في وصلة المجموعة▪
الطرفية للطاقة (قد يتسبب الجهد في أسالك الطاقة إلى ظهور

درجة حرارة غير طبيعية).

عند توصيل أسالك بنفس السمك، قم باإلجراءات الموضحة في▪
الشكل المبين أعاله.

بالنسبة لألسالك، استخدم سلك الطاقة المُخصص وقم بتوصيله▪
بإحكام، ثم قم بتأمينه وتثبيته لتجنب وقوع ضغط خارجي على

اللوحة الطرفية.

استخدم مفك براغي مناسب لتثبيت البراغي الطرفية. يؤدي▪
استخدام مفك براغي برأس صغير إلى إلحاق الضرر بالرأس

ويجعل عملية الربط بشكل صحيح مستحيلة.

كما أن اإلفراط في إحكام ربط المسامير الطرفية قد يؤدي إلى▪
كسرها.

تحذير

بعد االنتهاء من األعمال الكهربائية، يجب التأكد من أن جميع▪
المكونات الكهربائية وأطراف التوصيل داخل صندوق المكونات

الكهربائية متصلة بأمان.

يجب التأكد من إغالق كل األغطية قبل بدء تشغيل الوحدة.▪

مالحظة

يسري فقط إذا كان اإلمداد بالطاقة ثالثي الطور وكان للضاغط طريقة
بدء بنظام التشغيل/إيقاف التشغيل.

في حالة وجود إمكانية حدوث طور عكسي بعد انقطاع لحظي
للكهرباء وتشغيل وانقطاع الطاقة أثناء تشغيل المنتج، فيجب تركيب
دائرة وقاية من الطور العكسي محليًا. قد يؤدي تشغيل المنتج في

الطور العكسي إلى إتالف الضاغط واألجزاء األخرى.

معلومات عن الوثائق2

معلومات عن هذا المستند2.1

معلومات

احرص على أن يكون لدى المستخدم الوثيقة المطبوعة واطلب منه/
منها االحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبالً.

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو
المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات

الخفيفة أو المزارع أو الستخدام األشخاص العاديين له بشكل تجاري أو
في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات أمان عامة:▪

تعليمات أمان يتعين عليك قراءتها قبل التثبيت▪

الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الداخلية)▪

دليل تثبيت الوحدة الداخلية:▪

تعليمات التركيب▪

الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الداخلية)▪

الدليل المرجعي للتثبيت:▪

إعداد التركيب، الممارسات الجيدة، بيانات مرجعية،...▪

//:httpالشكل: الملفات الرقمية متوفرة على الموقع ▪
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-

information/

 أو عبرDaikinأحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب 
الموزع المحلي لديك.

الوثائق األصلية محررة باللغة اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.

البيانات الهندسية الفنية

 المحليDaikin من أحدث البيانات الفنية على موقع ويب مجموعة فرعيةتتوفر ▪
(يمكن للجميع الوصول إليه).

 (تلزمDaikinألحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملة تتوفر ▪
المصادقة).

لمحة عن الدليل المرجعي لفني التركيب2.2

الوصفالفصل
تعليمات أمان يتعين عليك قراءتها قبل التثبيتاحتياطات أمان عامة

ما هي الوثائق الموجودة للقائم بالتركيبنبذة عن الوثائق
كيفية إخراج الوحدات من العبوة وإزالة الملحقاتنبذة عن الصندوق

مخططات النظام▪عن الوحدة

المدى التشغيلي▪

نبذة عن المحول الالسلكي▪
ما الذي يتعين القيام به ومعرفته قبل التوجه إلىاإلعداد

الموقع
ما الذي يتعين معرفته لتركيب النظامالتثبيت
ما الذي يتعين القيام به ومعرفته لتكوين النظامالتثبيت

بعد تركيبه
ما الذي يتعين القيام به ومعرفته لتشغيل النظامبدء التشغيل

بعد تكوينه
ما الذي يتعين تقديمه وشرحه للمستخدمتسليمه للمُستَخدِم

كيفية التخلص من النظامالتخلص من النظام
مواصفات النظامالبيانات الفنية

تعريف المصطلحاتمسرد المصطلحات

حول الصندوق3

نظرة عامة: حول الصندوق3.1
يقدم هذا الفصل شرحًا بشأن ما الذي يتعين عليك فعله بعد توصيل الصندوق

الملحق بالوحدة الداخلية إلى الموقع.

ويشمل بعض المعلومات بشأن ما يلي:

إفراغ الوحدات ومعالجتها▪

إزالة الملحقات من الوحدات▪

الرجاء وضع ما يلي في االعتبار:

عند التسليم، يجب فحص الوحدة للتأكد من عدم وجود تلفيات. يجب اإلبالغ فورًا▪
عن أي تلف لوكيل مطالبات الشركة الناقلة.

أحضر الوحدة المغلفة إلى أقرب مكان ممكن من مكان تركيبها النهائي لمنع▪
إتالفها أثناء النقل.

عند معالجة الوحدة، يُرجى أخذ ما يلي في االعتبار:▪

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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الوحدة سهلة الكسر، لذا يتعين معالجتها بحذر.

اجعل الوحدة في وضع قائم لتجنب التلف.

قم بتجهيز المسار بالطول الذي تريده إلحضار الوحدة للداخل مقدمًا.▪

الوحدة الداخلية3.2

إلفراغ الوحدة الداخلية3.2.1

فك الملحقات من الوحدة الخارجية3.2.2

1

2

2

3

1×2× 2× 2×1× 1× 1×1× 1× 1×
edba c f g

2×
j kh i

aدليل التثبيت
bدليل التشغيل
cاحتياطات أمان عامة
dمرشح التيتانيوم األباتيت إلزالة الروائح الكريهة وفلتر إلزالة جزيئات

)Ag-ionالفضة (فلتر 
e) براغي تثبيت الوحدة الداخليةM4×16Lيرجى االطالع على .(

.17 إلصالح الوحدة على لوحة التركيب" في الصفحة رقم 6.6.3"
f بطارية جافة من نوعAAA.LR03(قلوية) لواجهة المستخدم 
gحامل واجهة المستخدم
hواجهة المستخدم
iلوحة تركيب
jغطاء المسمار
k(متصل بالوحدة) ملصق معرف مجموعة خدمة احتياطية

ال تتخلص من الملصق االحتياطي.ملصق معرف مجموعة خدمة احتياطية. ▪
احتفظ به في مكان آمن قد تحتاج إليه مستقبالً (على سبيل المثال في حال

استبدال الشبكة األمامية، اربطه بالشبكة األمامية الجديدة).

نبذة عن الوحدة4
تحذير: مادة قابلة لالشتعال

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.

مخطط النظام4.1

g

f

h

i

d
e

b
c

a

aاللوحة األمامية
bغطاء الصيانة
cملصق معرف مجموعة الخدمة
dفلتر الهواء
eمستشعر عين زكي
fقم بسد فجوات ثقب األنبوب بالمعجون
gأنابيب سائل التبريد وخرطوم التصريف وكابل الربط
hشريط العزل
iمرشح التيتانيوم األباتيت إلزالة الروائح الكريهة وفلتر إلزالة جزيئات

)Ag-ionالفضة (فلتر 

نطاق التشغيل4.2
استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن

والفعال.

المدى التشغيليالوضع التشغيلي
°سلسيوس46~10درجة الحرارة الخارجية –▪)a)(b(التبريد

°سلزيوس32~18درجة الحرارة الداخلية: ▪

%80درجة الرطوبة الداخلية: ≤▪
°سلزيوس24~15درجة الحرارة الخارجية –▪)a(التسخين

°سلزيوس30~10درجة الحرارة الداخلية ▪
°سلسيوس46~10درجة الحرارة الخارجية: –▪)a(التجفيف

°سلزيوس32~18درجة الحرارة الداخلية ▪

%80درجة الرطوبة الداخلية: ≤▪
إذا تم التشغيل خارج نطاق المدى التشغيلي:

قد يعمل جهاز األمان على إيقاف تشغيل النظام(أ)
قد يحدث التكثيف في الوحدة الداخلية وفي التقطير(ب)

نبذة عن المحول الالسلكي4.3
للحصول على مواصفات تفصيلية واالطالع على أساليب التركيب والتعليمات

والضبط، وقراءة األسئلة المتكررة وإعالن المطابقة والنسخة األحدث من هذا
//:httpالدليل، يُرجى زيارة العنوان التالي: 

www.onlinecontroller.daikineurope.com.

معلومات

تعلن شركة صناعات دايكن في جمهورية التشيك تطابق نوع▪
/2014/53المعدات الراديوية داخل هذه الوحدة مع التوجيه رقم 

EU.

تعتبر هذه الوحدة عبارة عن معدات مجمعة متطابقة مع التوجيه▪
2014/53/EU.

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
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احتياطات استخدام المحول الالسلكي4.3.1

تجنب استخدام المحول الالسلكي بالقرب من:

 على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضرباتالمعدات الطبية.▪
القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل

كهرومغناطيسي

 على سبيل المثال: األبواب األوتوماتيكية ومعدات إنذارمعدات التحكم الذاتي▪
الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة

 قد يؤثر على الشبكات الالسلكية المحليةفرن الميكرويف▪

المعامالت الرئيسية4.3.2

القيمةالمعامل
 ميجا هرتز2483.5 ميجا هرتز~2400مدى التردد

معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونياتالنظام الراديوي
802.11b/g/n

11~1قناة التردد الراديوي
 ديسيبل ميلي18 ديسيبل ميلي واط ~0الطاقة المنتجة

واط
11b) / 13 ديسيبل ميلي واط (17الطاقة المشعة المؤثرة

  ديسيبل11g) / 12ديسيبل ميلي واط(
)11nميلي واط (

  ملي100 فولت / 14التيار المباشر وحدة إمداد الطاقة
أمبير

اضبط المحول الالسلكي4.3.3

يتولى العميل مسؤولية توفير ما يلي:

هاتف ذكي أو تابلت مزود بواحد من أنظمة التشغيل التالية:▪

 أو إصدار أحدث4.0.3نظام أندرويد ▪

 أو إصدار أحدثiOS 7.1.2نظام ▪

خط إنترنت وجهاز اتصال مثل المودم أو المُوَزِع وما إلى ذلك.▪

نقطة اتصال بشبكة اتصال محلية النطاق السلكية.▪

 (وحدة تحكم إلكترونية من دايكن)Daikin Online Controllerتثبيت تطبيق ▪
المجاني.

 (وحدة تحكم إلكترونيةDaikin Online Controllerلتثبيت تطبيق 
من دايكن)

افتح:1

متجر جوجل (جوجل بالي) لألجهزة التي تعمل بنظام اندرويد.▪

.iOS) لألجهزة المستخدمة لنظام Appمتجر آب (▪

.(وحدة تحكم إلكترونية من دايكن) Daikin Online Controllerابحث عن 2

يرجى اتباع إرشادات التثبيت الظاهرة على الشاشة.3

التجهيز5

نظرة عامة: التجهيز5.1
يقدم هذا الفصل شرحًا بشأن ما الذي يتعين عليك فعله ومعرفته قبل التوجه إلى

الموقع.

ويشمل بعض المعلومات بشأن ما يلي:

إعداد مكان التثبيت▪

إعداد أنابيب المُبرد▪

إعداد السلك الكهربائي▪

إعداد مكان التثبيت5.2
تجنب تثبيت الوحدة في أماكن تُستخدم دائمًا كمكان للعمل. يجب تغطية الوحدة

في حالة األعمال البنائية (مثل أعمال الطحن) التي ينتج عنها الكثير من الغبار.

اختر موقع تثبيت بمساحة كافية لتتمكن من حمل الوحدة إلى مكان التثبيت
وإخراجها منه.

تحذير

يجب تخزين الوحدة في غرفة ال تحتوي على مصادر اشتعال تعمل
بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز

أو سخان كهربي)

متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية5.2.1

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في فصل "احتياطات السالمة
العامة".

معلومات

 ديسيبل صوتي.70مستوى ضغط الصوت أقل من 

 تأكد من عدم وجود أي شيء يمنع تدفق الهواء.تدفق الهواء.▪

 تأكد من إمكانية تبخير مياه التكثيف بشكل صحيح.التصريف.▪

 درجة مئوية وتجاوزت درجة30. إذا تجاوزت ظروف حرارة الحائط عزل الحائط▪
%، أو إذا تسرب هواء نقي من خالل الحائط، يجب تركيب80الرطوبة النسبية 

 مم ورغوة البولي إيثلين).10عزل إضافي (بحد أدنى سمك 

تحقق مما إذا كان الحائط أو األرضية قوية بما فيه الكفاية لتحملقوة الحائط. ▪
وزن الوحدة. إذا كان هناك أي خطر، عزز قوة الحائط أو األرضية قبل تركيب

الوحدة.

قم بتثبيت كابالت الطاقة على األقل على بعد متر واحد من أجهزة التلفاز والراديو
 متر غير كافية بناءً على الموجات الراديوية.3لمنع التداخل. وقد تكون مسافة 

اختر موقع حيث ال يتسبب الهواء الساخن/البارد المنبعث من الوحدة أو ضوضاء▪
التشغيل إزعاج ألي شخص.

. يجب مراعاة ما يلي عند تركيب واجهة مستخدم السلكيةمصابيح الفلوريسنت▪
في غرفة بها مصابيح الفلوريسنت لمنع التداخل:

قم بتثبيت واجهة المستخدم الالسلكية في أقرب مكان ممكن للوحدة▪
الداخلية.

قد بتثبيت الوحدة الداخلية في أبعد مكان ممكن من مصابيح الفلوريسنت.▪

ال يوصى بتركيب الوحدة في األماكن التالية ألنها قد تقصر من عمر الوحدة:

حيث يتقلب الجهد الكهربائي كثيرًا▪

في المركبات أو السفن▪

حيث يتواجد بخار حمضي أو قلوي▪

في األماكن التي قد يوجد فيها رذاذ أو رشاش أو بخار زيوت معدنية في الجو.▪
قد تتلف األجزاء البالستيكية وتسقط أو تتسبب في تسرب المياه.

في األماكن التي تكون فيها الوحدة في طريق أشعة الشمس المباشرة.▪

في دورات المياه.▪

المناطق الحسّاسة لألصوات (على سبيل المثال، بالقرب من غرفة النوم)،▪
وبالتالي لن تتسبب ضوضاء التشغيل في أي مشاكل.

تحذير

ال تضع أجسام تحت الوحدة الداخلية و/أو الوحدة الخارجية التي قد
تتبلل. بخالف ذلك فإن التكثف حول الوحدة أو أنابيب التبريد أو تراكم

أتربة حول فلتر الهواء أو انسداد المصفاة قد يؤدي إلى حدوث تقطير،
وقد تتعرض األجسام الموجودة تحت الوحدة للوسخ أو التلف.

 متر على األقل من األرض وضع1.8قم بتثبيت الوحدة على ارتفاع المساحة. ▪
المتطلبات التالية فيما يتعلق بالمسافات من الجدران والسقف في اعتبارك:
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≥50 ≥50

≥3
0

(mm)

 مم تحت مستقبل اإلشارة.500 تأكد من عدم وجود عقبات في حدود مالحظة: 
فقد تؤثر على أداء واجهة المستخدم في االستقبال.

تجهيز أنابيب غاز التبريد5.3

متطلبات أنابيب غاز التبريد5.3.1

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في فصل "احتياطات السالمة
العامة".

قطر أنابيب غاز التبريد

استخدام نفس األقطار كما في الوصالت الموجودة على الوحدات الخارجية:

L1أنابيب الغاز L1أنابيب سائل الحصة التدريبية
15~35Ø6.4Ø9.5

42+50Ø6.4Ø12.7

مادة أنابيب غاز التبريد

 استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمضمادة األنابيب:▪
الفسفوريك.

 استخدم المواد اللدنة فقط.الوصالت المفلجة:▪

درجة حرارة األنابيب وسمكها:▪

(أ)السمك درجة الحرارة)Øالقطر الخارجي (

 مم0.8≥مُطَوَّع")1/4 مم (6.4
t

Ø

")3/8 مم (9.5
")1/2 مم (12.7

بناءً على الضوابط المنطبقة والحد األقصى للضغط لعمل الوحدة(أ)
" على لوحة اسم الوحدة)، قد تكون هناكPS High(يرجى مراجعة "

حاجة إلى أنابيب أكبر سمكًا.

عازل أنابيب غاز التبريد5.3.2

استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:▪

 و0.035 واط/متر.كلفن (0.052 و 0.041مع معدل انتقال حرارة يتراوح بين ▪
 كيلو سُعر حراري/متر.ساعة.درجة مئوية)0.045

 درجة مئوية120مع المقاومة الحرارية التي تبلغ على األقل ▪

سُمك العازل▪

القطر الخارجي لألنبوب
)Øp(

سمك العزل)Øiعزل القطر الداخلي (

 مم10≥ مم10~8")1/4 مم (6.4
 مم15~12")3/8 مم (9.5

 مم16~14")1/2 مم (12.7

ØiØi

t
ØpØp

%80 درجة مئوية والرطوبة أعلى من 30في حال كانت درجة الحرارة أعلى من 
 مم لمنع حدوث التكثيف20رطوبة نسبية، فإن سمك مواد العزل يجب أال يقل عن 

على سطح العازل.

تجهيز األسالك الكهربائية5.4

حول تحضير األسالك الكهربائية5.4.1

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في فصل "احتياطات السالمة
العامة".

تحذير

إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو▪
خطأ، فقد يتعطل الجهاز.

قم بعمل تأريض جيد. تجنب تأريض الوحدة بأنابيب مرفق المياه أو▪
الصرف الصحي، أو ممتص التمورات، أو كابالت الهاتف األرضي. قد

يتسبب التأريض غير الكامل في حدوث صدمة كهربية.

ركّب المنصهرات أو قواطع الدائرة المطلوبة.▪

اربط األسالك الكهربائية بأربطة الكابالت حتى ال تالمس الكابالت▪
الحواف الحادة أو األنابيب، وباألخص في جانب الضغط العالي.

ال تستخدم األسالك المغلفة بأشرطة، أو أسالك التوصيل المجدولة،▪
أو أسالك التمديد، أو توصيالت من نظام نجمي. فقد تتسبب في

تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق.

ال تركب مكثف لتحسين الطور ، ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول.▪
سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.

تحذير

يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه▪
االلتزام بالقانون المعمول به.

قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.▪

يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع▪
التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

تحذير

استخدم دائمًا كابل متعدد القلوب مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

التركيب6

نظرة عامة: التركيب6.1
يقدم هذا الفصل شرحًا بشأن ما الذي يتعين عليك فعله ومعرفته في الموقع

لتركيب النظام.

طريقة سير العمل النموذجية

تتكون عملية التركيب عادة من المراحل التالية:
تركيب الوحدة الخارجية.1
تثبيت الوحدة الداخلية.2
توصيل أنابيب المُبرد.3
التحقق من أنابيب المُبرد.4
شحن المُبرد.5
توصيل السلك الكهربائي.6
إكمال عملية التثبيت الخارجية.7
إنهاء عملية التثبيت الداخلية.8

معلومات

لتثبيت الوحدة الخارجية (تركيب الوحدة الخارجية، وتوصيل أنابيب المُبَرِّد
بالوحدة الخارجية، وشحن المُبَرِّد، وتوصيل السلك الكهربائي بالوحدة

الخارجية،....)، راجع كتيب التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.
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فتح الوحدة الداخلية6.2

لفتح الوحدة الداخلية6.2.1

لفتح اللوحة األمامية

امسك اللوحة األمامية من الجانبين وافتحها.1

اسحب القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة األمامية.2

افتح اللوحة األمامية حتى يستقر الدعم داخل عروة التثبيت.3

a
d

cb

a) في كل جانب)1القفل 
bالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
cعروة التثبيت
dالدعم

لغلق اللوحة األمامية

رفع اللوحة األمامية قليالً وإزالة الدعم من عروة التثبيت.1
a

b
c

aالجانب الخلفي من اللوحة األمامية
bعروة التثبيت
cالدعم

أغلق اللوحة األمامية.2

اضغط بلطف على اللوحة األمامية ألسفل حتى تسمع صوت طقطقة.3

إلزالة اللوحة األمامية

معلومات

قم بإزالة اللوحة األمامية فقط في حال استبدالها.

.10"لفتح اللوحة األمامية" في الصفحة رقم افتح اللوحة األمامية. يرجى مراجعة 1

 على كل1افتح أقفال اللوحة الواقعة على الجانب الخلفي من اللوحة (2
جانب).

a a

aقفل اللوحة

ادفع الذراع األيمن برفق إلى اليمين لفصل العمود من فتحته الموجودة على3
الجانب األيمن.

a

c
b

aالذراع
bالعمود
cفتحة العمود

افصل عمود اللوحة األمامية عن فتحة العمود على الجانب األيسر.4

a
cb

aالذراع
bفتحة العمود
cالعمود

انزع اللوحة األمامية.5

إلعادة تثبيت اللوحة األمامية قم بتنفيذ الخطوات في الترتيب المعاكس.6

لفتح غطاء الصيانة

أزل مسمار تثبيت واحد من غطاء الصيانة.1

اسحب غطاء الصيانة بشكل أفقي بعيدًا عن الوحدة.2

a
b

aمسمار تثبيت غطاء الصيانة
bغطاء الصيانة

مالحظة

عند إغالق غطاء الصيانة، تأكد من أن تضييق عزم الدوران ال يتجاوز
) نيوتن م.0.2 (1.4±
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إلزالة الشبكة األمامية

تنبيه

ارتدِ قفازات واقية.

"لفتح اللوحة األمامية" في الصفحة رقمافتح اللوحة األمامية. يرجى االطالع على 1
10.

"لفتح غطاء الصيانة" في الصفحة رقمقم بإزالة غطاء الصيانة. يرجى االطالع على 2
10.

أزل التوصيالت السلكية من ماسك األسالك والوصلة.3

انزع الريش المتحركة عن طريق دفعها إلى الجانب األيسر ونحوك.4

أزل غطاء المسمارين باستخدام لوحة مسطحة طويلة مثل مسطرة ملفوفة5
في قطعة قماش ثم انزع المسمارين.

c
d

b
a

aالموصل
bماسك األسالك
cغطاء المسمار
dلوحة مسطحة طويلة ملفوفة في قطعة قماش

ادفع الشبكة األمامية إلى أعلى ثم نحو لوحة التركيب لتحرير الشبكة األمامية6
من الخطافات الثالثة.

a

aخطاف

إذا كانت مساحة العمل محدودة.المتطلب األساسي: 

أدخل مفك مسطح بجوار الخطافات.7

اسحب الشبك األمامي ألعلى باستخدام مفك البراغي مسطح الرأس وادفع8
نحو لوحة التركيب.

b
a

aخطاف
bمفك براغي مسطح

إلعادة تثبيت الشبكة األمامية

قم بتركيب الشبكة األمامية وربط الخطافات العليا الثالثة.1

قم بإحكام ربط المسمارين وتثبيت الغطاءين مرة ثانية.2

أعد تثبيت الريش.3

أدخل التوصيالت السلكية مرة أخرى في الموصل وثبته من خالل ماسك4
األسالك.

"لغلق اللوحة األمامية" في الصفحة رقمأغلق اللوحة األمامية. يرجى االطالع على 5
10.

إلزالة غطاء صندوق األسالك الكهربائية

قم بإزالة الشبكة األمامية.1

أزل مسمار واحد من صندوق األسالك الكهربائية.2

افتح غطاء صندوق األسالك الكهربائية عن طريق سحبه إلى األمام.3

أزل غطاء صندوق األسالك الكهربائية من الخطافين الخلفيين.4

1

2
b

a

c

c

aمسمار
bصندوق أسالك كهربائية
cخطاف خلفي

إلعادة تثبيت الغطاء، يجب أوالً تعليق صندوق األسالك الكهربائية بالخطافات5
ثم إغالقه وإعادة تثبيت المسمار.

مالحظة

عند إغالق غطاء صندوق األسالك الكهربائية، تأكد من أن تضييق عزم
) نيوتن م.0.2 (±2.0الدوران ال يتجاوز 

تثبيت الوحدة الداخلية6.3

احتياطات يجب أن تُتَخَذ عند تثبيت الوحدة الداخلية6.3.1

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في الفصول التالية:

احتياطات السالمة العامة▪

التجهيز▪

لتثبيت لوحة التركيب6.3.2

قم بتثبيت لوحة التركيب مؤقتًا.1

اضبط مستوى لوحة التركيب.2

وضع عالمة على مراكز نقاط الحفر على الحائط باستخدام شريط قياس.3
".وضع نهاية شريط القياس عند رمز "

قم بإنهاء التثبيت عن طريق تأمين لوحة التركيب على الحائط باستخدام4
مسامير.
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معلومات

يمكن االحتفاظ بغطاء منفذ األنبوب التي تم إزالتها في عبوة لوحة
التركيب.

 

Ø80Ø80

605

17

100
798

92

  

4444

375

430

490

58.6 52.5

f

jji i

bb c ed

k l m

aa

gf

a

hh

aa aa

a aa

a

aأفضل أماكن لتثبيت لوحة التركيب
bتجويف لغطاء منفذ األنبوب
cاستخدام شريط قياس كما هو موضح
dأطراف أنبوب السوائل
eأطراف أنبوب الغاز
fعروات لوضع ميزان كحولي
gمركز الوحدة
h مم80ثقب لألنابيب المُضمنة بقطر خارجي 
iقيمة شريط القياس
j" وضع نهاية شريط القياس عند رمز"
kخرطوم تصريف
lأنبوب سوائل
mأنبوب غاز

لحفر ثقب في الجدار6.3.3

تنبيه

بالنسبة للجدران التي تحتوي على إطار معدني أو لوح معدني، يُرجى
استخدام أنبوب جداري مُدمج وغطاء جداري في حفرة التغذية من
أجل منع احتمالية دخول الحرارة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب

حريق.

مالحظة

التأكد من سد الفجوات حول األنابيب باستخدام مادة الصقة (إمدادات
ميدانية) لمنع تسرب المياه.

 مم كبير في الجدار بانحناءة منحدرة نحو الخارج.80حفر ثقب تغذية كبير 1

إدخال أنبوب جداري مدمج في الثقب.2

إدخال غطاء جداري في األنبوب الجداري.3

Ø80

a b

c

aأنبوب جداري مدمج
bمعجون
cغطاء لثقب الجدار

 بعد االنتهاء من األسالك وأنابيب التبريد وأنابيب الصرف، ال تنسى سدمالحظة: 
الفجوة بالمعجون.

إلزالة غطاء منفذ األنبوب6.3.4

لوصل األنابيب على الجانب األيمن، أو الجزء األسفل األيمن أو الجانب األيسر أو
الجزء األسفل األيسر، يجب إزالة غطاء منفذ األنبوب.

قم بقطع غطاء منفذ األنبوب من داخل الشبكة األمامية باستخدام منشار1
منحنيات.

إزالة أي نتوءات على طول قسم التقطيع باستخدام مبرد إبري نصف دائري.2

مالحظة

ال تستخدم قاطعات إلزالة غطاء منفذ األنبوب، ألن ذلك قد يضر بالشبكة
األمامية.
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إلعداد الصرف6.3.5

تأكد من إمكانية تبخير مياه التكثيف بشكل صحيح. ينطوي ذلك على:

إرشادات عامة▪

توصيل أنبوب الصرف بالوحدة الداخلية▪

التحقق من تسريبات المياه▪

إرشادات عامة

 احرص على أن تكون أنابيب الصرف قصيرة قدر اإلمكان.طول األنبوب.▪

 إذا لزم تمديد خرطوم التصريف أو أنابيب التصريف المدمجة، فماحجم األنبوب.▪
عليك إال استخدم قطع الغيار المناسبة التي تتطابق مع الواجهة األمامية

للخرطوم.

Ø
16 Ø
18

مالحظة

قم بتركيب خرطوم التصريف بانحناءة منحدرة.▪

ال يُسمح بتركيب المحابس.▪

ال تضع نهاية الخرطوم في الماء.▪

 لتوسيع خرطوم الصرف، استخدم خرطوم مزود بالداخلتمديد خرطوم تصريف.▪
 مم داخلي. ال تنسى استخدام أنبوب العزل الحراري على الجزء16قطر خارجي 

الداخلي من خرطوم التمديد.
a a b c

Ø
16

Ø
16

aخرطوم تصريف مزود بالوحدة الداخلية
b(إمدادات الحقل) أنبوب العزل الحراري
cتمديد خرطوم التصريف

 عند توصيل أنبوب بولي فينيل كلوريد صلبأنبوب صلب من البولي كلوريد فينيل.▪
 مم) مباشرة إلى خرطوم التصريف كما هو الحال في13(قطر اسمي خارجي 

العمل باستخدام األنابيب المدمجة، يرجى استخدام مقبس تصريف موصل
 مم).13بالحقل (قطر اسمي خارجي 

a b c

Ø
18

aخرطوم تصريف مزود بالوحدة الداخلية
b مم (إمداد الحقل)13مقبس تصريف مزود بقطر اسمي خارجي 
c(إمداد الحقل) أنبوب صلب من البولي كلوريد فينيل

 إجراء مقاييس تتعلق بالتكثيف. قم بعزل أنابيب التصريف الكاملالتكثيف.▪
الموجودة في المبنى.

أدخل خرطوم التصريف في أنبوب التصريف كما هو مبين في الشكل التالي،1
وإن فعلت ذلك فلن يتم تزلجه أو سحبه من أنبوب الصرف.

≥5
0

mm

لربط األنابيب على الجانب األيمن أو الجزء األيمن من الخلف أو
الجزء السفلي األيمن

معلومات

الجانب األيمن لتوصيل األنابيب هو الوضع االفتراضي للمصنع. بالنسبة
ألنابيب الجانب األيسر، يجب إزالة األنبوب من الجانب األيمن وتثبيته على

الجانب األيسر.

تثبيت خرطوم الصرف إلى الجزء السفلي من أنابيب التبريد باستخدام شريط1
فينيل الصق.

قم بلف خرطوم الصرف وأنابيب التبريد معًا باستخدام شريط عازل.2

A

B
C 

a b
Aأنابيب الجانب األيمن
Bأنابيب الجانب األيمن السفلي
Cأنابيب الجانب الخلفي األيمن
a.إزالة غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب األيمن
b.أزل غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب السفلي األيمن

لربط األنابيب على الجانب األيسر أو الجزء األيسر من الخلف أو
الجزء السفلي األيسر

معلومات

الجانب األيمن لتوصيل األنابيب هو الوضع االفتراضي للمصنع. بالنسبة
ألنابيب الجانب األيسر، يجب إزالة األنبوب من الجانب األيمن وتثبيته على

الجانب األيسر.

أزل مسمار تثبيت العزل على الجانب األيمن وإزالة خرطوم الصرف.1

أزل قابس الصرف في الجانب األيسر وإرفاقه بالجانب األيمن.2

مالحظة

ال تضع زيت تشحيم (زيت تبريد) على قابس الصرف عن إدخاله. قد
يتدهور حال قابس التصريف ويسبب تسرب الصرف من القابس.

a
a مم4مفتاح سداسي 

إدخال خرطوم الصرف في الجانب األيسر وال تنسى إحكام تثبيته بمسمار3
التثبيت وإال فقد يحدث تسرب للمياه.

a

b

a
b

aمسمار تثبيت عازل
bخرطوم تصريف

لصق خرطوم الصرف بقاعدة أنابيب التبريد باستخدام شريط فينيل الصق.4
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A

B
C 

b

a

Aأنابيب الجانب األيسر
Bأنابيب الجزء الخلفي األيسر
Cأنابيب الجزء السفلي األيسر
a.أزل غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب األيسر
b.أزل غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجزء السفلي األيسر

للتحقق من تسريبات المياه

انزع مرشح الهواء.1

 لتر من الماء في وعاء التصريف، وتحقق عما إذا كان1قم بصب حوالي 2
هناك تسرب للمياه.

توصيل أنابيب غاز التبريد6.4

حول توصيل أنابيب غاز التبريد6.4.1

قبل توصيل أنابيب غاز التبريد

تأكد من أن الوحدات الخارجية والداخلية مثبته.

طريقة سير العمل النموذجية

توصيل أنابيب غاز التبريد يشتمل على:

توصيل أنابيب غاز التبريد بالوحدة الداخلية▪

توصيل أنابيب غاز التبريد بالوحدة الخارجية▪

عزل أنابيب غاز التبريد▪

يجب أخذ التوجيهات المتعلقة بما يلي في االعتبار:▪

ثني األنابيب▪

أطراف أنابيب اإلشعال▪

استخدام صمامات التوقف▪

احتياطات الزمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد6.4.2

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في الفصول التالية:

احتياطات السالمة العامة▪

التجهيز▪

خطر: خطر االحتراق

تنبيه

استخدم مفتاح الصامولة المثبت بالوحدة.▪

لمنع تسرب الغاز، ضع زيت التبريد فقط داخل الفوهة. استخدم▪
.R32زيت التبريد في مبرد 

تجنب استخدام الوصالت مرةً أخرى.▪

تنبيه

تجنب استخدام الزيوت المعدنية على الجزء المشتعل.▪

 لضمان تحملها ألطولR32تجنب مطلقًا تثبيت مُجَفِف على وحدة ▪
فترة ممكنة. حيث يمكن أن تتحلل مادة التجفيف وتُسبب تلف

النظام.

مالحظة

توخى االحتياطات التالية فيما يتعلق بأنابيب التبريد:

تجنب خلط أي شيء بدورة التبريد باستثناء المبرد المُخصص لهذا▪
الغرض (على سبيل المثال، الهواء).

 فقط عند إضافة المُبرد.R32استخدم ▪

تجنب استخدام أدوات التثبيت (على سبيل المثال، مجموعة مقاييس▪
 لتحمل الضغط ولمنعR32المشعب) التي تستخدم حصريًا لتثبيتات 

المواد الخارجية (مثل الزيوت المعدنية والرطوبة) من االختالط
داخل النظام.

قم بتركيب األنابيب بحيث ال يكون مفتاح الصامولة عرضة لإلجهاد▪
الميكانيكي.

حافظ على األنابيب حسبما ورد في الجدول التالي لمنع دخول▪
األوساخ والسوائل والغبار إلى األنابيب.

توخي الحذر عند إدخال أنابيب النحاس عبر الجدران (راجع الشكل▪
الموضح أدناه).

طريقة الحمايةمدة التركيبالوحدة
ربط األنابيب بإحكام> شهر واحدالوحدة الخارجية

ربط األنابيب بإحكام أو< شهر واحد
تغليفها بأشرطة بغض النظر عن المدةالوحدة الداخلية

معلومات

ال تفتح الصمام الحابس لغاز التبريد قبل فحص أنابيب غاز التبريد. عند
الرغبة في تغيير غاز التبريد اإلضافي، يوصى بفتح الصمام الحابس لغاز

التبريد بعد الشحن.

توجيهات الزمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد6.4.3

ضع في اعتبارك اإلرشادات التالية عندما توصل األنابيب:

اطل السطح الداخلي للصامولة إما بزيت اإليثر أو زيت إستر عند ربط مفتاح▪
الصامولة. قم بلف مفتاح الصامولة ثالث أو أربع لفات باستخدام اليدين قبل

إحكام الربط تمامًا.

عليك دائمًا استخدام مفتاحي ربط معًا عند فك مفتاح الصامولة.▪

عليك دائمًا استخدام مفتاح ربط ومفتاح عزم معًا إلحكام ربط مفتاح الصامولة▪
عند توصيل األنابيب. وذلك لتجنب كسر الصامولة وحدوث تسريبات.

a b

c

d

aمفتاح العزم
bمفتاح ربط
cوصلة األنابيب
dمفتاح الصامولة
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حجم شبكة األنابيب
(مم)

تضييق عزم
الدوران (نيوتن م)

أبعاد الربط (أ)
(مم)

شكل الربط (مم)

Ø6.415~178.7~9.1

R=0.4~0.8

45° ±2

90°±2

A Ø9.533~3912.8~13.2
Ø12.750~6016.2~16.6

إرشادات ثني األنابيب6.4.4

استخدم أداة ثني األنابيب من أجل عملية الثني. يجب أن تكون جميع عمليات ثني
 ملم أو أكبر).40~30األنابيب لطيفة (يجب أن يكون نصف قطر الثني 

تفليج طرف األنبوب6.4.5

تنبيه

قد يتسبب التفليج غير الكامل في حدوث تسرب لغاز التبريد.▪

ال تعد استخدام الوصالت المفلجة. استخدم وصالت مفلجة جديدة▪
لمنع تسرب غاز التبريد.

استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة. فقد يتسبب استخدام▪
صواميل مفلجة مختلفة في حدوث تسرب لغاز التبريد.

اقطع نهاية األنابيب باستخدام قاطع أنابيب.1

قم بإزالة النتوءات بحيث يكون السطح الذي تقطع منه متجهًا ألسفل حتى ال2
تدخل الرقائق في األنبوب.

a b
a.اقطع من الزوايا الصحيحة
b.أزل النتوءات

أزل مفتاح الصامولة من صمام التوقف وضعه على األنبوب.3

اربط األنبوبة. وضعها في الموضع المُحدد تمامًا كما هو موضح في الشكل4
التالي.

A

أداة ربط بخصوص
R32(نوع القابض) 

أداة ربط تقليدية
نوع القابض

(ريدجيد)

نوع صامولة المجنحة

(إمبريال)
A0~0.5مم2.0~1.5 مم1.5~1.0 مم 

تحقق من إجراء عملية الربط بشكل صحيح.5
a b

c

a.يجب أن يكون السطح الداخلي للصامولة خالي من العيوب
b.يجب أن تكون نهاية األنبوب مربوطة في دائرة مثالية
c.تأكد من مالءمة مفتاح الصامولة

لتوصيل أنابيب المُبرد بالوحدة الداخلية6.4.6

 احرص على أن تكون أنابيب التبريد قصيرة قدر اإلمكان.طول األنبوب.▪

. وصل مواسير التبريد بالوحدة باستخدام توصيالت الفلير.توصيالت الفلتر▪

. قم بعزل أنابيب التبريد، كابل الربط البيني وخرطوم التصريف علىعملية العزل▪
والحدة الداخلية على النحو التالي:

c

a
b
f

d

g

e

aأنبوب غاز
bعزل أنبوب الغاز
cكابل الربط
dأنبوب سوائل
eعزل أنبوب السوائل
fشريط الصق
gخرطوم تصريف

مالحظة

تأكد من عزل جميع أنابيب التبريد. قد تسبب أي مواسير مكشوفة حدوث
عملية تكثيف.

توصيل األسالك الكهربائية6.5

حول توصيل األسالك الكهربائية6.5.1

طريقة سير العمل النموذجية

يتألف توصيل السلك الكهربائي عادة من المراحل التالية:
التأكد من أن نظام إمدادات الطاقة يتوافق مع المواصفات الكهربائية1

للوحدات.
توصيل األسالك الكهربائية بالوحدة الخارجية.2
توصيل األسالك الكهربائية بالوحدة الداخلية.3
توصيل مصدر الطاقة الرئيسي.4

احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية6.5.2

معلومات

يُرجى أيضًا قراءة االحتياطات والمتطلبات في الفصول التالية:

احتياطات السالمة العامة▪

التجهيز▪

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

تحذير

استخدم دائمًا كابل متعدد القلوب مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

تحذير

في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل
الخدمات التابع له أو األشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب

المخاطر.

تحذير

ال توصل وحدة إمداد الطاقة بالوحدة الداخلية. حيث قد يتسبب ذلك في
حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

تحذير

ال تستخدم القطع الكهربائية الموجودة داخل المنتج التي تم▪
شراؤها محليًا.

ال تجعل وحدة إمداد الطاقة لمضخة التصريف وغيرها تتفرع من▪
الكتلة الطرفية. حيث قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو

حريق.

تحذير

أبعد أسالك التوصيل البيني عن األنابيب النحاسية دون العزل الحراري
ألن هذه األنابيب ستكون ساخنة جدًا.
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توجيهات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية6.5.3

الرجاء وضع ما يلي في االعتبار:

إذا تم استخدام سلك موصل مجدول، قم بتثبيت وحدة طرفية مجعدة دائرية▪
على نهاية السلك. وضع الوحدة الطرفية المجعدة الدائرية على السلك بحيث

تواجه الجزء المُغطى وأحكم تثبيت الوحدة الطرفية باستخدام األداة المالئمة.

b a
aسلك موصل مجدول
bوحدة طرفية مجعدة دائرية

استخدم الطرق التالية لتثبيت األسالك:▪

طريقة التثبيتنوع السلك
cسلك أحادي القلب b

c

aa

A
AA´

A´

aسلك أحادي القلب مقوس 

bمسمار برغي 

cفلكة مسطحة 
سلك موصل مجدول
مزود بوحدة طرفية

مجعدة دائرية

c b ba c

a

B
B

aوحدة طرفية 

bمسمار برغي 

cفلكة مسطحة 

Oمسموح 

Xغير مسموح 

مواصفات مكونات األسالك المعيارية6.5.4

المكون
كابل مزود بأربعة قلوبكابل ربط (داخلي↔خارجي)

 ومالئم لقوة² مم1.5≥
 فولت240~220

لتوصيل األسالك الكهربائية على الوحدة الداخلية6.5.5

يجب أن يتم العمل الكهربائي وفقًا لدليل التركيب والقواعد المحلية لتوصيل األسالك
الكهربائية أو مدونة الممارسة.

"اضبط الوحدة الداخلية على خطافات لوحة التركيب. استخدم عالمات "1
كدليل إرشادي.

c

a
b

d

a(ملحق) لوحة تركيب
bقطعة من مواد التعبئة والتغليف
cكابل الربط
dسلك توجيه

معلومات

دعم الوحدة باستخدام قطعة من مواد التعبئة والتغليف.

 لفتح الوحدة6.2.1"افتح اللوحة األمامية، ثم غطاء الصيانة. يرجى االطالع على 2
.10الداخلية" في الصفحة رقم 

قم بتمرير كابل التوصيل من الوحدة الخارجية من خالل ثقب جدار التغذية3
عبر الجزء الخلفي للوحدة الداخلية ومن خالل الجانب األمامي.

 في حالة تجريد كابل الربط سابقًا، قم بتغطية طرفي الشريط العازل.مالحظة: 

قم بثني طرف الكابل.4

مالحظة

تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط النقل بعيدًا عن▪
بعضهما البعض. قد يتم تمرير أسالك النقل وأسالك إمدادات

الطاقة، ولكن قد ال تعمل بالتوازي.

من أجل تجنب أي تداخل كهربائي يجب أن تكون المسافة بين كل▪
 مم على األقل.50سلكين دائمًا 

تحذير

يجب توفير اإلجراءات الضرورية لمنع استخدام الحيوانات الصغيرة
للوحدة كمأوى لها. فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تالمس األجزاء

الكهربائية في تعطل الوحدة أو صدور دخان أو اندالع حريق.

a
b

c

aمجموعة التوصيل الطرفية
bمجموعة المكونات الكهربائية
cحاجز األسالك

 ملم.15قم بتجريد طرف السلك بطول حوالي 5

قم بمطابقة ألوان األسالك مع أرقام النهايات النهائية على مجموعة التوصيل6
النهائية للوحدة الداخلية، ثم قم بتثبيت األسالك باألطراف المقابلة.

قم بتوصيل سلك التأريض بالطرف المقابل.7

ثبت األسالك بإحكام مع البراغي الطرفية.8

اسحب األسالك للتأكد من أنه تم توصيلها بشكل آمن، ثم ثبت األسالك مع9
حاجز األسالك.

قم بتشكيل األسالك بحيث يتم تثبيت غطاء الصيانة بشكل آمن، ثم أغلق10
غطاء الصيانة.

لتوصيل الملحقات االختيارية (واجهة المستخدم6.5.6
السلكية، واجهة المستخدم المركزية، وما إلى ذلك).

"إلزالة غطاءانزع غطاء صندوق األسالك الكهربائية (يرجى الرجوع إلى 1
).11صندوق األسالك الكهربائية" في الصفحة رقم 

 واسحب سلك التسخين كما هوS21قم بتوصيل كابل التوصيل بموصل 2
موضح في الشكل التالي.
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a

a موصل من نوعS21

قم بإرجاع غطاء صندوق األسالك الكهربائية واسحب التوصيالت السلكية3
حوله كما هو مبين في الشكل أعاله.

إكمال عملية تثبيت الوحدة الداخلية6.6

لعزل أنابيب التصريف، وأنابيب التبريد وكابل التوصيل6.6.1
البيني

بعد عزل أنابيب التصريف، يتم االنتهاء من أنابيب التبريد واألسالك الكهربائية.1
قم بلف أنابيب التبريد، كابل الربط وخرطوم التصريف معًا باستخدام الشريط

العزل. قم بعمل تشابك على األقل نصف عرض الشريط مع كل لفة.

d

e

c
b

f

a

2×
aخرطوم تصريف
bكابل الربط
c(ملحق) لوحة تركيب
dأنابيب التبريد
e براغي تثبيت الوحدة الداخليةM4×12L(ملحق) 
fعمود القاع

لتمرير األنابيب من خالل ثقب الجدار6.6.2

قم بتشكيل أنابيب التبريد على طول مسار األنابيب على لوحة التركيب.1

c c d e

a
b

aخرطوم تصريف
b.أغلق هذا الثقب باستخدام المعجون أو مواد اللحام
cشريط الصق من الفينيل
dشريط العزل
e(ملحق) لوحة تركيب

مالحظة

تجنب ثني أنابيب التبريد.▪

ال تدفع أنابيب التبريد في اإلطار السفلي أو الشبك األمامي.▪

مرر خرطوم التصريف وأنابيب التبريد من خالل ثقب الجدار.2

إلصالح الوحدة على لوحة التركيب6.6.3

"اضبط الوحدة الداخلية على خطافات لوحة التركيب. استخدم عالمات "1
كدليل إرشادي.

اضغط على اإلطار السفلي من الوحدة بكلتا اليدين لضبطه على الخطاطيف2
السفلية من لوحة التركيب. تأكد من عدم انحصار األسالك في أي مكان.

 احرص على عدم توصيل كابل التوصيل الداخلي في الوحدة الداخلية.مالحظة: 

اضغط على الحافة السفلية للوحدة الداخلية بكلتا اليدين إلى أن يتم تثبيتها3
بإحكام بواسطة خطاف لوحة التركيب.

إحكام تثبيت الوحدة الداخلية بلوحة التركيب باستخدام مساميري تثبيت الوحدة4
 (ملحق).M4 × 12Lالداخلية 

التكوين7

لتعيين موضع مختلف7.1
في حالة تركيب وحدتين داخليتين في غرفة واحدة، يمكن تعيين مواضع مختلفة

لواجهتي مستخدم.

قم بنزع الغطاء والبطاريات من واجهة المستخدم.1

.J4القطع عند موضع وصلة التخطي 2

a

a موضع وصلة التخطيJ4

مالحظة

يجب الحرص على عدم إلحاق الضرر بأي من األجزاء المحيطة عند
موضع وصلة التخطي.
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قم بتشغيل مصدر إمداد الطاقة.3

 ثواني على األقل.5 لمدة اضغط 4

. وحدد اضغط 5

.اضغط 6

سيبدأ مصباح التشغيل في الوميض.النتيجة: 

a

a مفتاحON/OFFللوحدة الداخلية ومصباح التشغيل 

 في الوحدة الداخلية أثناء وميض مصباحON/OFFاضغط على مفتاح 7
التشغيل.

الموضعموضع وصلة التخطي
1ضبط المصنع

2بعد القطع باستخدام الكماشة

معلومات

إذا كان الضبط ال يمكن أن يكتمل أثناء وميض مصباح التشغيل، قم
بتكرار عملية الضبط من البداية.

 ثوانٍ على األقل.5 لمدة عند اكتمال الضبط، استمر في الضغط على 8

 سوف تعود واجهة المستخدم إلى الشاشة السابقة.النتيجة: 

بدء التشغيل8

نظرة عامة: تجهيز التشغيل8.1
يوضح هذا الفصل ما يجب عليك فعله ومعرفته لتجهيز تشغيل النظام بعد تركيبه.

طريقة سير العمل النموذجية

تتكون عملية التشغيل عادة من المراحل التالية:
فحص "قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل".1
إجراء تشغيل تجريبي للنظام.2

قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل8.2
ال تشغل النظام قبل التأكد مما يلي:

الدليل المرجعيقراءة تعليمات التركيب بالكامل، كما هو موضح في 
لفني التركيب.

 بطريقة صحيحة.الوحدات الداخليةتركيب 

 بطريقة صحيحة.الوحدة الخارجيةتركيب 

مدخل/مخرج الهواء

تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء بالوحدة غير مسدود بورق أو ورق
مقوى أو أي مادة أخرى.

.أطوار معكوسة أو أطوار مفقودةال توجد 

 (الغازي والسائل) معزولة حراريًا.أنابيب المبردأن 

تصريف المياه

احرص على أن يحدث التصريف بسالسة.

قد تتقاطر المياه المكثفة.التبعات الممكنة: 
 النظام بشكل سليم وإحكام ربط أطراف التأريض.تأريض

 أو أجهزة الحماية المركبة محليًا تم تركيبها وفق هذهالصماماتأن 
الوثيقة ولم يتم تجاوزها.

 مع الجهد الكهربائي علىالجهد الكهربائي لمصدر الطاقةتطابق 
بطاقة بيانات الوحدة.

.لكابل الربطيتم استخدام األسالك المحددة 

.واجهة المستخدمتستقبل الوحدة الداخلية إشارات 

 أو مكونات كهربائية تالفة في صندوقتوصيالت مفكوكةال توجد 
المفاتيح.

 للضاغط بحالة جيدة.مقاومة العزل

 داخل الوحدات الداخليةأنابيب مضغوطة أو مكونات تالفةال توجد 
والوحدات الخارجية.

.تسرب لغاز التبريدال توجد 

 بشكل صحيح.األنابيبتركيب األنابيب بالمقاسات الصحيحة وعزل 

 (الغاز والسائل) في الوحدة الخارجية بالكامل.الصمامات الحابسةفتح 

إجراء التشغيل التجريبي8.3

يجب أن تكون وحدة إمداد الطاقة في النطاق المحدد.المتطلب األساسي: 

قد يتم تشغيل االختبار في وضع التبريد أو التسخين.المتطلب األساسي: 

يجب أن يتم تشغيل االختبار وفقًا لدليل التشغيل الخاصالمتطلب األساسي: 
بالوحدة الداخلية للتأكد من أن جميع الخصائص والقطع تعمل بشكلٍ صحيح.

في وضع التبريد، حدد أقل درجة حرارة قابلة للبرمجة. في وضع التسخين،1
حدد أعلى درجة حرارة قابلة للبرمجة. يمكن تعطيل تشغيل االختبار عند

اللزوم.

عند إنهاء تشغيل االختبار، اضبط الحرارة على مستوى طبيعي. في وضع2
 درجة مئوية.24~20 درجة مئوية، في وضع التسخين: 28~26التبريد: 

يتوقف النظام عن التشغيل لمدة ثالث دقائق بعد إيقاف تشغيل الوحدة.3

إلجراء اختبار تشغيل باستخدام واجهة المستخدم8.3.1

 لتشغيل النظام.اضغط 1

 في آن واحد. و اضغط 2

".اضغط وحدد "3

.اضغط 4

 دقيقة.30ستتوقف عملية التشغيل التجريبي تلقائيًا بعد حوالي النتيجة: 

.لوقف العملية سريعًا، اضغط 5
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التسليم للمستخدم9
بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وعمل الوحدة بشكل صحيح، يُرجى التأكد من

توضيح التالي للمستخدم:

التأكد من أن المستخدم قد حصل على الوثيقة المطبوعة واطلب منه/منها▪
الحفاظ عليها كمرجع مستقبلي. ابلغ المستخدم بأنه يمكن العثور على الوثيقة

الكاملة على رابط اإلنترنت كما تم توضيحه سابقًا في هذا الدليل.

وضح للمستخدم طريقة التشغيل الصحيحة للنظام وما يجب القيام به في حال▪
حدوث مشاكل.

وضخ للمستخدم ما يجب القيام به إلصالح الوحدة.▪

التخلص من المنتج10
ال تحاول تفكيك الوحدة بنفسك ويجب معالجة المبرد وتغير النفط وأجزاء أخرى

وفقًا للتشريعات المعمول بها.
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البيانات الفنية11
ألحدث البيانات الفنية على إكسترانتالمجموعة الكاملة  المحلي (يمكن للجميع الوصول إليه). تتوفر Daikin من أحدث البيانات الفنية على موقع ويب مجموعة فرعيةتتوفر 

Daikin.(تلزم المصادقة) 

مخطط األسالك11.1

بالنسبة للقطع المستعملة والترقيم، يرجى الرجوع إلى الرسم التخطيطي لألسالك الموجود على الوحدة. حيث يتم ترقيم القطع باألرقام العربية بترتيب تصاعدي لكل واحدة منها ويتم توضيحه أدناه بالرمز "*" 
في شفرة القطعة.

الرسم التخطيطي الموحد لألسالك

,A

INDOOR

OUTDOOR

لوح دائرة مطبوعة  :  A*P
اضغط على زر (تشغيل ON/إيقاف OFF) ، مفتاح تشغيل  :  BS*  

َطنَّان (جرس أزاز)  :  BZ, H*O
مكثف  :  C* 

توصيل، موصل   :  AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*    ,  
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,  

W, X*A, K*R_*  
صمام ثنائي  :  D*, V*D

قنطرة الدايود  :  DB*  
مبدلة مزدوجة  :  DS*  

سخان  :  E*H
مصهر   :   *  F*U, FU (خصائص، 

يرجى الرجوع إلى لوحة الدارة المطبوعة داخل الوحدة)
موصل (تأريض اإلطار)  :  FG*  

طقم  :  H*  
مصباح دليلي، صمام ثنائي باعث للضوء  :  H*P, LED*, V*L

صمام ثنائي باعث للضوء (مراقب خدمة أخضر اللون)  :  HAP
فولطية مرتفعة  :  HIGH VOLTAGE

مستشعر عين ذكي  :  IES
نموذج طاقة زكي  :  IPM*  
مرحل مغناطيسي  :  K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

نشط  :  L
لفة  :  *L

مفاعل  :  L*R
محرك خطوي  :  *M
محرك ضاغط  :  M*C
محرك مروحة  :  M*F

محرك مضخة التصريف  :  M*P
محرك تأرجح  :  M*S

مرحل مغناطيسي  :  MR*, MRCW*, MRM*, MRN*  
محايد  :  N

عدد نقاط العبور خالل الحلقة الداخلية للمرشح  :  n=*, N=*
ذبذبة - تعديل التوسعة  :  PAM

لوح دائرة مطبوعة  :  PCB*  
نموذج طاقة  :  PM*  

تبديل إمداد الطاقة  :  PS
PTC مقاوم حراري  :  PTC*  

مقاوم حرارة ثنائي القطب لبوابة معزولة  :  Q*  
قاطع الدائرة األرضي للحماية من التسرب  :  Q*DI

الحماية من ضغط األحمال  :  Q*L
مبدل حراري  :  Q*M

مقاوم  :  R*  
مقاوم حراري  :  R*T

مستقبل  :  RC
مفتاح انتقائي  :  S*C

مبدل تعويم  :  S*L
جهاز استشعار الضغط (مرتفع)  :  S*NPH

جهاز استشعار الضغط (منخفض)  :  S*NPL
مفتاح ضغط  :  S*PH, HPS*  

مبدل الضغط (منخفض)  :  S*PL
منظم حراري  :  S*T

مستشعر رطوبة  :  S*RH
مبدل التشغيل  :  S*W, SW*  

مستشعر متنقل  :  SA*, F1S
مستقبل إشارة  :  SR*, WLU
مفتاح انتقائي  :  SS*  

لوحة تثبيت شريط طرفي  :  SHEET METAL
محول  :  T*R

جهاز إرسال  :  TC, TRC
مقاوم تغيير  :  V*, R*V

قنطرة الدايود  :  V*R
التحكم عن بعد في األسالك  :  WRC

طرفي  :  X*  
شريط طرفي (مجموعة)  :  X*M

ملف صمام التوسيع اإللكتروني  :  Y*E
صمام ذو ملف لولبي عكسي  :  Y*R, Y*S

حلقة حديدية  :  Z*C
مرشح ضوضاء  :  ZF, Z*F

قاطع الدائرة  :

توصيل  :

موصل  :

تأريض  :

شبكة أسالك الحقل  :

مصهر  :

وحدة داخلية  :

وحدة خارجية  :

التأريض للحماية   :

التأريض للحماية (براغي)  :

م مقوِّ  :

موصل مبادلة  :

موصل دارة قصر  :

وحدة طرفية  :

شريط طرفي  :

ماسك األسالك  :

أبيض   :  WHT

أصفر  :  YLW

قرنفلي   :  PNK

أرجواني   :  PRP, PPL

أحمر  :  RED

أخضر   :  GRN

رمادي   :  GRY

برتقالي  :  ORG

أسود  :  BLK

أزرق   :  BLU

بني  :  BRN
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الوكيل

موزع مبيعات المنتج.

فني التركيب المعتمد
شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.

المستخدم
الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.

التشريعات المعمول بها
كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية واألوروبية
والوطنية والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.

شركة الخدمة
شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.

دليل التركيب
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب

المنتج وتهيئته وصيانته.

دليل التشغيل
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تشغيل

المنتج.

إرشادات الصيانة
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب

وتهيئة وتشغيل وصيانة المنتج واستخداماته.

الملحقات
البطاقات واألدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع

المنتج والتي تحتاج إلى تركيبها وفقًا لإلرشادات الواردة في الوثائق
المصاحبة.

التجهيزات االختيارية
 التي يمكن دمجها مع المنتجDaikinالتجهيزات التي تصنعها أو تعتمدها 

وفقًا لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

التجهيزات الميدانية
 التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًاDaikinالتجهيزات التي ال تصنعها 

لإلرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.







4P518023-3A 2018.02

C
op

yr
ig

ht
 2

01
7 

D
ai

ki
n


	الدليل المرجعي للتركيب
	جدول المحتويات
	1 احتياطات السلامة العامة
	1.1 معلومات عن الوثائق
	1.1.1 معانى التحذيرات والرموز

	1.2 احتياطات لفني التركيب
	1.2.1 احتياطات عامة
	1.2.2 مكان التركيب
	تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32
	متطلبات مساحة التركيب
	لتحديد الحد الأدنى لمساحة الأرضية


	1.2.3 غاز التبريد
	1.2.4 المحلول الملحي
	1.2.5 المياه
	1.2.6 الأعمال الكهربائية


	2 معلومات عن الوثائق
	2.1 معلومات عن هذا المستند
	2.2 لمحة عن الدليل المرجعي لفني التركيب

	3 حول الصندوق
	3.1 نظرة عامة: حول الصندوق
	3.2 الوحدة الداخلية
	3.2.1 لإفراغ الوحدة الداخلية
	3.2.2 فك الملحقات من الوحدة الخارجية


	4 نبذة عن الوحدة
	4.1 مخطط النظام
	4.2 نطاق التشغيل
	4.3 نبذة عن المحول اللاسلكي
	4.3.1 احتياطات استخدام المحول اللاسلكي
	4.3.2 المعاملات الرئيسية
	4.3.3 اضبط المحول اللاسلكي
	لتثبيت تطبيق Daikin Online Controller (وحدة تحكم إلكترونية من دايكن)



	5 التجهيز
	5.1 نظرة عامة: التجهيز
	5.2 إعداد مكان التثبيت
	5.2.1 متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية

	5.3 تجهيز أنابيب غاز التبريد
	5.3.1 متطلبات أنابيب غاز التبريد
	قطر أنابيب غاز التبريد
	مادة أنابيب غاز التبريد

	5.3.2 عازل أنابيب غاز التبريد

	5.4 تجهيز الأسلاك الكهربائية
	5.4.1 حول تحضير الأسلاك الكهربائية


	6 التركيب
	6.1 نظرة عامة: التركيب
	6.2 فتح الوحدة الداخلية
	6.2.1 لفتح الوحدة الداخلية
	لفتح اللوحة الأمامية
	لغلق اللوحة الأمامية
	لإزالة اللوحة الأمامية
	لفتح غطاء الصيانة
	لإزالة الشبكة الأمامية
	لإعادة تثبيت الشبكة الأمامية
	لإزالة غطاء صندوق الأسلاك الكهربائية


	6.3 تثبيت الوحدة الداخلية
	6.3.1 احتياطات يجب أن تُتَخَذ عند تثبيت الوحدة الداخلية
	6.3.2 لتثبيت لوحة التركيب
	6.3.3 لحفر ثقب في الجدار
	6.3.4 لإزالة غطاء منفذ الأنبوب
	6.3.5 لإعداد الصرف
	إرشادات عامة
	لربط الأنابيب على الجانب الأيمن أو الجزء الأيمن من الخلف أو الجزء السفلي الأيمن
	لربط الأنابيب على الجانب الأيسر أو الجزء الأيسر من الخلف أو الجزء السفلي الأيسر
	للتحقق من تسريبات المياه


	6.4 توصيل أنابيب غاز التبريد
	6.4.1 حول توصيل أنابيب غاز التبريد
	6.4.2 احتياطات لازمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد
	6.4.3 توجيهات لازمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد
	6.4.4 إرشادات ثني الأنابيب
	6.4.5 تفليج طرف الأنبوب
	6.4.6 لتوصيل أنابيب المُبرد بالوحدة الداخلية

	6.5 توصيل الأسلاك الكهربائية
	6.5.1 حول توصيل الأسلاك الكهربائية
	6.5.2 احتياطات لازمة عند توصيل الأسلاك الكهربائية
	6.5.3 توجيهات لازمة عند توصيل الأسلاك الكهربائية
	6.5.4 مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية
	6.5.5 لتوصيل الأسلاك الكهربائية على الوحدة الداخلية
	6.5.6 لتوصيل الملحقات الاختيارية (واجهة المستخدم السلكية، واجهة المستخدم المركزية، وما إلى ذلك).

	6.6 إكمال عملية تثبيت الوحدة الداخلية
	6.6.1 لعزل أنابيب التصريف، وأنابيب التبريد وكابل التوصيل البيني
	6.6.2 لتمرير الأنابيب من خلال ثقب الجدار
	6.6.3 لإصلاح الوحدة على لوحة التركيب


	7 التكوين
	7.1 لتعيين موضع مختلف

	8 بدء التشغيل
	8.1 نظرة عامة: تجهيز التشغيل
	8.2 قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل
	8.3 إجراء التشغيل التجريبي
	8.3.1 لإجراء اختبار تشغيل باستخدام واجهة المستخدم


	9 التسليم للمستخدم
	10 التخلص من المنتج
	11 البيانات الفنية
	11.1 مخطط الأسلاك

	12 مسرد المصطلحات


