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نبذة عن هذه الوثيقة١
إنذار

، باإلضافةDaikinتأكد من موافقة التركيب والصيانة واإلصالح والمواد المستخدمة لإلرشادات الواردة في 
إلى االمتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق

 المعيار المطبق.EN/IEC 60335-2-40، تعتبر IECفيها معايير 

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

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.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:
احتياطات أمان عامة:▪

إرشادات السالمة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب-
)BSالشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة وحدة -

:BSدليل التركيب والتشغيل لوحدة▪
إرشادات التركيب والتشغيل-
)BSالشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة وحدة -

دليل مرجع المستخدم والمثبت:▪
إعداد التركيب، بيانات مرجعية،…-
تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق باالستخدام األساسي والمتقدم-
 لمعرفة الطراز استخدم وظيفة البحث .https://www.daikin.euالشكل: الملفات الرقمية على -

الخاص بك.
 أو عبر الموزع المحلي لديك.Daikinأحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب 

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

البيانات الهندسية الفنية
 اإلقليمي (يمكن الوصول إليه بشكلDaikin من أحدث البيانات التقنية على موقع مجموعة فرعيةتتوفر ▪

عام).
 (تلزمDaikin Business Portal ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملةتتوفر ▪

المصادقة).

معانى التحذيرات والرموز١۔١

خطر
يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.

https://www.daikin.eu
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خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب االرتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة.

خطر: خطر االنفجار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

إنذار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

تحذير: مادة قابلة لالشتعال

تحذير
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

إشعار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.

معلومات
يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.

الرموز المستخدمة على الوحدة:
الرشحالرمز

قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل األسالك.

قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت ومرجع المستخدم.

تحتوي الوحدة على أجزاء دوارة. كن حذًرا عند صيانة الوحدة أو فحصها.

الرموز المستخدمة في المستندات:
الرشحالرمز

يشير إلى عنوان الشكل أو إشارة إليه.
".1 في الفصل 3 بالعنوان يعني "الشكل 3–1 الشكل "مثال: 

يشير إلى عنوان الجدول أو إشارة إليه.
".1 في الفصل 3 بالعنوان يعني "الجدول 3–1 الجدول "مثال: 
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احتياطات السالمة العامة٢
في هذا الفصل

4.................................................................................................................................................احتياطات لفني التركيب2.1
4........................................................................................................................................................عام2.1.1
5.............................................................................................................................................مكان التركيب2.1.2
R32................................................................................................................5 أو R410Aالتبريد — في حالة 2.1.3
7........................................................................................................................................األعمال الكهربائية2.1.4

احتياطات لفني التركيب١۔٢

عام١۔١۔٢

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
ال تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنابيب المياه أو األجزاء الداخلية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة، قد يكون▪

الجو حاًرا جًدا أو بارًدا جًدا. اتركه بعض الوقت للعودة إلى درجة الحرارة العادية. وإذا كان ال بد من
مالمستها، ارتِد قفازات واقية.

ال تلمس أي غاز تبريد تسرب دون قصد.▪

إنذار
قد يتسبب التركيب أو التثبيت غير الصحيح للجهاز أو الملحقات في وقوع صدمة كهربائية أو انقطاع التيار أو

حدوث تسريب أو اندالع حريق أو إلحاق أضرار أخرى للجهاز. ال تستخدم سوى الملحقات واألجهزة
.Daikinاالختيارية وقطع الغيار المصنوعة والمعتمدة من 

إنذار
تأكد من التزام التركيب والتجريب والمواد المستعملة بالتشريعات المعمول بها (في الجزء العلوي من

).Daikinاإلرشادات المبينة في وثائق 

إنذار
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيًدا بحيث ال يتمكن أحد، ال سيًما األطفال، من العبث بها. الخطر

المحتمل: االختناق.

إنذار
واتخذ اإلجراءات الكافية لمنع الحيوانات الصغيرة من استخدام الوحدة كمأوى. فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة

التي تالمس األجزاء الكهربية في حدوث أعطال، أو إطالق دخان أو نشوب حريق.

تحذير
ارتدي تجهيزات الوقاية الشخصية (القفازات الواقية، نظارات السالمة، …) عند تركيب النظام أو صيانته أو

خدمته.

تحذير
ال تلمس مدخل الهواء أو الريش األلومنيوم الموجودة بالوحدة.

تحذير
ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.▪

ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.▪

إذا لم تكن متأكًدا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.
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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 أيًضا تقديم المعلومات التالية في مكان يمكن الوصول إليه في المنتج:
تعليمات إلغالق النظام في حالة الطوارئ▪
اسم وعنوان قسم اإلطفاء والشرطة والمستشفى▪
▪ً اسم وعنوان وأرقام الهاتف للحصول على الخدمة ليالً ونهارا

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

مكان التركيب٢۔١۔٢

وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.▪
تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.▪
تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. ال تسّد 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. فقد تعترض الموجات▪

الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في 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 أّكال (مثال: غاز حامض الكبريت). قد يتسبب تآكل األنابيب النحاسية▪

أو األجزاء الملحومة إلى تسرب غاز التبريد.

R32 أو R410Aالتبريد — في حالة ٣۔١۔٢

إن أمكن. قم باإلطالع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز للحصول على
مزيد من المعلومات.

خطر: خطر االنفجار
 إذا أردت تفريغ النظام، وكان هناك تسرب في دائرة مادة التبريد:التفريغ – في حالة تسرب مادة التبريد.

ال تستخدم وظيفة التفريغ التلقائي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها لتجميع كل مادة التبريد من النظام في▪
االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور الهواء في ضاغطالسبب المحتمل: الوحدة الخارجية. 

التشغيل.

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

إنذار
أثناء االختبارات، تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح به للضغط (كما هو مبين

على لوحة الوحدة).

إنذار
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة المحيطة على

الفور. المخاطر المحتملة:

يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.▪

قد ينتج غاًزا ساًما إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.▪

إنذار
أعد إصالح الُمبرد دائًما. ال تُدعه ُمعرًضا للعوامل البيئة مباشرة. استخدم مضخة تفريغ إلخالء التثبيت.
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إنذار
تأكد من عدم وجود أي أكسجين في النظام. وال ينبغي شحن مائع التبريد إال بعد إجراء اختبار التسرب

والتجفيف الفراغي.
االحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور األكسجين في الضاغط قيد التشغيل.السبب المحتمل: 

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

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

إشعار
 هوEN378تأكد من توافق تركيب أنابيب غاز التبريد مع التشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار 

المعيار المعمول به.

إشعار
تأكد من عدم تعرض األنابيب والوصالت الُمستخدمة في الميدان للضغط.

إشعار
بعد توصيل جميع المواسير، تأكد من عدم وجود تسرب للغاز. استخدم النتروجين إلجراء اكتشاف تسرب

الغاز.

في حالة تطلب األمر إعادة الشحن، الرجاء مراجعة اللوحة التعريفية الخاصة بالوحدة. مبين عليها نوع▪
المبرد والمقدار الالزم شحنه.

يتم شحن الوحدة بغاز التبريد في المصنع، وبناًء 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:▪
فعندئٍذيف 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 سائل التبريد ببطء.▪
اشحن غاز التبريد في شكل سائل. قد يؤدي شحنه في شكل غاز إلى إعاقة التشغيل العادي.▪

تحذير
يتعين غلق صمام خزان التبريد فوًرا عند اكتمال إجراء شحن غاز التبريد أو عند إيقافه مؤقتًا. وقد يتم شحن

كمية غير صحيحة منالسبب المحتمل: كمية إضافية من الُمبرد في حال عدم إغالق الصمام في الحال. 
المبرد.
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األعمال الكهربائية٤۔١۔٢

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
افصل كل مصادر التيار الكهربائي قبل إزالة غطاء صندوق المفاتيح الكهربائية أو توصيل األسالك▪

الكهربائية أو لمس األجزاء الكهربائية.

 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكثفات10افصل مصدر التيار الكهربائي ألكثر من ▪
 فولت50الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 

من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة موقع األطراف، انظر مخطط األسالك.

تجنب لمس المكونات الكهربائية بأيد مبتلة.▪

ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.▪

إنذار
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.

إنذار
استخدم فقط أسالك نحاسية.▪

تأكد من توافق األسالك الداخلية مع اللوائح المعمول بها.▪

يجب إجراء جميع التوصيالت الداخلية وفقًا لمخطط األسالك المرفق مع المنتج.▪

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

تأكد من تثبيت األسالك األرضية. ال تعمد إلى تأريض الوحدة إلى ماسورة مرافق أو جهاز امتصاص▪
التيار أو تأريض هاتف. 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 الدائرة المطلوبة.▪

تأكد من تثبيت واقي تسريب أرضي. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب▪
حريق.

عند تثبيت واقي التسريب األرضي، تأكد من توافقه مع العاكس (المقاوم للضوضاء الكهربائية عالية▪
التردد) لتجنب الفتح غير الضروري لواقي التسريب األرضي.

إنذار
بعد االنتهاء من األعمال الكهربائية، تأكد من أن كل المكونات الكهربائية واألطراف الموجودة داخل▪

صندوق المكونات الكهربائية موصلة بشكل آمن.

تأكد من إغالق جميع األغطية قبل بدء تشغيل الوحدة.▪

تحذير
عند توصيل مصدر اإلمداد بالطاقة: قم بتوصيل الكابل األرضي أوالً قبل إجراء التوصيالت الحاملة▪

للتيار.

عند إيقاف تشغيل مصدر اإلمداد بالطاقة: قم بفصل الكابالت الحاملة للتيار أوالً قبل فصل التوصيل▪
األرضي.

يجب أن يصل طول الموصالت بين تخفيف الجهد لمصدر اإلمداد بالطاقة ومجموعة أطراف التوصيل▪
نفسها مماثل لألسالك الحاملة للتيار المربوطة أمام السلك األرضي في حالة تراخى مصدر اإلمداد بالطاقة

من سلك تخفيف الجهد.
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إشعار
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 الُمخصص 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.▪

ركب الكابالت الكهربائية على بُعد متر واحد على األقل من أجهزة التلفاز أو الراديو لمنع التشوش. وتبعًا
لموجات الراديو، قد ال تكون مسافة المتر الواحد كافية.

إشعار
ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائي ثالثي الطور، والضاغط يحتوي على وسيلة تشغيل/إيقاف تشغيل.

إذا كان هناك احتمال النعكاس الطور بعد انقطاع لحظي للتيار الكهربائي ويحدث تشغيل وتوقف للتيار
الكهربائي أثناء تشغيل المنتج، فقم بتركيب دارة وقاية من انعكاس الطور في مكان التركيب. قد يؤدي تشغيل

المنتج مع الطور المنعكس إلى تعطل الضاغط وأجزاء أخرى.
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تعليمات السالمة المحددة للمثبّت٣
احرص دائًما على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

)]3 51 ["تركيب الوحدة ١٤"تركيب الوحدة (انظر 

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.

إنذار
في حالة تطلب وجود إطار خارجي مزود بتهوية كتدبير للسالمة، التزم باآلتي:

لم يتم تركيب أي أجهزة مساعدة، والتي قد تكون مصدر محتمل لالشتعال، في عمل أنابيب مجرى الهواء▪
 درجة مئوية وأجهزة التبديل700(على سبيل المثال: األسطح الساخنة التي تتجاوز درجة حرارة 

الكهربائي).

يتم استخدام األجهزة المساعدة (مثل مروحة الدافع) المعتمدة من قبل الشركة الُمصنعة فقط في عمل أنابيب▪
الهواء.

إنذار
ال تّركب مصادر اشتعال (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربي) في أعمال

مجرى الهواء.

إنذار
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).

إنذار
.]3 57 ["تثبيت الوحدة ٤۔١٤"يجب أن تتوافق طريقة تثبيت الوحدة مع تعليمات هذا الدليل. انظر 

إنذار
متطلبات مكان ١۔١۔١٤"اتبع أبعاد مساحة الخدمة في هذا الدليل من أجل تثبيت الوحدة بشكل صحيح. انظر 

.]3 51 ["تركيب للوحدة

تحذير
تعذر الوصول إلى الجهاز من عامة الناس. قم بتركيبه في مكان آمن ومحمي من سهولة الوصول إليه.

هذه الوحدة مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.

تحذير
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام في المواقع السكنية ولن يضمن توفير الحماية الكافية الستقبال موجات

الراديو في مثل هذه المواقع.

تحذير
إذا كان المجرى المعدني يمر من خالل شبك معدني أو شبك سلكي أو شريحة معدنية من التركيب الخشبي،

فافصل المجرى عن الحائط كهربائيًا.
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)]3 69 ["تثبيت األنابيب ١٥"تركيب أنابيب غاز التربيد (انظر 

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

إنذار
يجب أن تكون طريقة توصيل األنابيب الميدانية متوافقة مع التعليمات الموجودة في دليل التشغيل هذا. انظر

.]3 69 ["تثبيت األنابيب ١٥"

إنذار
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة المحيطة على

الفور. المخاطر المحتملة:

يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص األكسجين.▪

قد ينتج غاًزا ساًما إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.▪

إنذار
أثناء االختبارات، تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد األقصى المسموح به للضغط (كما هو مبين

على لوحة الوحدة).

إنذار
خطر االختناقالسبب المحتمل: يمكن أن يؤدي ثني أنابيب التفريع أو أنابيب التوصيل إلى تسرب غاز التبريد. 

وانعدام التنفس والحريق.

ال تقم بثني أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل الملصقة خارج الوحدة مطلقًا. يجب أن تكون في وضع▪
مستقيم.

 متر من الوحدة.1داوم على ارتكاز أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل على بُعد مسافة ▪

إنذار
الحريق.السبب المحتمل: يمكن أن يؤدي فرط ارتفاع درجة حرارة العزل إلى حدوث حرق. 

عند إجراء أعمال اللحام على أنابيب التوصيل أو التوصيل، فيجب أن تبرد كل أنابيب التفريع والتوصيل▪
األخرى عن طريق لفها بقطعة قماش رطبة.

تحذير
قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع ال يحتمل أن يتعرضوا فيه ألي مادة قد تؤدي إلى تآكل

المكونات التي تحتوي على غاز التبريد، ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية
ضد التآكل بشكل مناسب.

إشعار
تجنب استخدام الزيوت المعدنية على الجزء المشتعل.▪

تجنب بإعادة استخدام األنابيب الخاصة بالمنشآت السابقة.▪

تجنب مطلقًا تثبيت ُمَجِفف على هذه الوحدة لضمان عمرها االفتراضي. حيث يمكن أن تتحلل مادة التجفيف▪
وتُتلف النظام.

)]3 76 ["التركيب الكهربي ١٦"الرتكيب الكهربايئ (انظر 

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
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خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
قبل إجراء العمل على الوحدة، افصل أي مصدر طاقة موصل بالوحدة.

إنذار
في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات

التابع له أو األشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إنذار
يجب أن تتوافق طريقة توصيل األسالك الكهربائية مع التعليمات الموجودة في دليل التشغيل هذا. انظر

.]3 76 ["التركيب الكهربي ١٦"

إنذار
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.

إنذار
إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.▪

قم بعمل تأريض جيد. ال تعمد إلى تأريض الوحدة إلى ماسورة مرافق أو جهاز امتصاص التيار أو▪
تأريض هاتف. قد يسبب التأريض غير الكامل صدمات كهربائية.

رّكب المصهرات 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.

إنذار
استخدم دائًما كابل متعدد القلوب مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

إنذار
 مم على األقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر3استخدم فاصل من نوع وصلة لكل األقطاب بفاصل 

.IIIفاصل كامل أسفل فئة فرط الفولتية 

إنذار
يجب تركيب الجهاز وفقًا لقوانين األسالك الكهربائية الوطنية.

تحذير
ال تدفع أو تضع طول الكابل الزائد في الوحدة.

تحذير
احرص على عدم الضغط على الكابالت بين غطاء الصيانة وصندوق المفاتيح.
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)]3 94 ["التجهيز ١٨"بدء التشغيل (انظر 

تحذير
ال تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية.

عند إجراء التشغيل التجريبي، لن تعمل الوحدة الخارجية فقط وإنما ستعمل الوحدة الداخلية المتصلة أيًضا. إن
العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.

تحذير
ال تدخل أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل الهواء (المخمد).

)]3 101 ["استكشاف المشكالت وحلها ٢٠"اكتشاف األعطال وإصالحها (انظر 

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

إنذار
تجنب المخاطر الناجمة عن إعادة الضبط غير المتعمد للقاطع الحراري: يجب عدم توصيل التيار الكهربائي

إلى هذا الجهاز عن طريق مجموعة المفاتيح الكهربائية الخارجية، مثل المؤقت أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها
وإيقافها بشكل منتظم من قبل المؤسسة التي تقدم الخدمة.

إنذار
عند القيام بفحص صندوق المفاتيح الكهربائية للوحدة، عليك التأكد دائًما من فصل الوحدة عن مصادر▪

الطاقة الرئيسية. إيقاف تشغيل قاطع الدائرة الخاص بكل وحدة على حدة.

عند تنشيط جهاز األمان، قم بإيقاف تشغيل الوحدة واعرف سبب تنشيط جهاز األمان قبل إعادة ضبطها.▪
تجنب مطلقًا تحويل أجهزة األمان أو تغيير قيمها إلى قيمة أخرى غير ضبط إعدادات المصنع االفتراضية.

إذا لم تتمكن من معرفة سبب المشكلة، اتصل بالوكيل.

R32تعليمات لألجهزة التي تستخدم غاز التبريد ١۔٣

تحذير: مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.

إنذار
تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.▪

تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخالف الوسائل▪
التي توصي بها الشركة المصنعة.

تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.▪

إنذار
يجب تخزين الجهاز على النحو التالي:

بطريقة تمنع تعرضه ألي أضرار ميكانيكية.▪

في غرفة ال تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز▪
يعمل بالغاز أو سخان كهربي).

.]R32" [3 37المتطلبات الخاصة لوحدات  ١٣"في غرفة بأبعاد كما هي محددة في ▪
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إنذار
 ومع اللوائح المعمولDaikinتأكد من توافق التركيب والخدمة والصيانة واإلصالح مع التعليمات المقدمة من 

بها أيًضا وتنفذيها من قبل األشخاص المصرح لهم فقط.

تحذير
ال تستخدم المصادر التي قد تكون مصدر محتمل لالشتعال في البحث عن تسريبات المبرد أو اكتشافها.

إشعار
قم باتخاذ االحتياطات لتجنب حدوث اهتزاز أو خفقان شديدين في أنابيب التبريد.▪

يجب حماية األجهزة واألنابيب والتركيبات من اآلثار البيئية الضارة قدر اإلمكان.▪

قم بتخصيص مساحة مكان المتداد األنابيب الطويلة أو انكماشها.▪

قم بتصميم أنابيب أجهزة التبريد وتركيبها بحيث يتم تقليل احتمالية حدوث صدمة هيدروليكية تضر▪
الجهاز.

يجب تعليق التجهيزات الداخلية واألنابيب بإحكام وحمايتها بحيث ال يمكن أن تنكسر أو تتفكك بشكل▪
عرضي من أحداث مثل نقل األثاث أو أنشطة إعادة البناء.

إشعار
ال تقم بإعادة استخدام الوصالت والحشيات النحاسية التي استُخِدمت بالفعل من قبل.▪

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

R32 للتحقق مما إذا كان جهازك يستوفي متطلبات ]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"انظر 
المتعلقة بالسالمة.
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تعليمات سالمة المستخدم٤
احرص دائًما على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

في هذا الفصل
15......................................................................................................................................................................عام4.1
16..................................................................................................................................................تعليمات التشغيل اآلمن4.2

عام١۔٤

إنذار
إذا لم تكن متأكًدا من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار
 سنوات8يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال الذين تجاوزوا سّن 

واألشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو
المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سالمتهم

باإلشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة
آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

ال يُسمح لألطفال العبث بالجهاز.
ال يُسمح لألطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار
لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حرائق:

تجنب شطف الوحدة.▪
ال تُشغل الوحدة بأيٍد مبتلة.▪
ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.▪

تحذير
ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.▪
ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.▪

تُوضع الرموز التالية على الوحدات:▪

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة.
ال تحاول تفكيك النظام بنفسك: ال يصلح ألي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك

النظام ومعالجة المبرد وتغير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من
خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على

البيئة وصحة اإلنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بعامل التثبيت أو الهيئة
المحلية.
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تُوضع الرموز التالية على البطاريات:▪

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز
كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

%).0.004الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (>
يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها. من خالل ضمان التخلص

من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة
اإلنسان.

تعليمات التشغيل اآلمن٢۔٤

إنذار
ال تّركب مصادر اشتعال (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل

بالغاز أو سخان كهربي) في أعمال مجرى الهواء.

إنذار
تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصالحها▪

بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة
كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.

في حالة حدوث تسربات َعَرضية لسائل التبريد، تأكد من عدم وجود▪
مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تماًما، وغير سام وله قابلية

اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غاًزا ساًما عندما يتسرب بشكل عارض في
غرفة ينبعث بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات المروحية أو أفران
الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائًما بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح

نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إنذار
تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار
قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة

صحيحة.

إنذار
ال تقم بسّد فتحة مدخل الهواء (المخمد).

إنذار
الوحدة ُمجّهزة بنظام الكشف عن تسريب غاز التبريد من أجل السالمة.

ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع
األوقات بعد التركيب، باستثناء فترات الخدمة القصيرة.
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)]3 21 ["الصيانة والخدمة ٧"الصيانة والخدمة (انظر 

إنذار
الوحدة ُمجّهزة بنظام الكشف عن تسريب غاز التبريد من أجل السالمة.

ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع
األوقات بعد التركيب، باستثناء عند الصيانة.

إنذار
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو

أسالك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو
السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

إنذار
في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات

التابع له أو األشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إنذار
انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن المرتفعة.

تحذير
بعد االستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم
تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير
ال تدخل أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل الهواء (المخمد).

تحذير
قبل الوصول إلى األجهزة الطرفية، تأكد من قطع كافة مصادر الطاقة.

)]3 21 ["نبذة عن المبرد ٣۔٧"نبذة عن سائل التربيد (انظر 

تحذير: مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.

إنذار
تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.▪
تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة▪

عملية إذابة الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.▪
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إنذار
يعد غاز التبريد داخل هذه الوحدة قابل لالشتعال قليالً، لكنه ال يتسرب في▪

الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة ومالمسته للنيران
من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندالع حريق أو تكوين

غازات ضارة.
أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم▪

اتصل بالبائع الذي اشتريت منه الوحدة.
تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصالح القطعة التي▪

تسببت في تسرب السائل من المبرد.

إنذار
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).

إنذار
 بعد كل كشف أو مع نهايةR32يجب استبدال حساس تسريب غاز التبريد 

عمره االفتراضي. يجب على األشخاص الُمصرح لهم فقط استبدال
المستشعر.

)]3 23 ["استكشاف المشكالت وحلها ٨"اكتشاف األعطال وإصالحها (انظر 

إنذار
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير

عادي (رائحة احتراق، إلخ.).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو

صدمة كهربائية أو اندالع حريق. اتصل بالموزع.

إنذار
تأكد من موافقة التركيب والصيانة واإلصالح والمواد المستخدمة لإلرشادات

، باإلضافة إلى االمتثال للتشريعات المعمول بهاDaikinالواردة في 
وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها

 المعيار المطبق.EN/IEC 60335-2-40، تعتبر IECمعايير 
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نبذة عن النظام٥
إنذار

تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في▪
تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.

في حالة حدوث تسربات َعَرضية لسائل التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد▪
نفسه آمن تماًما، وغير سام وله قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غاًزا ساًما عندما يتسرب بشكل عارض

في غرفة ينبعث بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن
دائًما بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إنذار
الوحدة ُمجّهزة بنظام الكشف عن تسريب غاز التبريد من أجل السالمة.

ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع األوقات بعد التركيب، باستثناء فترات
الخدمة القصيرة.

إشعار
تجنب استخدام النظام ألي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي ترٍد في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد

األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

إشعار
للتعديالت أو التوسيعات المستقبلية للنظام:

تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (لتوسيعات األنظمة في المستقبل) في البيانات الهندسية
الفنية وينبغي الرجوع إليها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

مخطط النظام١۔٥

معلومات
الشكل التوضيحي التالي مثال وقد ال يتطابق مع تخطيط النظام الخاص بك

a

c

d
f

h
e
d

cc

dg

h h

b

aالوحدة الخارجية الستعادة التدفئة
b) محدد التفريعةBS(
c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشرVRV (DX(
d الوضع العاديجهاز التحكم عن بُعد في
e وضع اإلنذار فقطوحدة التحكم عن بُعد في
f (إلزامي في بعض الحاالت)وضع الموجهوحدة التحكم عن بعد في 
giTM(اختياري) 
h) لوحة الدائرة المطبوعةPCB(اختيارية) االختيارية (

أنابيب سائل التبريد
سلك اإلرسال وواجهة المستخِدم
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قبل التشغيل٦
تحذير
 للتعرف على تعليمات السالمة ذات الصلة كافة.]3 15 ["تعليمات سالمة المستخدم ٤"انظر 

إشعار
تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

إشعار
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق6قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 

ولحماية الضاغط.

دليل التشغيل هذا خاص باألنظمة التالية ذات التحكم القياسي. قبل بدء التشغيل، اتصل بالوكيل المحلي لديك
لمعرفة نظام التشغيل الذي يتوافق مع نوع وماركة نظامك. إذا كان نوع التركيب لديك يحتوي على نظام

تحكم مخصص، فاسأل الوكيل المحلي لديك عن نظام التشغيل الذي يتوافق مع نظامك.
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الصيانة والخدمة٧
في هذا الفصل

21.............................................................................................................................................احتياطات الصيانة والخدمة7.1
21......................................................................................................................التحقق الدوري لإلطار الخارجي المزود بتهوية7.2
21.........................................................................................................................................................نبذة عن المبرد7.3

22.......................................................................................................................حول مستشعر تسرب غاز التبريد7.3.1

احتياطات الصيانة والخدمة١۔٧

تحذير
 للتعرف على تعليمات السالمة ذات الصلة كافة.]3 15 ["تعليمات سالمة المستخدم ٤"انظر 

إشعار
تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

إشعار
يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على األقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية
أقصر للصيانة.

قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:
الرشحالرمز

قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل
الصيانة.

التحقق الدوري لإلطار الخارجي المزود بتهوية٢۔٧

 فيلزم على فني التركيب أو وكيلBSفي حالة استخدام إطار خارجي مزود بتهوية كتدبير للسالمة لوحدة 
الخدمة التحقق الدوري لمعدل تدفق الهواء للتأكد أنه ال يزال يفي بالمتطلبات القانونية.

نبذة عن المبرد٣۔٧

تحذير
 للتعرف على تعليمات السالمة ذات الصلة كافة.]3 15 ["تعليمات سالمة المستخدم ٤"انظر 

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري. ال تصرف الغازات في الجو.
R32نوع غاز التبريد: 

GWP): 675قيمة احتمال اإلحترار العالمي (
قد تكون هناك حاجة لعمليات فحص دورية للكشف عن تسربات غاز التبريد تبعًا للتشريعات المعمول بها.

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.



الصيانة والخدمة | ٧

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

22
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

إشعار
 لالحتباس الحراري أن يتم شحن المبردبالغازات المفلورة المسببةيتطلب القانون ساري المفعول المعني 

الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
 قيمة احتمالية االحترار العالمي المعبر عنها بقيمة الطن:2صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون

)GWP / [بالكيلوجرام] 1000) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد
اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

حول مستشعر تسرب غاز التبريد١۔٣۔٧

إنذار
 بعد كل كشف أو مع نهاية عمره االفتراضي. يجب علىR32يجب استبدال حساس تسريب غاز التبريد 

األشخاص الُمصرح لهم فقط استبدال المستشعر.

إشعار
) هو كاشف ألشباه الموصالت والذي قد يكتشف بشكل غير صحيح موادR32حساس تسرب سائل التبريد (
). تجنب استخدام المواد الكيميائية (مثل المذيبات العضوية، رذاذ الشعر،R32أخرى بخالف سائل التبريد (

 إذ قد يتسبب ذلك في سوء اكتشاف حساس تسرب غازBSالطالء) بتركيزات عالية، على مقربة من وحدة 
.R32التبريد 

إشعار
يتم فحص فاعلية تدابير السالمة تلقائيًا بصورة دورية. في حالة حدوث عطل، يتم عرض رمز خطأ على

واجهة المستخدم.

معلومات
 أشهر من6" قبل CH-22 سنوات. حيث تعرض واجهة المستخدم الخطأ "10العمر االفتراضي للحساس هو 

" بعد نهاية العمر االفتراضي للحساس. لمزيد منCH-23نهاية العمر االفتراضي للحساس والخطأ "
المعلومات، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم واتصل بالموزع.

يف حالة وجود الكشف

."A0-20 رمز خطأ "BSتعرض واجهة المستخدم الخاصة بالوحدات الداخلية المتصلة بالوحدة 1
. يمكن أن تكون اآلتي:BSإذا كان ممكنًا، يتم تفعيل تدابير السالمة الخاصة بوحدة 2

يصدر اإلنذار الخارجي إشارةً أو▪
تبدأ مروحة استخالص الوحدة ومخمدها في التشغيل في حالة انحباس التهوية.▪

اتصل بالموزع على الفور. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.3

معلومات
إليقاف تنبيه واجهة المستخدم، انظر الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.
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استكشاف المشكالت وحلها٨
في حالة حدوث أحد األعطال التالية، اتخذ اإلجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

إنذار
في حالة حدوث تسرب لغاز التبريد، سيكون النظام بحاجة إلى الطاقة لحل المشكلة.

. ال تفصل مصدر اإلمداد بالطاقة.1
. اتصل بالموزع.2

يمكن أن يؤدي تسرب غاز التبريد إلى االختناق وانعدام التنفس والحريق.السبب المحتمل: 
في حالة حدوث أي شيء آخر غير عادي (رائحة احتراق، إلخ):

. أوقف التشغيل.1
. قم بإيقاف تشغيل الطاقة2
. اتصل بالموزع.3

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أوالسبب المحتمل: 
اندالع حريق.

يجب إصالح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.
القياسالعطل

إذا كان النظام ال يعمل على
اإلطالق.

تحقق من عدم وجود انقطاع في الطاقة. انتظر حتى تعود الطاقة. في▪
حالة حدوث انقطاع في الطاقة أثناء التشغيل، يتم إعادة تشغيل النظام

تلقائيًا فور استعادة الطاقة.
تحقق من عدم وجود فتيل أو تنشيط القاطع. قم بتغيير المنصهر أو▪

إعادة تعيين القاطع، إذا لزم األمر.
إذا استمرت المشكلة، اتصل بمسؤول التركيب الخاص بك▪

في حالة حدوث تسرب لسائل
)/التبريد (رمز الخطأ 

سيتم اتخاذ إجراءات من قبل النظام. ال تفصل مصدر اإلمداد بالطاقة.▪
اتصل بمسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.▪

إذا كان جهاز أمان مثل
مصهر أو قاطع أو قاطع

تسرب أرضي يشتغل بشكل
متكرر.

أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.▪
اتصل بمسؤول التركيب الخاص بك▪

في حال تسرب الماء من
الوحدة.

أوقف التشغيل.▪
اتصل بمسؤول التركيب الخاص بك.▪

اتصل بمسؤول التركيب الخاص بك. اذكر األعراض واسم الطراز الكاملمشكالت أخرى
للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت (قد يكون مدرج في

بطاقة الضمان).

األعراض التي ال تعتبر مشكالت في النظام١۔٨

األعراض التالية ال تشير إلى عطل في النظام:

العََرض: الضوضاء١۔١۔٨

يُسمع صوت "زن" مباشرةً بعد توصيل مصدر إمداد الطاقة. يبدأ صمام التمدد اإللكتروني داخل وحدة▪
BS.في العمل ويُحدث الضجيج. سينخفض صوته في غضون دقيقة تقريبًا 

يُسمع صوت هسيس منخفض مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو إزالة الصقيع. وهذا▪
.BSهو صوت غاز التبريد الذي يتدفق خالل الوحدة 
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يُسمع صوت هسهسة من الصمام رباعي االتجاهات في الوحدة الخارجية عند بدء التشغيل أو مباشرةً بعد▪
إيقاف التشغيل أو تشغيل إزالة الصقيع أو عند تبديل التشغيل من وضع التبريد إلى وضع التدفئة والعكس.
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النقل إلى مكان آخر٩
اتصل بالوكيل المحلي لديك إلزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها. حيث يتطلب نقل الوحدات خبرة فنية.
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الفك١٠
هذه الوحدة تستخدم الهيدروفلوروكربون. اتصل بالوكيل المحلي عند التخلص من هذه الوحدة. ويفرض

القانون تجميع غاز التبريد ونقله والتخلص منه وفقًا للوائح "تجميع وتدمير مركبات الهيدروفلوروكربون".

إشعار
ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير الزيت وقطع الغيار

األخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها
وإعادة تدويرها واستعادتها.
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نبذة عن الصندوق١١
ضع ما يلي في االعتبار:

عند التسليم، يجب فحص الوحدة للتأكد من اكتمالها وعدم وجود أي تلف بها. يجب اإلبالغ فوًرا عن أي▪
تلف أو أجزاء مفقودة للوكيل المسؤول عن المطالبات أثناء النقل.

قرب الوحدة المعبأة قدر اإلمكان من موضع التركيب النهائي لمنع حدوث تلف أثناء النقل.▪
قم بتجهيز المسار بشكل مسبق بالطول الذي تريده إلحضار الوحدة إلى موضع التركيب النهائي.▪

في هذا الفصل
28.......................................................................................................................................................التعامل مع الوحدة11.1
29............................................................................................................................................................إفراغ الوحدة11.2
33.........................................................................................................................................................إلزالة الملحقات11.3

التعامل مع الوحدة١۔١١

، يجب قطع الحزامين الذين في المنتصف إلخراج المنصة بينماBS6~12Aللحمل اليدوي األسهل لـ ▪
تظل الوحدة داخل عبوة الكرتون.

عند معالجة الوحدة، يُرجى أخذ ما يلي في االعتبار:▪
الوحدة سهلة الكسر، لذا يتعين معالجتها بحذر.

أبِق الوحدة في وضع قائم.

تجنب الدعس على الوحدة.

إشعار
 درجة في أي جهة عند حملها أو استخدامها بعبث.70تجنب إمالة الوحدة ألكثر من 

70°max.

 على منصتها النقالة، يمكنك استخدام الرافعة الشوكية. انقل الوحدة ببطئBS6~12Aاختياريًا: مادامت ▪
عند إصالحها أو صيانتها.



نبذة عن الصندوق | ١١

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

29
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

، يُنصح أن يرفعها أكثرBS10~12Aقم برفع الوحدة من القواطع الموجودة في عبوة الكرتون. لوحدات ▪
من شخصين.

عند تحريك الوحدة، قم بحملها ببطء.▪
بعد إفراغ الوحدة قم برفعها من كتائف التعليق. يجب عدم ممارسة أي ضغط على األجزاء األخرى،▪

، يُنصح أن يرفعها أكثر منBS10~12Aخاصة على أنابيب التبريد وأنابيب التصريف. لوحدات 
شخصين.

إفراغ الوحدة٢۔١١

BS4Aبالنسبة لـ 

اقطع األحزمة وقم بإزالتها.1
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أخرج أجزاء الصندوق كما هو موضح في الصورة.2

BS6~12Aبالنسبة لـ 

اقطع األحزمة الداخلية وقم بإزالتها.3
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أخرج المنصة.4
اقطع األحزمة الخارجية وقم بإزالتها.5

أخرج أجزاء الصندوق كما هو موضح في الصورة.6
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إلزالة الملحقات٣۔١١

m
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v
2x

e f g

a b c d
1x

1x 1x 1x

1x 1x 1x

h
3/1x

i
4/2x

j
2x

k
8/11x

l
1x

aدليل التركيب والتشغيل
bاحتياطات السالمة العامة
cخرطوم تصريف
dمشبك معدني
e(بحجم كبير) مادة منع التسرب
f(بحجم صغير) مادة منع التسرب
g(صفيحة رقيقة) مادة منع التسرب
h أنبوب العزل لسداد األنبوبØ9.5) لـ 3 مم ×BS4A، 1 لـ ×BS6~12A(
i أنبوب العزل لسداد األنبوبØ15.9) لـ 4 مم ×BS4A، 2 لـ ×BS6~12A(
j أنبوب العزل لسداد األنبوبØ22.2مم 
k) لـ 8روابط الكابالت ×BS4A، 11 لـ ×BS6~12A(
lلوحة إغالق المجرى الهوائي
m سداد األنبوبØ9.5) لـ 3 مم ×BS4A، 1 لـ ×BS6~12A(
n سداد األنبوبØ15.9) لـ 4 مم ×BS4A، 2 لـ ×BS6~12A(
o سداد األنبوبØ22.2مم 
p) أنبوب خفض توصيل السائلØ15.9 → 9.5(مم 
q) أنبوب خفض توصيل السائلØ15.9 → 12.7(مم 
r) أنبوب موسع توصيل السائلØ15.9 → 19.1(مم 
s) أنبوب خفض توصيل الغازØ22.2 → 12.7(مم 
t) أنبوب خفض توصيل الغازØ22.2 → 15.9(مم 
u) أنبوب خفض توصيل الغازØ22.2 → 19.1(مم 
v) أنبوب موصع توصيل الغازØ22.2 → 28.6(مم 
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عن الوحدة والخيارات١٢
في هذا الفصل

34.........................................................................................................................................................التعريف بالوحدة12.1
BS..............................................................................................................................34بطاقة التعريف: وحدة 12.1.1

34..................................................................................................................................................نبذة عن نطاق التشغيل12.2
34...........................................................................................................................................................مخطط النظام12.3
35...............................................................................................................................................دمج الوحدات والخيارات12.4

BS...........................................................................................................................35الخيارات الممكنة للوحدة 12.4.1

التعريف بالوحدة١۔١٢

إشعار
عند تركيب أو صيانة عدة وحدات في نفس الوقت، تأكد من عدم تبديل لوحات الصيانة بين الطرازات

المختلفة.

BSبطاقة التعريف: وحدة ١۔١۔١٢

الموقع

نبذة عن نطاق التشغيل٢۔١٢

معلومات
.]3 51 ["متطلبات مكان تركيب للوحدة ١۔١۔١٤"للمرعفة قيدو التشغيل، انظر 

مخطط النظام٣۔١٢

إنذار
. لمزيد من المعلومات، انظرR32يجب أن يتوافق التركيب مع المتطلبات التي تنطبق على معدات 

.]R32" [3 37المتطلبات الخاصة لوحدات  ١٣"

معلومات
الشكل التوضيحي التالي مثال وقد ال يتطابق مع تخطيط النظام الخاص بك

a

c

d
f

h
e
d

cc

dg

h h

b

aالوحدة الخارجية الستعادة التدفئة
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b) محدد التفريعةBS(
c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشرVRV (DX(
d الوضع العاديجهاز التحكم عن بُعد في
e وضع اإلنذار فقطوحدة التحكم عن بُعد في
f (إلزامي في بعض الحاالت)وضع الموجهوحدة التحكم عن بعد في 
giTM(اختياري) 
h) لوحة الدائرة المطبوعةPCB(اختيارية) االختيارية (

أنابيب سائل التبريد
سلك اإلرسال وواجهة المستخِدم

دمج الوحدات والخيارات٤۔١٢

معلومات
قد ال تتوفر خيارات معينة في دولتك.

BSالخيارات الممكنة للوحدة ١۔٤۔١٢

معلومات
جميع الخيارات الممكنة مذكورة في قائمة الخيارات أدناه. وللمزيد من المعلومات حول أحد الخيارات، يُرجي

الرجوع إلى دليل التثبيت والتشغيل الخاص بالخيار.

)EKBSDCKمجموعة وصالت أنبوب المجرى الهوايئ (

۔١٤"هذه المجموعة مطلوبة عندما تركب المجرى الهوائي على جانب مدخل الهواء. انظر األمثلة في 
.]3 61 ["تركيب المجرى الهوائي ١۔٥۔١٤" و ]3 55 ["التهيئات الممكنة ٢

نبذة عن قياس معدل تدفق ٣۔٣۔١٨"يمكن استخدام هذه المجموعة أيًضا عند قياس معدل الهواء. انظر 
.]3 97 ["الهواء

)EKBSJKمجموعة الوصالت (

. عند استخدام مجموعةFXMA250A و FXMA200Aهذه المجموعة مطلوبة عندما توصل بين 
إلعداد مفاتيح ٤۔١٦"). انظر DIPالوصالت، قم بتغيير إعدادات مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (

.]DIP)" [3 82الحزمة المزدوجة المضمنة (

)K-KDU303KVEمجموعة الترصيف (

 مع سلك اإلمداد بالطاقة الخاصة بمجموعة التصريف.BSال تقم بتوجيه سلك اإلرسال الخاص بالوحدة ▪
 كما هوBSقم بتوجيه سلك اإلمداد بالطاقة وشبكة المرحل الخاصة بمجموعة التصريف داخل وحدة ▪

موضح في الشكل أدناه.
ثبت الحلقة الحديدية على شبكة المرحل الخاصة بمجموعة التصريف داخل صندوق المفاتيح الخاص▪

.BSبوحدة 

c
c
c
a

ed

b

ccc b b bc cc

BS4~12A

X1M X15A

X3M X3/4M X3/4/5M

X2M
BS10~12A BS6~12A BS4~12A

fg

a مصدر اإلمداد بالطاقة لوحدةBS
bأسالك اإلرسال
cرباط الكابل
dمصدر اإلمداد بالطاقة لمجموعة التصريف
eشبكة مرحل مجموعة التصريف



عن الوحدة والخيارات | ١٢

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

36
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

fموصل مرحل مجموعة التصريف
gقلب حديدي
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R32المتطلبات الخاصة لوحدات ١٣
في هذا الفصل

37...............................................................................................................................................متطلبات مساحة التركيب13.1
37..................................................................................................................................................متطلبات مخطط النظام13.2
38.........................................................................................................................................لتحديد تدابير السالمة المطلوبة13.3
41..........................................................................................................................................................تدابير السالمة13.4

41........................................................................................................................................دون تدابير سالمة13.4.1
42..........................................................................................................................................اإلنذار الخارجي13.4.2
43.........................................................................................................................اإلطار الخارجي المزود بتهوية13.4.3

48.....................................................................................................................مجموعات تهئية اإلطار الخارجي المزود بتهوية13.5
49...............................................................................................................................................مجموعات تدابير السالمة13.6

متطلبات مساحة التركيب١۔١٣

إشعار
يرجى حماية األنابيب من األضرار المادية.▪

ابق تركيب األنابيب إلى الحد األدنى.▪

متطلبات مخطط النظام٢۔١٣

 وهو قابل لالشتعال بشكلA2L المصنف بكونه R32 غاز التبريد VRV 5يستخدم نظام استعادة الحرارة 
طفيف.

، تم تجهيز هذا النظامIEC 60335-2-40لالمتثال لمتطلبات أنظمة التبريد المحكمة المحّسنة بالمعيار 
 وإنذار في جهاز التحكم عن بعد.BSبصمامات إغالق في وحدة 

 موضحة أدناه بشكل أكثر تفصيالً. إذا تم اتباع هذه التدابير، فليست هناكBSتدابير السالمة الالزمة لوحدة 
 كما هو موضح فيBS. اتبع بعناية متطلبات تركيب الوحدة BSحاجة لتدابير سالمة إضافية بالنسبة لوحدة 

هذا الدليل. اتبع متطلبات التركيب المذكورة في دليل تركيب الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية ودليل
التشغيل لضمان أن الجهاز متوافق بالكامل مع التشريعات.

تركيب الوحدة الخارجية

لتركيب الوحدة الخارجية، ارجع لدليل التركيب والتشغيل المقدم مع الوحدة الخارجية.

تركيب الوحدة الداخلية

تطبق حدود مساحة الغرفة على الوحدات الداخلية. التفاصيل موضحة في دليل التركيب والتشغيل المرفق مع
الوحدة الخارجية. لتركيب الوحدة الداخلية، ارجع لدليل التركيب والتشغيل المقدم مع الوحدة الداخلية. لمعرفة

مدى توافق الوحدات الداخلية، انظر أحدث إصدار لكتاب البيانات الفنية الخاص بالوحدة الخارجية.

متطلبات جهاز التحكم عن ُبعد

لتركيب جهاز التحكم عن بُعد، يُرجى الرجوع لدليل التركيب والتشغيل المقدم مع جهاز التحكم عن بُعد.
لمعرفة متطلبات مكان وكيفية استخدام جهاز التحكم عن بُعد وأي نوع مستخدم، انظر دليل التركيب

والتشغيل المقدم مع الوحدة الخارجية.

BSتركيب الوحدة 

 والكمية اإلجمالية لسائل التبريدBSهناك تدابير سالمة أخرى مطلوبة وفقًا لحجم الغرفة الُمركب بها الوحدة 
. لمعرفة إجمالي كمية غاز التبريد في]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"في النظام. انظر 

النظام، التثبيت والتشغيل المقدم مع الوحدة الخارجية.
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 هذا أن يُستخدم عند الحاجة لتدابيرSVS. يمكن لمخرج BSيتوفر طرف للمخرجات الخارجية في وحدة 
 في حجم غرفة حيث يكون اإلنذار الخارجي تدبير سالمة كافيًا.BSمضادة إضافية، أو عند تركيب وحدة 

 يغلق في حالة اكتشاف تسرب غاز التبريد أوX6M هو مالمس حر محتمل على الطرف SVSمخرج 
.BS في وحدة R32تعطل أو فصل الحساس 

.]3 84 ["لتوصيل الخرج الخارجي ٥۔١٦"، راجع SVSلمزيد من المعلومات حول مخرجات 

متطلبات األنابيب

. يمكن استخدام الوصالت]3 69 ["تثبيت األنابيب ١٥"يجب تثبيت األنابيب وفقًا للتعليمات الواردة في 
.ISO14903الميكانيكية فقط (مثل وصالت اللحام) المتوافقة مع أحدث إصدار من 

بالنسبة لألنابيب المركبة في المساحة المشغولة، تأكد أن األنابيب محمية من التلف العارض. ينبغي فحص
األنابيب وفقًا لإلجراءات كما هو مذكور في دليل التركيب والتشغيل المسلم مع الوحدة الخارجية.

لتحديد تدابير السالمة المطلوبة٣۔١٣

 – حدد إجمالي كمية غاز التبريد بها في النظام. انظر دليل التركيب والتشغيل المرفق مع الوحدة1الخطوة 
الخارجية.
:BS – حدد إجمالي مساحة الغرفة التي تركب فيها وحدة 2الخطوة 

يمكن تحديد مساحة الغرفة من خالل تخطيط الحوائط واألبواب وتقسيمات األرض وحساب المساحة المغلقة.
ال تُعامل المساحات المتصلة فقط باألسقف المعلقة أو األنابيب أو التوصيالت المماثلة معاملة المساحات

الفردية.
إذا استوفى التقسيم بين غرفتين في نفس الطابق المتطلبات أدناه، فسيتم التعامل معهما معاملة غرفة واحدة
وقد يتم إضافة مساحات الغرف. ويمكن بهذه الطريقة زيادة قيمة مساحة الغرفة المستخدمة لتحديد تدابير

السالمة المطلوبة.
يجب استيفاء واحد من المتطلبين التاليين من أجل إضافة مساحات الغرف.

يمكن التعامل مع الغرف الموجودة في نفس الطابق والمتصلة بفتحة دائمة تمتد إلى الطابق ومصممة▪
لمرور األشخاص منها معاملة غرفة واحدة.

يمكن اعتبار الغرف الموجودة في نفس الطابق والمتصلة بفتحات تفي بالمتطلبات التالية كغرفة فردية.▪
يجب أن تتألف الفتحة من جزئين للسماح بدوران الهواء.
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للفتحة السفلية:
هذه ليست فتحة للخارج-
ال يمكن أن تُغلق الفتحة-
)Anvmin (² م0.012يجب أن تكون الفتحة ≥-
Anvmin مم من األرضية عند تحديد 300ال تحتسب مساحة أي فتحات أعلى من -

 مم أعلى من األرضية200 أقل من Anvmin% من 50على األقل -
 مم من األرض100يجب أن تكون قاعدة الفتحة السفلية ≤-
 مم20ارتفاع الفتحة هو ≥-

للفتحة العلوية:
هذه ليست فتحة للخارج-
ال يمكن أن تُغلق الفتحة-
)Anvmin% من 50 (² م0.006يجب أن تكون الفتحة ≥-
 مم من األرض1500يجب أن يكون الجزء السفلي للفتحة العلوية على ارتفاع ≥-
 مم20ارتفاع الفتحة هو ≥-

يمكن استيفاء متطلبات الفتحة العلوية باألسقف المعلقة أو القنوات الهوائية أو الترتيبات المماثلةمالحظة: 
التي توفر مسار هوائي بين الغرف المتصلة.

.BS – استخدم الرسوم البيانية أو الجداول أدناه لتحديد تدابير السالمة المطلوبة لوحدة 3الخطوة 
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m [kg]

Amin [m²]
Lowest under-
ground floor (b)

No safety measure (c) No safety measure (c)External alarm (d)

m [kg]

Amin [m²]

All other floors (a)All other floors (a) Lowest under-
ground floor (b)

No safety measure (c) No safety measure (c)External alarm (d)

5 16 15 16 35 207 104 207
6 23 18 23 36 213 107 213
7 31 21 31 37 219 110 219
8 41 24 41 38 225 113 225
9 51 27 51 39 231 115 231
10 59 30 59 40 237 118 237
11 65 33 65 41 243 121 243
12 71 36 71 42 249 124 249
13 77 38 77 43 — 127 —
14 83 41 83 44 — 130 —
15 89 44 89 45 — 133 —
16 95 47 95 46 — 136 —
17 101 50 101 47 — 139 —
18 107 53 107 48 — 142 —
19 113 56 113 49 — 145 —
20 118 59 118 50 — 148 —
21 124 62 124 51 — 151 —
22 130 65 130 52 — 154 —
23 136 68 136 53 — 157 —
24 142 71 142 54 — 160 —
25 148 74 148 55 — 163 —
26 154 77 154 56 — 166 —
27 160 80 160 57 — 169 —
28 166 83 166 58 — 172 —
29 172 86 172 59 — 175 —
30 178 89 178 60 — 178 —
31 184 92 184 61 — 181 —
32 190 95 190 62 — 184 —
33 195 98 195 63 — 187 —
34 201 101 201 64 — 190 —

m[كجم] إجمالي شحن غاز التبريد في النظام
A²الحد األدنى لمساحة الغرف [مدقيقة[
(a)All other floors(كل الطوابق األخرى=) 
(b)Lowest underground floor(أدنى طابق تحت األرض=) 
(c)No safety measure(دون تدابير سالمة=) 
(d)External alarm(اإلنذار الخارجي=) 
(e)Ventilated enclosure(اإلطار الخارجي المزود بتهوية=) 

 للتحقق من تدابيرBSاستخدم إجمالي كمية غاز التبريد في النظام ومساحة الغرفة التي تركب فيها وحدة 
السالمة الالزمة.

.BS كجم استخدام "دون تدابير سالمة" للوحدة 42.2غير مسموح عند شحن النظام بأعلى من مالحظة: 
عندما يكون وضع"بال تدابير سالمة" مطلوبًا، ال يزال مسموح تركيب إنذار خارجي أو إطارمالحظة: 

خارجي مزود بتهوية عند الرغبة. اتبع التعليمات ذات الصلة كما هي موضحة أدناه.
عندما يكون اإلنذار الخارجي مطلوبًا كتدبير سالمة، يُسمح بتركيب اإلطار الخارجي المزودمالحظة: 

بتهوية. اتبع الخطوات كما هي موضحة أدناه.
 في أدنىBS) في حالة تركيب الوحدة )Lowest underground floor(bاستخدم الرسم البياني الثاني (

All otherطابق تحت األرض من المبنى. بالنسبة للطوابق األخرى، استخدم الرسم البياني األول (
floors(a(.(

الطوابق األخرى

أدنى طابق تحت األرض
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 م. ارتفاع التركيب هو2.2 م و1.8 بين BSالرسوم البيانية والجدول قائمين على ارتفاع تركيب الوحدة 
.]3 51 ["متطلبات مكان تركيب للوحدة ١۔١۔١٤" عن األرض. انظر أيًضا BSارتفاع قاعدة وحدة 

 م، يمكن تطبيق حدود مختلفة لتدابير السالمة المطبقة. لمعرفة أي من2.2إذا كان ارتفاع التركيب أعلى من 
VRV م، ارجع إلى األداة اإللكترونية (2.2تدابير السالمة مطلوبة في حالة كان ارتفاع التركيب أكثر من 

Xpress.(

إشعار
 م من أدنى نقطة في األرضية.1.8 على ارتفاع أقل من BSال يمكن تركيب وحدات 

مثال

 مركبة في مساحاتBS كجم. جميع وحدات 20 هي VRVإجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في النظام 
 ذات مساحة غرفة تبلغBSال تنتمي ألدنى طابق تحت األرض من المبنى. المنطقة المركب بها أول وحدة 

، والمنطقة المركب بها² م70 الثانية ذات مساحة غرفة تبلغ BS، والمنطقة المركب بها وحدة ² م125
.² م15 الثالثة ذات مساحة غرفة تبلغ BSوحدة 

" (جميع الطوابق األخرى)، تكون حدود مساحة الغرفةAll other floorsوفقًا للرسم البياني الخاص بـ"▪
كالتالي:

Aدقيقة

"No safety measure(دون تدابير سالمة) "² م118

"External alarm(إنذار خارجي) "² م59

يعني هذا أن تدابير السالمة التالية مطلوبة:▪
تدابري السالمة المطلوبةإجمايل مساحة الغرفةBSوحدة 

1A=125دون تدابير سالمة² م118≥² م

2A=70اإلنذار الخارجي² م59≥² م

3A=15اإلطار الخارجي المزود بتهوية² م59<² م

0
10

20
30

40
50

70

90

110

80

118

59

100

140
150

130

160

5 10 20 30 40 502515 35 45 m [kg]

Amin [m2]
No safety measure (c)

External alarm (d)

Ventilated enclosure (e)

m[كجم] إجمالي شحن غاز التبريد في النظام
A²الحد األدنى لمساحة الغرف [مدقيقة[
(a)All other floors(كل الطوابق األخرى=) 
(b)Lowest underground floor(أدنى طابق تحت األرض=) 
(c)No safety measure(دون تدابير سالمة=) 
(d)External alarm(اإلنذار الخارجي=) 
(e)Ventilated enclosure(اإلطار الخارجي المزود بتهوية=) 

تدابير السالمة٤۔١٣

دون تدابير سالمة١۔٤۔١٣

 المركبةBSعندما تكون مساحة الغرفة كبيرة بما يكفي، فال حاجة لتدابير سالمة. ويتضمن ذلك أيًضا وحدة 
في أدنى طابق تحت األرض.

لتركيب لوحة إغالق المجرى ٢۔٥۔١٤"يجب استبدال ملحق لوحة إغالق القنوان بوصلة القناة (انظر 
).]3 62 ["الهوائي

https://vrvxpress.daikin.eu/
https://vrvxpress.daikin.eu/


    R32المتطلبات الخاصة لوحدات  | ١٣

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

42
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

BSالتشغيل التجرييب للوحدة 

التشغيل ٣۔١٨"، يلزم إجراء التشغيل التجريبي الذي يماثل تسريب غاز التبريد. انظر BSقبل تشغيل وحدة 
 لمزيد من التفاصيل.]BS" [3 95التجريبي للوحدة 

اإلعدادات الميدانية

دون تدابري سالمة
القيمةالوصفالرمز

 (االفتراضي): تعطيل0مؤشر المجموعة]2-0[

 : تعطيل0تدابير السالمة]2-4[

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

اإلنذار الخارجي٢۔٤۔١٣

ال تستخدم تدبير سالمة اإلنذار الخارجي في الحاالت التالية:
 مركبة في أدنى طابق تحت األرض من المبنى.BSوحدة ▪
 مركبة في مساحة مشغولة حيث يكون األشخاص مقتصرين في حركتهم.BSوحدة ▪

۔٥۔١٤"لتدبير سالمة اإلنذار الخارجي، يجب استبدال ملحق لوحة إغالق القنوات بوصلة القناة (انظر 
).]3 62 ["لتركيب لوحة إغالق المجرى الهوائي ٢

۔١٦"، انظر BS من وحدة SVSيجب توصيل دائرة اإلنذار الخارجي الكهربية (إمداد داخلي) بمخرج 
.]3 84 ["لتوصيل الخرج الخارجي ٥

يجب أن يطلق جهاز اإلنذار هذا صوتًا مسموًعا وبشكل واضح (على سبيل المثال جرس عالي وضوء
 ديسيبل أعلى من مستوى الصوت في الخلفية في15وامض). يجب أن يكون اإلنذار المسموع أعلى بقيمة 

جميع األوقات.
.BSيجب تركيب إنذار واحد على األقل في المساحة المشغولة التي يتم فيها تركيب وحدة 

 في موقع تحتإضافيًابالنسبة للمساحة المشغولة المدرجة أدناه، يجب أن يطلق جهاز اإلنذار تحذيًرا 
 ساعة من المراقبة:24اإلشراف لمدة 

ذات مرفقات النوم.-
حيث يتواجد عدد من األشخاص بدون ضوابط.-
عندما تكون ممكنة الوصول إلى األشخاص غير المعتادين على احتياطات السالمة الضرورية.-

للتحذير في موقع تحت اإلشراف، وصل جهاز تحكم عن بعد موجه بالنظام. يمكن توصيل جهاز التحكم عن
بعد الموجه هذا بأي وحدة داخلية للنظام، وسوف يحذر في الموقع تحت اإلشراف في حالة اكتشاف تسرب

يجب أن يتم تعيين اسم عنوان ما لجهاز التحكم عن بعدمالحظة:  من النظام. BSغاز التبريد في أي وحدة 
.]3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". انظر BSالموجه للوحدة 

 ويفعلSVS تسربًا في غاز التبريد، فسوف يغلق مخرج BS في الوحدة R32عندما يكتشف الحساس 
استكشاف ٢٠"اإلنذار. يتم عرض رسالة خطأ على جهاز التحكم عن بعد للوحدات الداخلية المتصلة. انظر 

.]3 101 ["المشكالت وحلها

BSالتشغيل التجرييب للوحدة 

التشغيل ٣۔١٨"، يلزم إجراء التشغيل التجريبي الذي يماثل تسريب غاز التبريد. انظر BSقبل تشغيل وحدة 
 لمزيد من التفاصيل.]BS" [3 95التجريبي للوحدة 

اإلعدادات الميدانية

اإلنذار الخاريج
القيمةالوصفالرمز

 (االفتراضي): تعطيل0مؤشر المجموعة]2-0[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[
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اإلنذار الخاريج
القيمةالوصفالرمز

 : تعطيل0اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

اإلطار الخارجي المزود بتهوية٣۔٤۔١٣

يتطلب األمر إطار خارجي مزود بتهوية كتدبير سالمة في حالة عدم السماح بتدابير السالمة األخرى (انظر
).]3 42 ["اإلنذار الخارجي ٢۔٤۔١٣" و ]3 41 ["دون تدابير سالمة ١۔٤۔١٣"

۔١٤"لتدبير سالمة اإلطار الخارجي المزود بتهوية، يتم تركيب قنوات هواء ومروحة استخالص. انظر 
لتوصيل الخرج ٥۔١٦" لتركيب مجرى الهواء (إمداد داخلي) و ]3 61 ["تركيب مجاري الهواء للتهوية ٥

.BS لتوصيل دائرة مروحة االستخالص الكهربائية (إمداد داخلي) بوحدة ]3 84 ["الخارجي
كتدبير سالمة إضافي، يمكن تركيب دائرة إنذار خارجي كهربائية (إمداد داخلي) باستخدام مخرجمالحظة: 

SVS 3 84 ["لتوصيل الخرج الخارجي ٥۔١٦". انظر[.
 تسربًا في غاز التبريد، فسيُفعل تدابير السالمة. يتضمن ذلكBS في الوحدة R32عندما يكتشف الحساس 

فتح مخمد الوحدة للسماح بدخول الهواء وتفعيل إشارة مخرج المروحة لتحفيز مروحة االستخالص على
العمل، وإفراغ تسرب الغاز وعرض رسالة خطأ على أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالوحدات الداخلية

الموصلة.
 أنواع من التهيئات (انظر أدناه).3 خياًرا بين BSيمكن المخمد الموجود في مدخل هواء الوحدة 

a

aالمخمد

التزم بالقواعد التالية:

يجب أن يكون منفذ مجرى إخراج الهواء إلى خارج المبنى.مجرى الهواء
تجنب دخول األوساخ والغبار والحيوانات الصغيرة إلى مجرى الهواء مما يؤدي

ركب صمام غير رجعي، شبكة، مرشح أو مكونات أخرى فيمثال: إلى العطل. 
مجرى إخراج الهواء.

 وال يمكن أن تعمل كمصدرCEيجب أن تحمل مروحة االستخالص عالمة مروحة االستخالص
محركات التيار المباشر المصنفرة تسببمثال: إشعال أثناء التشغيل العادي. 
شرارات وغير مسموح بها.

 كيلو فولت أمبير.2.5يجب أن يكون تيار المروحة الكهربي أقل من 

تأكد من توفر هواء بديل كافي الستخالص تسرب غاز التبريد. يجب اإلبقاء علىالهواء المستبدل
 ساعة. يتم ذلك عن6.5تشغيل معدل تدفق هواء االستخالص لما ال يقل عن 
 أو بتوفير هواء بديلBSطريف توفير كمية هواء كبيرة بما يكفي حول وحدة 

 (مثل فتحات طبيعية أو فتحات مخصصة في السقفBSكافي حول وحدة 
المعلق).

۔١٨"يلزم إجراء فحص دوري للوحدة، حيث يتم تكرار التشغيل التجريبي (انظر الصيانة
).]BS" [3 95التشغيل التجريبي للوحدة  ٣

حافظ على قناة اإلخراج لتجنب تراكم الغبار واألوساخ وسدها لمسار التدفق
).]3 21 ["التحقق الدوري لإلطار الخارجي المزود بتهوية ٢۔٧"(انظر 
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 واحدة – مروحة استخالص واحدةBSوحدة 
 في النظام لها قناة إخراج خاصة بها ولها مروحة االستخالصBSفي معظم التهيئات البسيطة، كل وحدة 

الخاصة بها.

a b c

a وحدةBS
bمجرى الهواء
cمروحة االستخالص

.]3 84 ["لتوصيل الخرج الخارجي ٥۔١٦"، انظر BSيجب توصيل مروحة استخالص بوحدة 
من أجل تحديد حجم المروحة، يجب حساب سعة الضغط المطلوبة. انخفاض الضغط اإلجمالي في قناة

 وانخفاض الضغط الناتج عنBSاإلخراج يتكون من أجزاء متعددة: انخفاض الضغط الناتج عن وحدة 
مكونات مجرى الهواء.

حدد معدل تدفق هواء تفريغ يستوفي المتطلبات القانونية. هذا يعني أن معدل تدفق الهواء أعلى من الحد
 عندما يقارن بينه وبين الضغط المحيط.BSاألدنى القانوني المطلوب ويولد فرق ضغط كاٍف داخل وحدة 

/الساعة، ويجب أن يؤدي انخفاض³ مAFROUT) 18.8يبلغ الحد األدنى المطلوب لمعدل تدفق الهواء (
 باسكال أقل من20) التي أكثر من BS (Pinternal إلى الضغط داخل وحدة BSالضغط المولد من وحدة 

الضغط المحيط.

a

Pداخلي AFRخارجي

a وحدةBS
AFROUTتدفق الهواء
Pinternalالضغط الداخلي

يُنصح بإضافة هامش أمان على هذا الحد األدنى للقيم عند تصميم قناة اإلخراج من أجل األخذ في االعتبار
التحمل في األجزاء وتراكم األوساخ والغبار في قناة اإلخراج بمرور الوقت، إلخ.

 باسكال أقل من ضغط المناطق350 أكثر من BS ينبغي أال يكون الضغط الداخلي للوحدة مالحظة: 
المحيطة.

،BSسجل انخفاض الضغط المولد من كل المكونات في قناة اإلخراج لمعدل الهواء المحدد. بالنسبة لوحدة 
). انظرAFROUT) في وظيفة معدل تدفق الهواء (POUTاستخدم المنحنى الذي يمثل الضغط في المخرج (

.BSأحدث إصدار لدفتر البيانات الهندسية الفنية الخاص بمنحنيات انخفاض ضغط الوحدة 

a

PخارجيAFRخارجي

a وحدةBS
AFROUTتدفق الهواء
ضغط المنفذOUT الضغط

لمعرفة انخفاض الضغط الناتج عن المكونات األخرى في قناة اإلخراج (المجاري، الثنيات، إلخ)، استخدم
المنحنيات المزودة من الجهة المصنعة.

استخدم معدل تدفق الهواء ومجموع خفض الضغط لتحديد المروحة المناسبة.

مثال

a b

d f gi he

c

a وحدةBS
b~h(المجرى، الثنية، المخفض، الموسع، صمام ال رجعي، شبكة الحائط، إلخ) مجرى الهواء
iمروحة االستخالص
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)BS (Pinternal. استخدم منحنى الضغط الداخلي بداخل وحدة BS12Aنحن نستخدم في هذا المثال وحدة 
/الساعة، يكون الضغط³ م115) عند تحديد معدل تدفق هواء AFROUTفي وظيفة معدل تدفق الهواء (

 باسكال أقل من الضغط المحيط. يكون معدل تدفق الهواء هذا أعلى من المطلوبBS 42.9داخل الوحدة 
 باسكال أقل من الضغط350~20 داخل النطاق BS/الساعة، ويكون الضغط داخل وحدة ³ م18.8

/الساعة هذا للحسابات اإلضافية.³ م115المحيط. استخدم معدل تدفق الهواء 
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 مقارنةً بالضغط المحيط بما يصل إلىBSتمثل هذه المنحنيات الضغط الداخلي للوحدة مالحظة: 
 باسكال.101325

. بمعدلBS) لوحدة AFROUT) في وظيفة معدل تدفق الهواء (POUTاستخدم منحنى الضغط الخارجي (
 باكسال.BS 47.5/الساعة، ينتج انخفاض للضغط في وحدة ³ م115تدفق هواء 
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استخدم المنحنيات، مع التعليمات بشأن كيفية قراءتها، الخاصة بالجهة المصنعة للمكونات للعثور على
انخفاض الضغط الناتج عن جميع المكونات في مجرى الهواء. قد يتطلب األمر تحويل بعض الوحدات. يجب

أن تتذكر أنه بالنسبة للمجاري الهوائية، قد يكون انخفاض الضغط من الجهة المصنعة مزوًدا وفقًا لوحدة
الطول من المجاري (الوحدات على سبيل المثال هي باسكال/م). اضرب هذه القيمة في طول المجرى

لمعرفة انخفاض الضغط اإلجمالي.

AFR [m³/h] AFR [m³/h] 

ΔP
[Pa/m]

ΔP
[Pa]

115

1

115

8

مجاري ثنيات

مثال

سجل انخفاض الضغط لكل مكون في جدول اإلشراف. اجمع انخفاض الضغط.
 [باسكال]P∆ [باسكال/ م]P∆الطول [م]/الساعة]³ [مAFRالنوعالمؤرشالرقم

1a وحدةBS115--47.5

2b515"مجرى

3c8--"الثنية

4b10110"مجرى

5c8--"الثنية

6b212"مجرى

7d4--"الموسع

8e60.53"مجرى

9f6--"المخفض

10b212"مجرى

11b111"مجرى

12g11--"صمام ال رجعي

13b111"مجرى

14h15--"شبكة الحائط

123.5)14 إلى 1إجمالي انخفاض الضغط (حاصل جمع الصفوف 
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123.5/الساعة وإجمالي ارتفاع الضغط الذي يبلغ ³ م115اختر مروحة بالمعدل المطلوب الذي يبلغ 
باسكال.

لسهولة التركيب، نوصي باستخدام مراوح المجاري الداخلية.مالحظة: 

BSالتشغيل التجرييب للوحدة 

التشغيل ٣۔١٨"، يلزم إجراء التشغيل التجريبي الذي يماثل تسريب غاز التبريد. انظر BSقبل تشغيل وحدة 
 لمزيد من التفاصيل.]BS" [3 95التجريبي للوحدة 

اإلعدادات الميدانية

1 – مروحة استخالص BS 1وحدة 
القيمةالوصفالرمز

 (االفتراضي): تعطيل0مؤشر المجموعة]2-0[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 (االفتراضي): تمكين1اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

1 متعددة على التوازي - مروحة استخالص BSوحدات 
 الموصلة على التوازي بمروحة استخالص فردية. تستفيد كلBSفي هذه التهيئة، هناك العديد من وحدات 

 من مسار تدفق الواء المباشر لمروحة االستخالص. في حالة تسرب غاز التبريد فيBSوحدة من وحدات 
 هذه ويسمح بإخراج الهواء مباشرة إلى مروحة االستخالص.BS، سوف يفتح مخمد وحدة BSأي وحدة 

 األخرى مغلقة.BSوتظل المخمدات الخاصة بوحدات 

a1

a2

a...

b c

a# وحدةBSرقم 
bمجرى الهواء
cمروحة االستخالص

 التي تنتمي إلى نفسBS فقط من مجموعة وحدات (=BS 1إن اتصال دائرة مروحة االستخالص بوحدة 
). إذا كان]3 84 ["لتوصيل الخرج الخارجي ٥۔١٦"مجرى الهواء ومروحة االستخالص) كافي (انظر 

 منتمية إلى أنظمة وحدات خارجية في إحدى المجموعات، يجب توصيل دائرة المروحةBSهناك وحدات 
 (في المجموعة) لكل نظام وحدة خارجية.BS 1بوحدة 

مثال

a

a

a

A

c e

c e

d e

e

f

b

a

a

A

c e

d e

d e

e

B

e

f

a وحدةBS تنتمي إلى الوحدة الخارجية A
b وحدةBS تنتمي إلى الوحدة الخارجية B
cطرف مخرجات مروحة االستخالص - غير موصل
dطرف مخرجات مروحة االستخالص - موصل
eطرف أسالك اإلرسال



         R32المتطلبات الخاصة لوحدات  | ١٣

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

47
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

fمروحة االستخالص
A الوحدة الخارجيةA
B الوحدة الخارجيةB

أسالك اإلرسال
سلك خرج مروحة االستخالص

) عبر اإلنترنت للعثور على سعة الضغط المطلوبة لتحديد حجم المروحةVRV Xpressتتاح أداة (
الصحيح. استخدم هذه األداة اإللكترونية فقط لهذا االختيار.

BSالتشغيل التجرييب للوحدة 

التشغيل ٣۔١٨"، يلزم إجراء التشغيل التجريبي الذي يماثل تسريب غاز التبريد. انظر BSقبل تشغيل وحدة 
 لمزيد من التفاصيل.]BS" [3 95التجريبي للوحدة 

اإلعدادات الميدانية

1 متعددة عىل التوازي – مروحة استخالص BSوحدات 
القيمةالوصفالرمز

: تمكين1مؤشر المجموعة]2-0[

)a(#رقم المجموعة]2-1[

 (االفتراضي): على التوازي0تهيئة المجموعة]2-2[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 (االفتراضي): تمكين1اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[
)a( عين رقم مجموعة فريد لكل مجموعة في النظام. جميع وحداتBSفي نفس المجموعة ال بد أن يكون لها نفس رقم 

المجموعة.

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

1 متعددة على التوالي – مروحة استخالص BSوحدات 
 الموصلة على التوالي بمروحة استخالص فردية. ويتدفقBSفي هذه التهيئة، هناك العديد من وحدات 

،BS إلى مروحة االستخالص. في حالة تسرب غاز التبريد في أي من وحدات BSالهواء خالل كل وحدة 
 وسيسمح بتفريغ الهواء إلى مروحة االستخالص.BSسيُفتح مخمد جميع وحدات 

a a a db cc bb

a وحدةBS
bمجرى الهواء
cEKBSDCK
dمروحة االستخالص

لتوصيل الخرج ٥۔١٦" للمجموعة أمر كافي (انظر BS 1إن اتصال دائرة مروحة االستخالص بوحدة 
 في نفس المجموعة على التوالي التي تنتمي ألنظمةBS). ال يُسمح بأن تكون وحدات ]3 84 ["الخارجي

وحدات خارجية مختلفة.

مثال

a a a f
c e c e d e

A
e

https://vrvxpress.daikin.eu/
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a b b f
d e c e d e

A
e

B
e

a وحدةBS تنتمي إلى الوحدة الخارجية A
b وحدةBS تنتمي إلى الوحدة الخارجية B
cطرف مخرجات مروحة االستخالص - غير موصل
dطرف مخرجات مروحة االستخالص - موصل
eطرف أسالك اإلرسال
fمروحة االستخالص
A الوحدة الخارجيةA
B الوحدة الخارجيةB

أسالك اإلرسال
سلك خرج مروحة االستخالص

مسموح به
غير مسموح به

 في كل مرة يتم توصيل مجرى الهواء فيها بمدخل الهواءEKBSDCKيلزم وجود مجموعة الخيارات 
.BS(جانب المخمد) الخاص بوحدة 

) عبر اإلنترنت للعثور على سعة الضغط المطلوبة لتحديد حجم المروحةVRV Xpressتتاح أداة (
الصحيح. استخدم هذه األداة اإللكترونية فقط لهذا االختيار.

BSالتشغيل التجرييب للوحدة 

التشغيل ٣۔١٨"، يلزم إجراء التشغيل التجريبي الذي يماثل تسريب غاز التبريد. انظر BSقبل تشغيل وحدة 
 لمزيد من التفاصيل.]BS" [3 95التجريبي للوحدة 

اإلعدادات الميدانية

1 متعددة عىل التوايل – مروحة استخالص BSوحدات 
القيمةالوصفالرمز

: تمكين1مؤشر المجموعة]2-0[

)a(#رقم المجموعة]2-1[

: على التوالي1تهيئة المجموعة]2-2[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 (االفتراضي): تمكين1اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[
)a( عين رقم مجموعة فريد لكل مجموعة في النظام. جميع وحداتBSفي نفس المجموعة ال بد أن يكون لها نفس رقم 

المجموعة.

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

مجموعات تهئية اإلطار الخارجي المزود بتهوية٥۔١٣

من الممكن دمج تكوين اإلطارات الخارجية المزودة بتهوية المختلفة (مجموعات) في نفس الجهاز. للقيام
 في نفس المجموعةBSبذلك، قم بتخصيص قيمة مجموعة فريدة لكل مجموعة. يجب تعيين كل وحدات 

بنفس رقم المجموعة.

https://vrvxpress.daikin.eu/
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مثال

a

d

b

b

b

d d

e

e

c

c

c

e

aالوحدة الخارجية
b الوحدةBS 1 المنتمية إلى المجموعة
c الوحدةBS 2 المنتمية إلى المجموعة
d الوحدةBS 3 المنتمية إلى المجموعة
eمروحة االستخالص

أسالك اإلرسال

اإلعدادات الميدانية

القيمةالوصفالرمز
المجموعة

123

: تمكين1مؤشر المجموعة]2-0[

123رقم المجموعة]2-1[

 (االفتراضي): على0تهيئة المجموعة]2-2[
التوازي

: على1
التوالي

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 (االفتراضي): تمكين1اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.

مثال

ال يُسمح بدمج التهيئات الموازية أو المتسلسلة داخل نفس المجموعة.

a
B

A

a

a

b

a وحدةBS
bمروحة االستخالص
Aالتهيئة الموازية
Bالتهيئة المتسلسلة

غير مسموح به

مجموعات تدابير السالمة٦۔١٣

 مع تدابير السالمة المختلفة (دون تدابير السالمة وجهاز اإلنذار الخارجيBSمن الممكن جمع وحدات 
واإلطار اإلطار الخارجي المزود بتهوية) في نفس الجهاز.
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مثال

a
b

b

e f

d

c

aالوحدة الخارجية
b الوحدةBSمع تدابير سالمة اإلطار الخارجي المزود بتهوية 
c وحدةBSدون تدابير السالمة 
d الوحدةBSمع تدابير سالمة اإلنذار الخارجي 
eمروحة االستخالص
fاإلنذار الخارجي

أسالك اإلرسال

اإلعدادات الميدانية

) مع تدابري سالمة اإلطار الخاريج المزود بتهويةBS (bالوحدات 
القيمةالوصفالرمز

: تمكين1مؤشر المجموعة]2-0[

1رقم المجموعة]2-1[

 (االفتراضي): على التوازي0تهيئة المجموعة]2-2[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 (االفتراضي): تمكين1اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[

) بدون تدابري سالمةBS (cالوحدات 
القيمةالوصفالرمز

 (االفتراضي): تعطيل0مؤشر المجموعة]2-0[

 : تعطيل0تدابير السالمة]2-4[

) مع تدبري سالمة اإلنذار الخاريجBS (dوحدات 
القيمةالوصفالرمز

 (االفتراضي): تعطيل0مؤشر المجموعة]2-0[

 (االفتراضي): تمكين1تدابير السالمة]2-4[

 : تعطيل0اإلطار الخارجي المزود بتهوية]2-7[

 وA2P،و A1P يجب إجراء بعض اإلعدادات الميدانية على الدوائر المطبوعة الرئيسية (مالحظة: 
A3P لنفس الوحدة (BS 3 86 ["تنفيذ إعدادات ميدان التركيب ١۔١٧". لمزيد من المعلومات، انظر[.



تركيب الوحدة | ١٤

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

51
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

تركيب الوحدة١٤
إنذار

. لمزيد من المعلومات، انظرR32يجب أن يتوافق التركيب مع المتطلبات التي تنطبق على معدات 
.]R32" [3 37المتطلبات الخاصة لوحدات  ١٣"

في هذا الفصل
51......................................................................................................................................................إعداد موقع التثبيت14.1

51...........................................................................................................................متطلبات مكان تركيب للوحدة14.1.1
55.........................................................................................................................................................التهيئات الممكنة14.2
57.....................................................................................................................................................فتح الوحدة وإغالقها14.3

57...............................................................................................................................................لفتح الوحدة14.3.1
57............................................................................................................................................إلغالق الوحدة14.3.2

57............................................................................................................................................................تثبيت الوحدة14.4
57.............................................................................................................................................لتثبيت الوحدة14.4.1
59................................................................................................................................لتوصيل أنابيب التصريف14.4.2
60................................................................................................................................لتركيب أنابيب التصريف14.4.3

61..........................................................................................................................................تركيب مجاري الهواء للتهوية14.5
61..................................................................................................................................تركيب المجرى الهوائي14.5.1
62..................................................................................................................لتركيب لوحة إغالق المجرى الهوائي14.5.2
62..........................................................................................................لتبديل الهواء في جانب مدخل ومخرج الهواء14.5.3

إعداد موقع التثبيت١۔١٤

اختر موقع تركيب يتمتع بمساحة كافية لنقل الوحدة داخل وخارج الموقع.
تجنب التركيب في بيئة تحتوي على الكثير من المذيبات العضوية مثل الحبر والسيلوكسين.

ال تقم بتركيب الوحدة في األماكن التي غالبًا ما يتم استخدامها كمكان للعمل. في حالة أعمال البناء (مثل
أعمال الطحن) حيث يتجمع الكثير من الغبار، يجب تغطية الوحدة.

إنذار
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 مكان تركيب للوحدة١۔١۔١٤

تحذير
تعذر الوصول إلى الجهاز من عامة الناس. قم بتركيبه في مكان آمن ومحمي من سهولة الوصول إليه.

هذه الوحدة مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.

تحذير
هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام في المواقع السكنية ولن يضمن توفير الحماية الكافية الستقبال موجات

الراديو في مثل هذه المواقع.

إشعار
 متر من موقع سكني، يجب على فني التركيب الخبير تقييم حالة التوافق30إذا كانت المعدات مركبة على بُعد 

الكهرومغناطيسي قبل التركيب.

إشعار
 لتثبيت أي تدابير تخفيفEMCيتطلب التثبيت وأي صيانة متخصًصا لديه خبرة في التوافق الكهرومغناطيسي 

 محددة في تعليمات المستخدم.EMCتتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي 
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إشعار
قد تتسبب المعدات الموضحة في هذا الدليل في حدوث ضوضاء إلكترونية ناتجة عن طاقة التردد الالسلكي.

يتوافق الجهاز مع المواصفات المصممة لتوفير حماية معقولة ضد هذا التداخل. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن
عدم حدوث تداخل في تثبيت معين.

ولذلك يوصى بتركيب المعدات واألسالك الكهربائية بطريقة تجعلهم يحافظون على مسافة مناسبة من أجهزة
األستريو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وما إلى ذلك.

 م أو أكثر لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي لألجهزة3في األماكن ذات االستقبال الضعيف، حافظ على مسافة 
األخرى واستخدم أنابيب مجاري لخطوط الطاقة واإلرسال.

معلومات
يستوفي الجهاز متطلبات المواقع التجارية والصناعية الخفيفة فيما يتعلق بتركيبه وصيانته بشكل مهني.

معلومات
 ديسيبل صوتي.70مستوى ضغط الصوت أقل من 

معلومات
.]3 4 ["احتياطات السالمة العامة ٢"اقرأ أيًضا متطلبات مكان التركيب العام. انظر فصل 

معلومات
اقرأ أيًضا المتطلبات التالية:

متطلبات مساحة الخدمة. انظر أدناه في هذا الموضوع▪

.]3 69 ["تثبيت األنابيب ١٥"متطلبات أنابيب غاز التبريد انظر ▪

تختلف تدابير السالمة وفقًا إلجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في النظام وعلى مساحة األرضية. انظر
.]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"

 مصممة للتركيب الداخلي فقط. داوم على تذكر الظروف التالية.BSالوحدة 
القيمةالظروف المحيطة

 درجة مئوية جافة32~15درجة الحرارة الداخلية

%80≤درجة الرطوبة الداخلية

ال تركب الوحدة في األماكن التالية:
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 بها بخار حمضي أو قلوي.▪
في المركبات أو السفن.▪

ال يوصى بتركيب الوحدة في األماكن التالية ألنها قد تقصر من عمر الوحدة:
في األماكن التي يتقلب فيها الجهد الكهربائي كثيًرا.▪
احرص على أنه في حالة حدوث تسرب للمياه، يجب أال تتسبب المياه في أي تلف لمكانتسرب مياه. ▪

التركيب واألماكن المحيطة به.
اختر موقعًا لن تؤدي فيه ضوضاء تشغيل الوحدة إلى إزعاج شاغلي الغرفة. لتجنب إزعاجالضوضاء. ▪

 م على األقل من األنابيب بين الغرفة5ضوضاء غاز التبريد لألشخاص في الغرفة، حافظ على طول 
. إذا لم يكن هناك سقف معلق في الغرفة، يُنصح بإضافة عزل صوتي حول األنابيبBSالمشغولة ووحدة 

 والوحدة الداخلية.BS والوحدة الداخلية أو حافظ على طول إضافي بين وحدة BSبين وحدة 
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>5 m
c

a

b

b

a

a وحدةBS
bالوحدة الداخلية
c(إمداد داخلي) عزل الصوت

 تأكد من إمكانية تبخير مياه التكثيف بشكل صحيح.التصريف.▪
 احرص على أن تكون أنابيب الصرف قصيرة قدر اإلمكان.طول أنبوب التصريف.▪
 أبق حجم األنبوب مساويًا لوصالت األنابيب أو أكبر منها (أنبوب فينيل بالقطرحجم أنبوب التصريف.▪

 ملم).26 ملم، والقطر الخارجي 20االسمي 
 لمنع دخول الروائح السيئة والهواء إلى الوحدة من خالل أنابيب التصريف، يجب تركيبالروائح السيئة.▪

محبس.

a

aمحبس

 ال توصل أنابيب التصريف مباشرةً بأنابيب الصرف الصحي حيث رائحة األمونيا. قد تدخلاألمونيا.▪
األمونيا الموجودة في أنبوب الصرف الصحي في الوحدة عن طريق أنابيب التصريف وتسبب التآكل.

 معT من الممكن جمع أنابيب التصريف. استخدم أنابيب التصريف ووصالت جمع أنابيب التصريف.▪
القياس الصحيح للسعة التشغيلية للوحدات.

≥1
00

a a

a وصلةT

 التزم بالمتطلبات التالية:المساحة.▪
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a

[mm]

c ≥ 485 c ≥ 485 
d ≥ 500

b ≥ 720 

(≥49.5)

291

f: 875 f: 450

A≥1800≥100

a

≥5

e e

g

e

[mm]

Aأدنى حد للمسافة الفاصلة عن األرضية
aصندوق المفاتيح
bالمساحة الخاصة بالصيانة
cالحد األدنى من مساحة التوصيل ألنابيب التبريد القادمة من الوحدة الخارجية أو لألنابيب القادمة من أو

 أخرى، وأنابيب التصريف والمجرى الهوائي.BSالمتجهة إلى وحدة 
d.الحد األدنى لمساحة توصيل أنابيب التبريد بالوحدات الخارجية
eالسقف المعلق
fفتحة السقف المعلق
gسطح األرضية

. تحقق مما إذا كان السقف قويًا بما فيه الكفاية لتحمل وزن الوحدة. إذا كان هناك أي خطر،قوة السقف▪
فعزز قوة السقف قبل تركيب الوحدة.

لألسقف الحالية، استخدم المثبتات.-
أما بالنسبة لألسقف الجديدة، استخدم المالحق الغائرة أو المثبتات الغائرة أو أي جزء من األجزاء-

األخرى المزودة ميدانيًا.
 التزم بالمقاسات التالية ومواضعها لفتحات السقف:فتحة السقف.▪
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[mm]

100

450

A

40

30

100

45
0

87
5

A:حجم فتحة السقف
)BS4A مم (800

)BS6~8A مم (1200
)BS10~12A مم (1600

التهيئات الممكنة٢۔١٤

أنابيب سائل التربيد

A

B

b

a
a
a

1

2

1

2

b

a
a
a

C

bb

Aأنابيب التبريد المتصلة بالجانب األيسر فقط
Bأنابيب التبريد المتصلة بالجانب األيمن فقط
C(تدفق عبر األنابيب) أنابيب التبريد المتصلة بكال الجانبين
BSمن الخارج أو من الوحدة 1
BSمن الخارج أو من/إلى الوحدة 2
a(ملحق) (سداد األناببب)
b(إمداد داخلي) أنابيب داخلية



تركيب الوحدة | ١٤

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

56
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

مجاري
A

a

1

A’

aa b

12

1

B

a

21

B’

aa
b

C

c

A(التهيئة االفتراضية) .التدفق االفتراضي. المجرى الهوائي فقط على جانب مخرج الهواء
A'.التدفق االفتراضي. المجرى الهوائي على كال الجانبين
B.تدفق معكوس. المجرى الهوائي فقط على جانب مخرج الهواء
B'.تدفق معكوس. المجرى الهوائي على كال الجانبين
Cبال تهوية استخالص مثبتة
 أخرىBSلمروحة االستخالص أو وحدة 1
 أخرىBSمن وحدة 2
a(إمداد داخلي) مجرى
b (مجموعة خيارات)EKBSDCK
c(ملحق) لوحة إغالق المجرى

لتبديل ٣۔٥۔١٤"في حالة احتجت إلى عكس تدفق الهواء، قم بتبديل مدخل الهواء ومخرج الهواء. انظر 
.]3 62 ["الهواء في جانب مدخل ومخرج الهواء

معلومات
قد تتطلب بعض الخيارات مساحة خدمة إضافية. انظر دليل التثبيت للخيار المستخدم قبل التركيب.
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فتح الوحدة وإغالقها٣۔١٤

لفتح الوحدة١۔٣۔١٤

1

2

3× SW8

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.

إلغالق الوحدة٢۔٣۔١٤

2

1

3× SW8

      ≤ 3.2 N·m

تثبيت الوحدة٤۔١٤

لتثبيت الوحدة١۔٤۔١٤

معلومات
 عند تثبيت المعدات االختيارية، اقرأ أيًضا دليل التثبيت الخاص بالجهاز االختياري. وفقًااألجهزة االختيارية.

للظروف الميدانية، قد يكون من األسهل القيام بتثبيت المعدات االختيارية أوالً.

 في لوحة السقف. التزم بالمسافات التالية:M10 أو M8 مسامير تعليق 4ركب 1
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a

b

a :(الطول) مم513مستوى مسمار التعليق 
b:(العرض) مستوى مسمار التعليق

)BS4A مم (630
)BS6~8A مم (1030
)BS10~12A مم (1430

ركب صامولة وحلقتين وصامولة مزدوجة في كل مسمار تعليق. اترك مسافة كافية للمناورة بالوحدة2
بين الصامولة والصامولة المزدوجة.

ضع الوحدة في مكانها بتعليق كتائف التعليق للوحدة حول مسامير التعليق بين الحلقتين.3

a
b

b
d

c

a(إمداد ميداني) صامولة
b(توريد داخلي) الغاسلة
cكتيفة تعليق
d(إمداد ميداني) صامولة مزدوجة

a
b

c

e
d

aلوحة السقف
bمسمار التثبيت
cصامولة طويلة أو الشدادة
dمسمار تعليق
e وحدةBS

ثبت الوحدة بإحكام الصامولة والصامولة المزدوجة.4
قم بتسوية الوحدة في األركان األربعة جميعًا بإدارة الصامولة المزدوجة أو الصواميل الطويلة أو5

الشدادات. استخدم ميزان أو أنبوب فينيل مملوء بالماء لقياس توازن تعليق الوحدة. يسمح باإلمالة
 بحد أقصى في اتجاه فتحة التصريف وبعيًدا عن صندوق المفاتيح.1بزاوية 

إشعار
إذا كانت الوحدة مركبة بزاوية أكبر من المسموح به، قد يتساقط الماء من الوحدة.
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b

a

aالمستوى
bأنبوب فينيل مملوء بالماء

≤ 1° a

b

A
B

≤ 1°

A

a

B

aمأخذ تصريف
bصندوق المفاتيح

لتوصيل أنابيب التصريف٢۔٤۔١٤

إشعار
قد يتسبب التوصيل غير الصحيح لخرطوم التصريف في حدوث تسريبات وتلف مساحة التركيب والمناطق

المحيطة بها.

اضغط على خرطوم التصريف ألبعد حد ممكن على وصلة أنبوب التصريف.1

1

a

b

a(متصلة بالوحدة) وصلة أنبوب التصريف
b(ملحق) خرطوم تصريف

ثبت المشبك المعدني حول خرطوم التصريف بالقرب من الوحدة بأكبر قدر ممكن.2
أحكم ربط المشبك المعدني وقم بثني طرفه بحيث ال تُضغط بطانة منع التسرب ذاتية اللصق الكبيرة3

(ملحق) للخارج عند وضعها.

4

c

3
2

c(ملحق) مشبك معدني



تركيب الوحدة | ١٤

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

60
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

تحقق إذا كان الماء يتم تصريفه بشكل صحيح.4
افتح فتحة الفحص بإزالة غطاء فتحة الفحص.▪

2×

      ≤ 3.2 N·m

PH2
SW8

أضف الماء من خالل فتحة الفحص.▪

تحقق من تدفقات الماء عبر خرطوم التصريف وتحقق مما إذا كان هناك تسرب للماء.▪
قم بإغالق فتحة الفحص.▪

لف بطانة منع التسرب ذاتية اللصق الكبيرة (ملحق) حول المشبك المعدني وخرطوم التصريف.5
ابدأ على جزء مسمار.المشبك المعدني وأكمل العملية حول المشبك ثم قم بعمل تشابك مع نقطةمالحظة: 

البداية.

5

b
a

c
d

a(متصلة بالوحدة) وصلة أنبوب التصريف
b(ملحق) خرطوم تصريف
c(ملحق) مشبك معدني
d(ملحق) بطانة منع التسرب ذاتية اللصق الكبيرة

قم بتوصيل أنبوب التصريف بخرطوم التصريف.6

6
e

e(إمداد داخلي) أنابيب التصريف

لتركيب أنابيب التصريف٣۔٤۔١٤

ركب أنابيب التصريف بقضبان معلقة كما يظهر في الشكل التوضيحي.1

1~1.5 m
a

aشريط معلق
مسموح به
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غير مسموح به

) لمنع انحباس الهواء في األنابيب. إذا لم تتمكن من1/100تأكد من توفير انحدار ألسفل (على األقل 2
).K-KDU303KVEعمل انحدار مناسب للتصريف، فاستخدم مجموعة التصريف (

اعزل أنابيب التصريف الكامل الموجودة في المبنى لمنع حدوث التكثيف.3

تركيب مجاري الهواء للتهوية٥۔١٤

تركيب المجرى الهوائي١۔٥۔١٤

يتم إمداد مجرى الهواء داخليًا.
ال يُعد المجري الهوائي ضرورية إال في حالة كان الزًما وجود إطار خارجي مزود بتهوية كتدبير للسالمة.

.]3 43 ["اإلطار الخارجي المزود بتهوية ٣۔٤۔١٣"انظر 

إنذار
ال تّركب مصادر اشتعال (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربي) في أعمال

مجرى الهواء.

تحذير
إذا كان المجرى المعدني يمر من خالل شبك معدني أو شبك سلكي أو شريحة معدنية من التركيب الخشبي،

فافصل المجرى عن الحائط كهربائيًا.

توصيل منفذ الهواء.1
 م على وصلة مجرى الوحدة.1 مم بما ال يقل عن 160ثبت مجرى بمقاس ▪
 براغي على األقل.3ثبت المجرى بوصلة المجرى بـ▪
اتبع تعليمات الجهة المصنعة لمجرى الهواء للوصالت األخرى.▪
قم بتثبيت المقياس األول الخاص بمجرى مخرج الهواء بعد الوحدة بطريقة ال يمكن أن تنحدر فيها▪

إلى أسفل.
تأكد من أن الوصالت إلى الوحدة أو أي وصالت أخرى في النظام ال تسرب الهواء.▪

في حالة التهيئة المتسلسلة: وصل مدخل الهواء.2
الخيارات الممكنة ١۔٤۔١٢" على المخمد. انظر EKBSDCKقم بتثبيت مجموعة الخيارات ▪

.]BS" [3 35للوحدة 
 مم على مجموعة الخيارات.160ضع المجرى ▪
 براغي على األقل.3ثبت المجرى بمجموعة الخيارات بـ▪
اتبع تعليمات الجهة المصنعة لمجرى الهواء للوصالت األخرى.▪
تأكد من أن الوصالت إلى الوحدة أو أي وصالت أخرى في النظام ال تسرب الهواء.▪

قم بعزل المجرى الهواي بالعزل الحراري المزود وبماد منع التسرب الملحقة (مقابل التكثف).3
قم بعزل المقياس األول على األقل للمجرى الهوائي مقابل الفاقد الحراري بالليف الزجاجي أو رغوة▪

البولي إيثيلين (إمداد داخلي) مع الحد األدنى من السماكة وفقًا للظروف المحيطة المتوقعة. انظر
.]3 70 ["تجهيز أنابيب غاز التبريد ٢۔١٥"

إذا كان جانبي الوحدة بهما مجاري، فاعزل الجانبين.▪
ثبت مادة منع التسرب الملحقة في طرف العزل من اإلمداد الميداني لمنفذ الهواء. ضع مادة منع▪

 مم. إذا كان مجرى50التسرب الملحقة تحت العزل من اإلمداد الميداني. اصنع تداخالً بمقدار 
المنفذ بالكامل معزول حراريًا من الوحدة إلى الحائط الخارجي، فليست مادة منع التسرب الملحقة

ضرورية.
a d ed e fgcg b

≥1000 50
250

(mm)
≥1000
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a وحدةBS
b(منفذ الهواء) وصلة مجرى الهواء
c مجموعة الخياراتEKBSDCK(مدخل الهواء) 
d(إمداد داخلي) مجرى
e(إمداد ميداني) عزل
f(ملحقة) مادة منع التسرب
g(إمداد داخلي) المسامير

احمي مجرى الهواء ضد تدفق الهواء العكسي من الرياح.4
تأكد من منع الحيوانات والمخلفات والغبار من الدخول إلى مجرى الهواء.5
إذا لزم األمر، فاعزل مجرى الهواء والحائط كهربيًا.6
اختياريًا: اصنع فتحات خدمة في مجاري الهواء لتسهل أمر الصيانة.7
اختياريًا: وفر عزل صوتي. حيث أن مجاري الهواء تُستخدم فقط عند اكتشاف تسرب لسائل التبريد،8

فليس من الضروري عزل مجاري الهواء ضد الضوضاء. على الرغم من ذلك، فعندما تُركب وحدة
BSفي مناطق ذات حساسية للصوت حيث يتم أخذ تدابير إضافية، يمكن أن ينصح بعزل المجرى 

الهوائي أيًضا.

لتركيب لوحة إغالق المجرى الهوائي٢۔٥۔١٤

.BSيُسمح باستخدام لوحة إغالق مجرى الهواء فقط إذا لم يكن ضروريًا تهوية اإلطار الخارجي لوحدة 
وهذا يعني:

ال يتطلب األمر تدابير سالمة، أو▪
عندما يتطلب األمر اإلنذار الخارجي.▪

.]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"انظر 
أزل وصلة مجاري الهواء. ال تلِق بأي براغي.1

4×
PH2
SW8

ركب لوحة إغالق المجرى الهوائي (ملحق) باستخدام نفس البراغي األربعة.2

4×
PH2
SW8

      ≤ 3.2 N·m

لتبديل الهواء في جانب مدخل ومخرج الهواء٣۔٥۔١٤

إلنزال صندوق المفاتيح

.]3 57 ["لفتح الوحدة ١۔٣۔١٤". انظر BSافتح وحدة 1
انزع البراغي األربعة.2
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خزن البراغي في مكان آمن.3
 بمقدار لفتين دون نزعها.M8أرخي المسامير 4
ارفع صندوق المفاتيح ثم اسحبه لألمام وأنزله.5

4× SW82× 2SW13

لزنع المخمد

أزل لوحة تثبيت األسالك على أقصى اليسار. وهي تثبت سلك المخمد في مكانه.1
فك البراغي برفق دون نزعها.▪
أزلق اللوحة وارفعها.▪

2×
PH2
SW8

1
2

1

فك أسالك المخمد.2
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a

b

c

1×
PH2

aموصل
bبرغي سلك التأريض
cسلك تأريض المخمد

انزع سلك المخمد من الوصلة المتوسطة.▪
فك برغي سلك تأريض المخمد وانزعه وافصل سلك تأريض المخمد.▪
خزن البرغي في مكان آمن.▪
اقطع روابط الكابل وثبت سلك المخمد باألنبوب والتي تجمع سلك التأريض.▪

abbb

aسلك المخمد
bأربطة الكابل

انزع المخمد.3
انزع البراغي األربعة.▪
خزن البراغي في مكان آمن.▪
اسحب المخمد من الوحدة. ال تستخدم القوة المفرطة، حيث أن األسالك في ظهر المخمد يمكن أن▪

تنحشر داخل الوحدة.
مرر األسالك بحرص من الداخل إلى الخارج من خالل الفتحة الصغيرة في لوحة الوحدة المعدنية.▪

احرص على عدم اتالف الموصل ووصلة سلك التأريض.

2

1

b

a

a

a
a

c

4×
PH2
SW8

τ ≤ 3.2 N•m

aبرغي
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bالمخمد
cسلك المخمد

إلزالة توصيل المجرى الهوايئ

انزع البراغي األربعة.1
خزن البراغي في مكان آمن.2
اسحب وصالت المجرى الهوائي من الوحدة.3

4×
PH2
SW8

لرتكيب توصيل المجرى الهوايئ

ثبت وصلة المجرى الهوائي على الجانب اآلخر من الوحدة.1
ثبت وصلة مجرى الهواء بأربعة براغي.2

4×
PH2
SW8

 ≤ 3.2 N•m

لرتكيب المخمد

ركب المخمد في الجانب اآلخر من الوحدة.1
مرر األسالك بحرص من الخارج إلى الداخل من خالل الفتحة الصغيرة في لوحة الوحدة المعدنية.▪

احرص على عدم اتالف الموصل ووصلة سلك التأريض.
ضع المخمد على الوحدة. احرص على عدم الضغط على األسالك وإتالفه بين المخمد والوحدة.▪
اسحب األسالك من الداخل حتى يدخل فلين العزل بشكل جيد في الفتحة الصغيرة في لوحة الوحدة▪

المعدنية. ويجعل ذلك من الوصلة غير منفذة للهواء.
ثبت المخمد بأربعة براغي.▪
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4×
PH2
SW8

  ≤ 3.2 N•m

a

b

b

b

b

c

1

2

aسلك المخمد
bبرغي
cالمخمد

وصل أسالك المخمد.2

a

b

c

1×
PH2

   ≤ 1.7 N•m

aموصل
bبرغي سلك التأريض
cسلك تأريض المخمد

وصل سلك المخمد إلى الوصلة المتوسطة.▪
ضع سلك تأريض المخمد وأحكم ربط برغي سلك تأريض المخمد.▪

ركب لوحة تثبيت األسالك على أقصى اليسار. وهي تثبت سلك المخمد في مكانه.3
أعد عزل لوحة تثبيت األسالك بوضع قطعة العزل: الصغيرة الملحقة على العزل القديم المسطح.▪

a

b

c

aلوحة تثبيت األسالك
bالعزل القديم
c(ملحق) العزل الجديد

ضع األسالك في أقصى مكان ممكن داخل الفتحة التي ستركب أعالها لوحة تثبيت األسالك.▪
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ضع لوحة تثبيت األسالك أعلى البراغي ومررها إلى مكانها. احرص على أن يكون الجانب الخلفي▪
محاذيًا مع عزل صندوق المفاتيح بشكل صحيح ليكون محكم الغلق.

أحكم ربط البرغيين.▪

PH2
SW8

1

2×

   ≤ 3.2 N•m

2
2

وصل أسالك المخمد.4
وصل سلك المخمد على أنبوب غاز التبريد، في األماكن الموضحة. تأكد من شد السلك، ولكن ال▪

تجذبه بشكل مفرط.
 سم من السلك بين نقطة التثبيت على األنبوب ومدخل صندوق المفاتيح لتكون قادًرا على20اترك ▪

وضع صندوق المفاتيح مكانه.
اجمع سلك المخمد إن دعت الحاجة.▪

a

bcd

BS4A

a

bbcd

BS6~12A

aسلك المخمد
b(إمداد داخلي) رباط مثبت لتثبيت سلك المخمد باألنابيب
c(إمداد داخلي) رباط مثبت لتجميع سلك المخمد
dلوحة تثبيت األسالك في أقصى اليسار

إلعادة تركيب صندوق المفاتيح

ارفع صندوق المفاتيح ثم ادفعه للخلف وأنزله لمسافة قصيرة.1
 مجدًدا.M8ركب البراغي األربعة وأحكم ربطها. ال يلزم إحكان ربط مسامير 2
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4× SW8

   ≤ 3.2 N•m

.]3 57 ["إلغالق الوحدة ٢۔٣۔١٤". انظر BSأغلق وحدة 3
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تثبيت األنابيب١٥
تحذير
 للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السالمة.]3 9 ["تعليمات السالمة المحددة للمثبّت ٣"انظر 

في هذا الفصل
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قيود التركيب١۔١٥

يعرض الرسم والجدول أدناه قيود التركيب

g

a

f

e

b
c

g

g

dgg

g

gg g

a, bانظر الجدول أدناه
c الحد األقصى للمنافذ السفلية للوحداتBSفي أنابيب تدفق غاز التبريد. يجب عّد المنافذ غير المستخدمة 

BS8A+BS4A+BS4A أو BS12A+BS4A منفذ=16أيًضا. على سبيل المثال 
d) على األقل بوحدة 1يجب توصيل وحدة داخلية واحدة (BS
e) 140) عندما تتجاوز سعة الوحدة الداخلية 2اجمع بين منفذين
fال يمكن تركيب الوحدات الداخلية المخصصة للتبريد فقط. يجب توصيل كل الوحدات الداخلية بأنابيب تفريع

BSالوحدة 
g وحدةBS
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الموديلالوصف
BS4ABS6ABS8ABS10ABS12A

الحد األقصى لعدد الوحدات الداخلية القابلة
)BS (aلالتصال لكل وحدة 

2030405060

الحد األقصى لعدد الوحدات الداخلية القابلة
)BS (bلالتصال لكل محدد تفريع وحدة 

5

مؤشر القدرة األقصى للوحدات الداخلية القابلة
)BS (aلالتصال لكل وحدة 

400600750

مؤشر القدرة األقصى للوحدات الداخلية القابلة
)bلالتصال لكل محدد تفريع (

140

مؤشر القدرة األقصى للوحدات الداخلية القابلة
لالتصال لكل محدد تفريع إذا كانت التفريعتين

)eمدمجتين (

250

مؤشر القدرة األقصى للوحدات الداخلية
 في أنابيب تدفق غازBSالمتصلة بوحدات 

)cالتبريد (

750

 في أنابيبBSالحد األقصى لعدد منافذ وحدة 
)cتدفق غاز التبريد (

16

الحد األقصى لعدد الوحدات الداخلية المتصلة
)c في أنابيب تدفق غاز التبريد (BSبوحدات 

64

تجهيز أنابيب غاز التبريد٢۔١٥

متطلبات أنابيب غاز التبريد١۔٢۔١٥

إشعار
قد تكون األنابيب واألجزاء الحاوية للضغط مناسبة لغاز التبريد. استخدم النحاس السليم المزال منه أكسيد

حمض الفسفوريك ألنابيب غاز التبريد.

معلومات
.]3 4 ["احتياطات السالمة العامة ٢"يُرجى أيًضا قراءة االحتياطات والمتطلبات الواردة في 

 م.10 ملجم/30يجب أن تكون المواد الغريبة داخل األنابيب (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) ≤▪

مادة أنابيب غاز التبريد٢۔٢۔١٥

 النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريكمادة األنابيب:▪
درجة وسمك صالبة األنابيب:▪
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t)FNالصالبة (درجة التلدين)Øالقطر الخاريج (

 بوصة)1/4 مم (6.4
 بوصة)3/8 مم (9.5

 بوصة)1/2 مم (12.7

ع (  ممO(≤0.80ُمَطوَّ
t

Ø

ع ( بوصة)5/8 مم (15.9  ممO(≤0.99ُمَطوَّ

 بوصة)3/4 مم (19.1
 بوصة)7/8 مم (22.2

 مم1/2H(≤0.80نصف صلب (

 مم1/2H(≤0.99نصف صلب ( بوصة)1/8 1 مم (28.6

عازل أنابيب غاز التبريد٣۔٢۔١٥

استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:▪
 كيلو0.045 و 0.035 واط لكل متر كلفن (0.052 و 0.041مع معدل انتقال حراري يتراوح بين -

كالوري/متر.ساعة.درجة مئوية)
 درجة مئوية120مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على األقل -

ُسمك العازل▪
أقل سمكالرطوبةدرجة الحرارة المحيطة

 مم15% رطوبة نسبية80 إلى %75 مئوية30°≤

 م20 رطوبة نسبية%80≥ مئوية30°>

توصيل أنابيب غاز التبريد٣۔١٥

لتوصيل أنابيب التبريد١۔٣۔١٥
e

e

b
a

d

c

g

h

e

f f f f
f f f

a وحدةBS
b(إمداد داخلي) أنابيب السائل
c أنبوب الغاز بالضغط العالي/المنخفضHP/LP(إمداد داخلي) 
d(إمداد داخلي) أنبوب غاز الشفط
e(ملحقة) وصالت التخفيض وأنابيب العزل
fمجموعة توصيالت الوحدة الداخلية
g(إمداد داخلي) أنابيب السائل
h(إمداد داخلي) أنبوب الغاز
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إنذار
خطر االختناقالسبب المحتمل: يمكن أن يؤدي ثني أنابيب التفريع أو أنابيب التوصيل إلى تسرب غاز التبريد. 

وانعدام التنفس والحريق.

ال تقم بثني أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل الملصقة خارج الوحدة مطلقًا. يجب أن تكون في وضع▪
مستقيم.

 متر من الوحدة.1داوم على ارتكاز أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل على بُعد مسافة ▪

.BSثبت الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية ووحدة المتطلب األساسي: 
اقرأ التعليمات الواردة في دليل الوحدة الخارجية لمعرفة معلومات عن كيفية تركيبالمتطلب األساسي: 

 بتحديد مجموعة تفريع غاز التبريد وتركيب األنابيب بينها وبينBSاألنبوب بين الوحدة الخارجية والوحدة 
.BSوحدات 

اقرأ التعليمات الواردة في دليل الوحدة الداخلية لمعرفة معلومات عن كيفية تركيبالمتطلب األساسي: 
.BSاألنبوب بين الوحدة الداخلية ووحدة 

عند توصيل األنابيب، ضع في اعتبارك إرشادات ثني األنابيب ولحامها.المتطلب األساسي: 
انزع الورق األصفر من حول أنابيب التوصيل لتجنب نشوب حريق أثناء اللحام.المتطلب األساسي: 

قم بتوصيل أنابيب التصريف بأنابيب اإلمداد الداخلية المناسبة. نوع األنبوب موضح في الورق1
األصفر المنزوع. استخدم وصلة تخفيض (ملحقة) إذا كان حجم أنبوب اإلمداد الداخلي ال يتطابق مع

 هي كالتالي:BS. أقطار أنابيب توصيل وحدة BSحجم أنبوب توصيل الوحدة 
 مم15.9أنبوب السائل: ▪
 ممHP/LP: 22.2أنبوب الغاز بالضغط العالي/المنخفض ▪
 مم22.2أنبوب غاز الشفط: ▪

BSإذا لزم األمر، قم بقطع أنابيب التفريع كما هو يشير في الرسم أدناه. أقطار أنابيب تفريع وحدة 2
موضحة في الرسم.

b

a
Ø 6.35 mm

Ø 9.5 mm
Ø 12.7 mm
Ø 15.9 mm

Ø 9.5 mm

aأنابيب تفريع السائل
bأنابيب تفريع الغاز

وصل أنابيب التفريع. يجب استخدام أقطار أنابيب تفريغ السائل والغاز بناًء على فئة سعة الوحدة3
الداخلية الموصلة. انظر دليل تركيب الوحدة الخارجية.

BSقم بركيب سداد األنابيب (ملحق) في أنابيب التوصيل غير المستخدمة (عندما ال تكون وحدة 4
 أخرى) وأنابيب التفريع غير المستخدمة (عندما الBSموصلة في أنابيب تدفق غاز التبريد مع وحدة 

يكون هناك وحدة داخلية متصلة بمنفذ أنبوب التفريع هذا).

لحام نهاية األنابيب٢۔٣۔١٥

خطر: خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
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إشعار
احتياطات الزمة عند توصيل األنابيب الميداني. أضف مواد اللحام بالنحاس على النحو الموضح في الشكل.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

عند اللحام، انفخ داخل األنابيب بالنتروجين لمنع تكون كميات كبيرة من الطبقات المتأكسدة على الجانب▪
الداخلي من األنابيب. هذه الطبقات تؤثر سلبًا على الصمامات والضواغط في نظام التبريد وتمنع التشغيل

السليم.
 بار) (بما يكفي فقط للشعور به على الجلد)0.2 كيلو باسكال (20اضبط ضغط النتروجين على ▪

باستعمال صمام تخفيض الضغط.
a b c d e

ff

aأنابيب غاز التبريد
bالجزء الذي سيتم لحامه بالنحاس
cالربط بشريط الصق
dصمام يدوي
eصمام تخفيض الضغط
fالنيتروجين

ال تستخدم مواد مضادة للتأكسد عند لحام وصالت األنابيب.▪
قد تتسبب الفضالت في سد األنابيب وتوقف الجهاز.

ال تستخدم صهيرة لحام عند لحام أنابيب غاز التبريد النحاسية. استخدم سبيكة الحشو من الفسفور والنحاس▪
)BCuP.الخاصة باللحام، التي ال تتطلب مساعد لحام (

صهيرة اللحام لها تأثير ضار للغاية على أنظمة أنابيب غاز التبريد. على سبيل المثال، إذا تم استخدام
مساعد لحام أساسه الكلور، فسوف يتسبب في تآكل األنابيب، أو بشكل خاص، إذا تم استخدام مساعد لحام

يحتوي على الفلور، فسوف يؤدي إلى تلف زيت التبريد.
حافظ دائًما على األسطح المحيطة (على سبيل المثال، رغوة العزل) من الحرارة عند اللحام.▪

منافذ وصلة األنبوب الفرعي٣۔٣۔١٥

، قم بتوصيل التفريعات معFXMA250A و FXMA200Aلعمل وصلة مع ،على سبيل المثال، 
. المجموعات التالية هي المجموعات الممكنة فقط. على سبيل المثال: الEKBSJKمجموعة الوصالت 

.C وBيمكن توصيل المنفذين 
التكوينات الممكنةنوع الوحدة

BS4A

فذ 
لمن

ا
A

فذ 
لمن

ع ا
 م

B

فذ 
لمن

ا
C

فذ 
لمن

ع ا
 م

D

BS6A

فذ 
لمن

ا
E

فذ 
لمن

ع ا
 م

F

BS8A

فذ 
لمن

ا
G

نفذ
الم

ع 
 م

H

BS10A

فذ 
لمن

ا
I

مع
فذ  

لمن
ا

J BS12A

فذ 
لمن

ا
K نفذ

الم
ع 

م L

).DIPعند استخدام مجموعة الوصالت، قم بتغيير إعدادات مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (مالحظة: 
.]DIP)" [3 82إلعداد مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة ( ٤۔١٦"انظر 
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عزل أنابيب غاز التبريد٤۔١٥

لعزل أنابيب التوقف

في حالة سدادات األنابيب: قم بتركيب سدادة األنبوب وأنابيب العزل (ملحقة). قد يكون إضافة عازل إضافي
مطلوبًا بناًء على الظروف المحيطة. اتبع التعليمات الخاصة بإجمالي الحد األدنى لسماكة العزل.

.BSقم بثبيت أنبوب عزل مقابل األنبوب على وحدة 1
ضع شريًطا لغلق خط االلتئام حتى ال يدخل الهواء.2

c

e

f

b da

a(ملحق) أنبوب العزل
b(أنابيب التفريع فقط) سطح القطع
c(إمداد داخلي) الشريط
d أنبوب العزل (مرفق بوحدةBS(
e وحدةBS
fسطح االلتصاق

لعزل أنابيب التوصيل والتفريع (عزل معياري)

يجب أن يكون أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل معزولة (إمداد داخلي). تأكد أن العازل مثبت جيًدا على
أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل الخاصة بالوحدة كما هو موضح في الصورة أدناه. داوم على استخدام

الشريط (إمداد داخلي) لتجنب وجود فراغات هوائية في خطوط االلتئام بين أنابيب العزل.
b

e

ca

d

a(إمداد داخلي) أنبوب العزل
b(إمداد داخلي) الشريط
c أنبوب العزل (وحدةBS(
dسطح االلتصاق
e وحدةBS

.BS) على الوحدة c) فوق األنبوب ومقابل أنبوب العزل (aقم بتركيب أنبوب العزل (1
) على خط االلتئام إلغالقه.bضع الشريط (2

لعزل أنابيب التوصيل والتفريع (عزل فائق)

) يمكن أن يكون مطلوبًا]3 71 ["عازل أنابيب غاز التبريد ٣۔٢۔١٥"بناًء على الظروف المحيطة (انظر 
إلضافة مادة العزل فائقة. تأكد أن العازل مثبت جيًدا على أنابيب التفريع وأنابيب التوصيل الخاصة بالوحدة

كما هو موضح في الصورة أدناه. لتسوية الفرق في السماكة، يجب تركيب أنبوب عزل فائق فوق أنبوب
العزل الخارج من الوحدة. داوم على استخدام الشريط (إمداد داخلي) لتجنب وجود فراغات هوائية في

خطوط االلتئام بين أنابيب العزل.

e

dd

a b c f

a(إمداد داخلي) (فائق الُسمك) أنبوب العزل
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b(إمداد داخلي) الشريط
c أنبوب العزل (وحدةBS(
dسطح االلتصاق
e وحدةBS
f(إمداد داخلي) أنبوب العزل لتسوية الُسمك

.BS) على الوحدة c) فوق األنبوب ومقابل أنبوب العزل (aقم بتركيب أنبوب العزل (1
) لتسوية السماكة.fقم بتثبيت طبقة إضافية من أنبوب العزل (2
) على خط االلتئام إلغالقه.bضع الشريط (3
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التركيب الكهربي١٦
تحذير
 للتأكد من توافق هذا التركيب مع جميع لوائح السالمة.]3 9 ["تعليمات السالمة المحددة للمثبّت ٣"انظر 

في هذا الفصل
76.......................................................................................................................................حول توصيل األسالك الكهربائية16.1

76......................................................................................................احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية16.1.1
77..................................................................................................................مواصفات مكونات األسالك المعيارية16.1.2
78.......................................................................................................توجيهات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية16.1.3

79.............................................................................................................................................توصيل األسالك الكهربائية16.2
82.....................................................................................................................................إلنهاء توصيل األسالك الكهربائية16.3
DIP(....................................................................................................................82إلعداد مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (16.4
84...............................................................................................................................................لتوصيل الخرج الخارجي16.5

حول توصيل األسالك الكهربائية١۔١٦

تدفق العمل النموذيج

عادة ما يتكون توصيل األسالك الكهربائية من المراحل التالية:
تأكد من موافقة نظام إمداد الطاقة بالمواصفات الكهربائية الخاصة بالوحدات.1
توصيل األسالك الكهربائية بالوحدة الخارجية.2
.BSتوصيل األسالك الكهربائية بوحدات 3
توصيل األسالك الكهربائية بالوحدات الداخلية.4
توصيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي.5

احتياطات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية١۔١۔١٦

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

إنذار
يجب تركيب الجهاز وفقًا لقوانين األسالك الكهربائية الوطنية.

إنذار
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.

إنذار
استخدم دائًما كابل متعدد القلوب مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

إنذار
 مم على األقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر3استخدم فاصل من نوع وصلة لكل األقطاب بفاصل 

.IIIفاصل كامل أسفل فئة فرط الفولتية 
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إنذار
في حالة تلف سلك اإلمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو األشخاص المتساويين

في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إنذار
إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.▪

قم بعمل تأريض جيد. ال تعمد إلى تأريض الوحدة إلى ماسورة مرافق أو جهاز امتصاص التيار أو▪
تأريض هاتف. قد يسبب التأريض غير الكامل صدمات كهربائية.

رّكب المصهرات 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.

تحذير
ال تدفع أو تضع طول الكابل الزائد في الوحدة.

معلومات
يُرجى أيًضا قراءة االحتياطات والمتطلبات في فصل "احتياطات السالمة العامة" في الدليل المرجعي لفني

التركيب والمستخدم.

مواصفات مكونات األسالك المعيارية٢۔١۔١٦

تتكون األسالك الداخلية من:
أسالك اإلمداد بالطاقة (بما في ذلك السلك األرضي)،▪
 بين الوحدات.DIIIأسالك اإلرسال ▪

إشعار
تأكد من إبقاء خط الطاقة وخط اإلرسال بعيدين عن بعضهما البعض. قد يتم تمرير أسالك النقل وأسالك▪

إمدادات الطاقة، ولكن قد ال تعمل بالتوازي.

 مم على األقل.50من أجل تجنب أي تداخل كهربائي، يجب أن تكون المسافة بين كال السلكين دائًما ▪

أسالك إمدادات الطاقة

يجب حماية مصدر إمداد الطاقة باستخدام أجهزة السالمة المطلوبة، أي مفتاح رئيسي، مصهر بطيء القطع
على كل طور وجهاز أرضي للحماية من التسرب بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.

ينبغي إجراء اختيار األسالك ومقاساتها بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها بناًء على المعلومات
المذكورة في الجدول أدناه.

وحدةالمكون
BS4ABS6ABS8ABS10ABS12A

MCA(a(0.50.60.81.01.1كابل إمداد الطاقة

 فولت240-220الفولت

1~الطور

 هرتز50التردد

 أمبير6المصهر الميداني الموصى به

يجب أن يتوافق مع التشريعات المعمول بها.جهاز الحماية من التيار المتبقي
)a(MCA.الحد األقصى لسعة التيار للدائرة. القيم المذكورة هي القيم القصوى=
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أسالك اإلرسال

۔١٦"ينبغي تغليف أسالك اإلرسال الموجودة خارج الوحدة وتحديد مسارها مع األنابيب الميدانية. انظر 
 لمزيد من المعلومات.]3 82 ["إلنهاء توصيل األسالك الكهربائية ٣

)a(مواصفات أسالك اإلرسال وحدودها

 مم مربع أو كابالت (بسلكين داخليين)1.25 إلى 0.75أسالك الفينيل المعزولة داخل غالف مقاس 

 م1000 والوحدات الداخليةBSأقصى طول لألسالك بين وحدة 

 م1000 والوحدة الخارجيةBSأقصى طول لألسالك بين وحدة 

 مBS1000أقصى طول لألسالك بين وحدات 

 م2000إجمالي طول األسالك
)a(.إذا تجاوزت أسالك اإلرسال جميعها هذه الحدود، فقد تحدث مشكلة في االتصال

 تفريعة للكابالت بين الوحدات. ال يُسمح بتفريعات ثانوية بعد أي تفريعات لسلك اإلرسال.16متاح حتى 

a a

A B

b

b

b

b

b

b

h

e

f

g

g

d

c

aالوحدة الخارجية
b الوحدة الداخلية + وحدةBS
cالخط الرئيسي
d 1الخط الفرعي
e 2الخط الفرعي
f 3الخط الفرعي
gغير مسموح بأي تفريعة بعد تفريعة
h(.…إلخ) واجهة المستخدم المركزية
Aأسالك اإلرسال بين الوحدات الخارجية/الداخلية
Bأسالك النقل الرئيسية/الفرعية

توجيهات الزمة عند توصيل األسالك الكهربائية٣۔١۔١٦

ضع 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 الُمغطى وأحكم تثبيت الوحدة الطرفية باستخدام
األداة المالئمة.

b a

aسلك موصل مجدول
bأطراف التوصيل ذات الشكل الدائري المجعد

استخدم الطرق التالية لتثبيت األسالك:▪
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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

aطرف 
bمسمار برغي 
cفلكة مسطحة 

 مسموح به
 غير مسموح به

عزم إحكام الربط

عزم إحكام الربطحجم الربيغسلكطريف
(نيوتن•مرت)

X1Mأسالك إمدادات الطاقةM41.32~1.62

M41.52~1.86أسالك التأريضبرغي التأريض

X2M~X5Mأسالك اإلرسالM3.50.79~0.97

X6Mالمخرجات الخارجية

توصيل األسالك الكهربائية٢۔١٦

إشعار
تتبع مخطط توصيل األسالك (المرفقة مع الوحدة، تقع داخل غطاء الخدمة).▪

للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز االختياري، راجع دليل التثبيت المرفق مع الجهاز▪
االختياري.

تأكد من عدم عرقلة األسالك الكهربائية للتثبيت الصحيح لغطاء الخدمة.▪

.]3 57 ["لفتح الوحدة ١۔٣۔١٤"أزل غطاء الصيانة. انظر 1
جرد األسالك من العزل.2

a b

aجرد طرف السلك حتى هذه النقطة
bً قد يسبب طول الشريط الزائد صدمة كهربائية أو تسربا

مسموح به
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غير مسموح به

توصيل أسالك النقل كالتالي:3
(الداخلية) على لوحة الدوائر المطبوعة في صندوق F1/F2قم بتوصيل أطراف التوصيل ▪

 على مجموعة(الوحدة الخارجية) F1/F2  بأطراف توصيلالمفاتيح الخاص بالوحدة الخارجية 
األولى. انظر أيًضا دليل التركيب المسلم مع الوحدة BS الخاصة بوحدة X2M أطراف التوصيل

الخارجية.
في الجهاز متصلة بنفس خط تفريع سلك اإلرسال، فقم BSفي حالة وجود العديد من وحدات ▪

 الخاصة بوحدةX2M على مجموعة أطراف التوصيل  الوحدة)F1/F2 (BSبتوصيل األطراف 
BS  باألطرافF1/F2 (الوحدة الخارجية) على مجموعة أطراف التوصيل X2Mعلى الوحدة 
BS  الثانية. كرر اإلجراء ذاته مع مزيد من وحداتBSحيث توجد في كل مرة أطراف التوصيل 

F1/F2 (BS(على مجموعة أطراف التوصيل  الوحدة X2M على nthBSالمتصلة بأطراف 
الوحدة. n+1)th BS على (X2M  على أطراف التوصيل(الوحدة الخارجية) F1/F2توصيل 

X3M~X5M على الكتلة الطرفية )X(الوحدة الداخلية  F1/F2وصل أطراف التوصيل ▪
للوحدات الداخلية المطابقة:

وصل...يف حالة...

وحدة داخلية واحدة حيث توجد أنابيب تفريع
غير موصلة

 على)X(الوحدة الداخلية  F1/F2أطراف التوصيل 
 على الوحدةF1/F2بأطراف التوصيل  BSالوحدة 

الداخلية المطابقة.

 على)X(الوحدة الداخلية  F1/F2أطراف التوصيل وحدات داخلية متعددة موصلة بنفس الفرع
 على الوحدةF1/F2بأطراف التوصيل  BSالوحدة 

 على الوحدةF1/F2الداخلية األولى. وصل األطراف 
 على الوحدة الداخليةF1/F2الداخلية األولى باألطراف 

الثانية، وهكذا.

F1/F2طرف واحد من طرفي التوصيل االثنين أنابيب التفريع الموصلة
 لمحدد التفريعات الموصلة على)X(الوحدة الداخلية 

 على الوحدةF1/F2 بأطراف توصيل BSوحدة 
الداخلية المطابقة.

مثال

INDOOR
UNIT

A

a
c

b

B1

d

INDOOR
UNIT

B

INDOOR
UNIT

C

INDOOR
UNIT

D

OUT-
DOOR
UNIT

BS
UNIT

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

TO 
IN/D

TO 
OUT/D

F1 F2 F1 F2

F1   F2

F1   F2 F1   F2 F1   F2F1   F2

INDOOR
UNIT

A

INDOOR
UNIT

B

INDOOR
UNIT

C

INDOOR
UNIT

D

OUT-
DOOR
UNIT

BS
UNIT

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

A1 B2 C

A2

aBS 1 الوحدة
bBS 2 الوحدة
cالوحدة الخارجية
d عند جمع األنابيب الفرعيةCو D
A1/A2 الوحدة الداخليةA موصلة بأنبوب التفريع A الخاص بالوحدة BS  1 والوحدة BS  2على التوالي 
B1/B2 الوحدتان الداخليتانB1 و B2 الموصلتين بنفس أنبوب التفريع الخاص بالوحدة BS 1
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C الوحدة الداخليةC المتصلة بوصلة أنابيب التفريع Cو D الخاصة بالوحدة BS  1يجب أال يتم توصيل .
 BS داخل الوحدة F1/F2 التابعة للوحدة الداخلية إال بطرف من طرفي توصيل F1/F2أطراف توصيل 

1.

) الخاصة بكل لوحة من لوحات الدوائرDIPيجب ضبط مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (مالحظة: 
إلعداد مفاتيح الحزمة المزدوجة ٤۔١٦" وفقًا لسلك اإلرسال. انظر  BSالمطبوعة في صندوق مفاتيح وحدة 

.]DIP)" [3 82المضمنة (
وصل مصدر إمداد الطاقة كما يلي. يلزم أن يكون سلك التأريض موصالً بحلقة القدح:4

1~ 50 Hz
220-240 V

X1M

a

b

c

aقاطع دائرة تسريب أرضي
bمصهر
cكابل إمداد الطاقة

ثبت الكابالت (كابل إمداد الطاقة وكابل اإلرسال) برباط تثبيت إلى نقاط التثبيت الموضحة. وّجه5
السلك وفقًا للرسم أدناه.

c
c
c
a b

ccc b b bc cc

BS4~12A

X1M

X3M
BS6-8A : X3M
BS10-12A : X4M

BS4A : X3M
BS6-8A : X4M
BS10-12A : X5M

X2M
BS10~12A BS6~12A BS4~12A

a(إمداد داخلي) كابل إمداد الطاقة
b(إمداد داخلي) كابل اإلرسال
c(ملحق) رباط تثبيت

إرشادات

تأكد أن طول سلك التأريض بين نقطة التثبيت والطرف أطول من طول أسالك إمداد الطاقة بين نقطة▪
التثبيت والطرف.

قم بعمل شقًا في الجلبات المطاطية حيث تدخل الكابالت في صندوق المفاتيح.▪
ثبت الكابالت على غطاء الكابل الخارجي وليس على األسالك.▪
ال تجرد غطاء الكابل الخارجي أدنى من نقطة التثبيت.▪

MAX

 سم إضافية) لكل الكابالت بين نقطة التثبيت داخل صندوق20اترك مسافة كافية لكابل احتياطي (± ▪
. هذا الكابل االحتياطي مطلوب إلنزال صندوق المفاتيح.BSالمفاتيح ونقطة التثبيت على جانب وحدة 
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a b c

aالكابل االحتياطي
bصندوق المفاتيح في وضع أعلى
cصندوق المفاتيح في وضع منخفض

.]3 57 ["إلغالق الوحدة ٢۔٣۔١٤"إعادة تركيب غطاء الصيانة. انظر 6

تحذير
احرص على عدم الضغط على الكابالت بين غطاء الصيانة وصندوق المفاتيح.

إلنهاء توصيل األسالك الكهربائية٣۔١٦

بعد تركيب أسالك اإلرسال، قُم بتغليفها مع أنابيب غاز التبريد في الموقع باستخدام شريط الصق على النحو
الموضح في الرسم أدناه.

d

b

e

a

d

a

c
f

aأنبوب السائل
bأنبوب الغاز
cأنبوب الغاز بالضغط العالي / أنبوب الغاز بالضغط المنخفض
dشريط الصق
e) أسالك اإلرسالF1/F2(
fالعزل

)DIPإلعداد مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (٤۔١٦

A2P و A1P) موجودة على لوحة الدوائر المطبوعة DIPمفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (
(BS6~12A و (A3P (BS10-12A.(

A1P

A2P

A3P

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L

b

a

c
ON

DS1

OFF
1 2 3 4

ON
DS2

OFF
1 2 3 4
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aطرف سلك اإلرسال إلى الوحدة الداخلية
bرقم منفذ األنبوب الفرعي
c) مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنةDIP(

) لمنافذ أنابيب التفريع بوحدة داخلية غري متصلةDIPلضبط مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (

)a(ضبط منافذ أنابيب التفريع بوحدة داخلية غري متصلة

DS1 (A1P(DS1 (A2P(DS1 (A3P(
123412341234

BS4A

دة 
وح

ال
A دة

وح
ال

B دة
وح

ال
C

دة 
وح

ال
D BS6A

دة 
وح

ال
E دة

وح
ال

F BS8A
دة 

وح
ال

G

دة 
وح

ال
H BS10A

دة 
وح

ال
I دة

وح
ال

J BS12A

دة 
وح

ال
K دة

وح
ال

L

منفذ األنبوب الفرعي المستهدف
)a(ON / غير موصل=OFF(إعدادات المصنع االفتراضية) موصل=

، ولكنB و Aعند توصيل وحدة داخلية بمنفذي أنابيب التفريع مثال
.DوCبدون اتصال بوحدة داخلية بمنفذي أنابيب التفريع 

ON
DS1 (A1P)

OFF
1 2 3 4

) عند توصيل منافذ أنابيب التفريعDIPلضبط مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (

.FXMA250A و FXMA200Aهذا مطلوب للتوصيل مع على سبيل المثال 
)a(يتم الضبط عند توصيل منافذ أنابيب التفريع

DS2 (A1P(DS2 (A2P(DS2 (A3P(
121212

BS4A

ن 
فذي

لمن
ا

A
و 

 
B

ين
ضم

 من

ن 
فذي

لمن
ا

C
و 

 
D

ين
ضم

 من

BS6A

ن 
فذي

لمن
ا

E
و 

 
F

ين
ضم

 من

BS8A

ن 
فذي

لمن
ا

G
و 

 
H

ين
ضم

من

BS10A

ن 
فذي

لمن
ا

I
و 

 
J

ين
ضم

من

BS12A

ن 
فذي

لمن
ا

K
Fو 

ين
ضم

من

منفذ األنبوب الفرعي المستهدف
)a(ON / موصل=OFF(إعدادات المصنع االفتراضية) غير موصل=

عند ربط منفذي أنابيب التفريع، ال يكون ممكنًا سوى المجموعات الواردة أعاله. على سبيلمالحظة: 
.C وBالمثال: ال يمكن توصيل المنفذ 

B.ON وAعند ضم منفذي أنبوب التفريع مثال
DS2 (A1P)

OFF
1 2 3 4

أمثلة

 ولكن عدم توصيلD و Bو Aعند توصيل وحدة داخلية بمنافذ أنبوب التفريع .1
.Cوحدة داخلية بمنفذ أنبوب التفريع 

ON
DS1 (A1P)

OFF
1 2 3 4

ON
DS2 (A1P)

OFF
1 2 3 4
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، يتم توصيل وحدة داخلية بمنفذيB وAعند توصيل منفذي أنبوب التفريع .2
 ولكن ال يتمC الموصلين وكذلك منفذ أنبوب التفريع B وAأنبوب التفريع 

.Dتوصيل وحدة داخلية بمنفذ أنبوب التفريع 

ON
DS1 (A1P)

OFF
1 2 3 4

ON
DS2 (A1P)

OFF
1 2 3 4

لتوصيل الخرج الخارجي٥۔١٦

 (مروحة االستخالص)FANمخرج 

 الطرفية التي تُغلق في حالة اكتشاف حدوثX6M االستخالص مالمس على FANإن خرج مروحة 
.BS في الوحدة R32تسرب أو عندما يكون هناك عطل أو فصل لمستشعر 

لتحديد تدابير ٣۔١٣" عندما يلزم وجود اإلطار الخارجي المزود بتهوية (انظر FANيجب استخدام خرج 
).]3 38 ["السالمة المطلوبة

b

FAN SVS
11 2 2

X6M

a

a طرف خرجFAN (12 و(
bكابل إلى دائرة مروحة االستخالص الكهربائية

حدد األسالك وأبعادها بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها بناًء على المعلومات في اإلشعار أدناه:

إشعار
 أمبير.0.5 فولت تيار متردد – 240~220 ذو سعة محددة تبلغ FANمخرج 

 إلمداد المروحة بالطاقة مباشرة. بدالً من ذلك، استخدم المخرج إلمداد المرحلFANال تستخدم مخرج 
بالطاقة الذي يتحكم في دائرة المروحة الكهربائية.

X6M
(FAN)

a

1
2

c

b d
مثال

a طرف خرجFAN
bُمرحل
cمصدر إمداد الطاقة لمروحة االستخالص
dمروحة االستخالص

 (اإلنذار الخاريج)SVSخرج 

.BS يغلق في حالة اكتشاف تسرب في وحدة X6M هو مالمس حر محتمل على الطرف SVSخرج 
لتحديد تدابير السالمة ٣۔١٣" عندما يتطلب األمر اإلنذار الخارجي (انظر SVSيجب استخدام خرج 

).]3 38 ["المطلوبة

FAN
1 2

b

SVS
1 2

X6M

a

a طرف خرجSVS (12 و(
bكابل إلى دائرة اإلنذار الخارجي الكهربائية
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إشعار
 أمبير.0.5 فولت تيار متردد – 240~220 هو مالمس حر محتمل ذو سعة محددة تبلغ SVSمخرج 

 بالتزامنSVS مباشرة في دائرة اإلنذار الكهربائية. بدالً من ذلك، استخدم مالمس SVSال تستخدم مالمس 
مع إمداد الطاقة إلمداد المرحل الذي يتحكم في دائرة اإلنذار الخارجي الكهربائية بالطاقة.

X6M
(SVS)

a

1
2

b d

c e
مثال

a طرف خرجSVS
bإمداد الطاقة للمرحل
cُمرحل
dإمداد الطاقة لإلنذار الخارجي
eاإلنذار الخارجي

توجيه الكابل

 سم من الكابل20 كما هو موضح أدناه. اترك مسافة إضافية بطول ±SVS أو FANوجه كابل خرج 
لخفض صندوق المفاتيح.

c

b
c
a

BS4~12A

X1M

X6M

a(إمداد داخلي) كابل إمداد الطاقة
b كابل الخرج (كابلFAN(إمداد داخلي)(موضح 
c(ملحق) رباط تثبيت
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التهيئة١٧
خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

معلومات
من المهم قيام فني التركيب بقراءة كل المعلومات الواردة في هذا الفصل بشكل متتاٍل وتهيئة النظام حسبما هو

مطبق.

تنفيذ إعدادات ميدان التركيب١۔١٧

حول ضبط اإلعدادات الميدانية١۔١۔١٧

BS يجب عليك إعطاء اإلدخال للوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية الخاصة بوحدة BSلتكوين وحدة 
(A1P وA2P و A3P:بناًء على الوحدة). يتضمن هذا مكونات اإلعدادات الميدانية التالية ،

اضغط على األزرار إلعطاء اإلدخاالت للوحة الدوائر المطبوعة▪
عرض لقراءة النتائج من لوحة الدوائر المطبوعة▪
)DIPمفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (▪

2 و 1الوضع 

الوصفالوضع

1الوضع 
(إعدادات المراقبة)

BS لرصد الحالة الحالية للوحدة 1يمكن استخدام الوضع 

2الوضع 
(اإلعدادات الميدانية)

 لتغيير اإلعدادات الميدانية للنظام. يمكن الرجوع2يمكن استخدام الوضع 
لقيمة إعداد ميدان التركيب الحالية وتغييرها.

وبشكل عام يمكن استكمال التشغيل العادي بدون الحاجة إلى تدخل خاص
بعد تغيير إعدادات ميدان التركيب.

الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية٢۔١۔١٧

.]3 57 ["لفتح الوحدة ١۔٣۔١٤"انظر 

مكونات اإلعدادات الميدانية٣۔١۔١٧

موقع الشاشات سباعية القطع وأزرار الضغط:

a
BS1DS1 DS2 BS2 BS3

b
c

BS1MODEلتغيير الوضع المضبوط :
BS2SETلضبط اإلعدادات الميدانية :
BS3الرجوع: لإلعدادات الميدانية
DS1، DS2) مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنةDIP(



التهيئة | ١٧

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

87
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

a) مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنةDIP(
bأزرار ضغط
cالشاشات سباعية القطع

أزرار ضغط

استخدم األزرار االنضغاطية لجعل اإلعدادات الميدان. شغل األزرار االنضغاطية بعصا معزولة (مثل قلم
حبر جاف مغلق) لتجنب مالمسة األجزاء المكهربة.

الشاشات سباعية القطع

تعطي الشاشة مالحظات حول اإلعدادات الميدانية، والتي يتم تعريفها مثل [الوضع-اإلعداد]=القيمة.

مثال

الوصف

الوضع االفتراضي

1الوضع 

2الوضع 

8اإلعداد 
)2(في الوضع 

4القيمة 
)2(في الوضع 

2 أو 1الوصول إلى الوضع ٤۔١۔١٧

بدء التشغيل: الوضع االفرتايض

إشعار
 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق6قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 

ولحماية الضاغط.

 والوحدة الخارجية كل الوحدات الداخلية. عندما يتم االتصالBSشغل مصدر إمداد الطاقة الخاص بالوحدة 
 والوحدات الداخلية والوحدة (الوحدات) الخارجية ويكون في وضعه العادي، ستكون حالةBSبين الوحدة 

مؤشر الشاشة سباعية القطع كما يلي أدناه (الوضع االفتراضي عند شحنها من المصنع).
الشاشةالمرحلة

مستعد للتشغيل: مؤشر الشاشة الفارغة كما هو موضح.

مؤشرات الشاشة سباعية القطع:

إيقاف

وميض

تشغيل
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الوصول

.2، والوضع 1 للتبديل بين الوضع االفتراضي، والوضع BS1يُستخدم 
اإلجراءالوصول

الوضع االفتراضي

 مرة واحدة.BS1اضغط على ▪1الوضع 
يتغير مؤشر الشاشة سباعية القطع إلى:

.
 مرة أخرى للعودة إلى الوضع االفتراضي.BS1اضغط على ▪

 لمدة خمس ثواٍن على األقل.BS1اضغط على ▪2الوضع 
يتغير مؤشر الشاشة سباعية القطع إلى:

 مرة أخرى (لوقٍت قصير) للعودة إلى الوضعBS1اضغط على ▪
االفتراضي.

معلومات
 للعودة إلى الوضع االفتراضي (ال يوجد مؤشرBS1إذا اختلط عليك األمر في منتصف العملية، اضغط على 

.]3 87 ["2 أو 1الوصول إلى الوضع  ٤۔١۔١٧"على الشاشات سباعية القطع: فراغ، انظر 

1استخدام الوضع ٥۔١۔١٧

 لضبط اإلعدادات األساسية ولرصد حالة الوحدة.1يُستخدم الوضع 
الطريقةالسبب

 والوصول1تغيير اإلعداد في الوضع 
إليه

.1 لمرة واحدة لتحديد الوضع BS1اضغط على 1
 لتحديد اإلعداد المطلوب.BS2اضغط على 2
 مرة واحدة للوصول إلى قيمة اإلعدادBS3اضغط على 3

المحدد.

.BS1اضغط على لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية

مثال

] (لمعرفة إصدار البرنامج).2‑1فحص محتوى المعلمة [
؛ القيمة= القيمة التي نرغب2؛ اإلعداد=1[الوضع-اإلعداد]= القيمة في هذه الحالة تُعرف بأنها: الوضع=

في معرفتها/مراقبتها:
تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في الوضع االفتراضي (التشغيل العادي).1
 مرة واحدة.BS1اضغط على 2

: 1تم الوصول إلى الوضع النتيجة: 
 مرتين.BS2اضغط 3

: 2 اإلعداد 1تم تعيين الوضع النتيجة: 
 مرة واحدة. تعرض الشاشة إصدار البرنامج.BS3اضغط على 4

، والقيمة الناتجة هي المعلومات المرصودة.2 اإلعداد 1تم تعيين وتحديد الوضع النتيجة: 
.1 مرة واحدة للخروج من الوضع BS1اضغط على 5
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2استخدام الوضع ٦۔١۔١٧

.BS unit يُستخدم لضبط اإلعدادات الميدانية لوحدة 2الوضع 

الطريقةالسبب

 والوصول2تغيير اإلعداد في الوضع 
إليه

.2 ثواٍن. لتحديد الوضع 5 ألكثر من BS1اضغط على ▪
 لتحديد اإلعداد المطلوب.BS2اضغط على ▪
 مرة واحدة للوصول إلى قيمة اإلعدادBS3اضغط على ▪

المحدد.

.BS1اضغط على لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية

.2 ثواٍن. لتحديد الوضع 5 ألكثر من BS1اضغط على ▪2تغيير قيمة اإلعداد المحدد في الوضع 
 لتحديد اإلعداد المطلوب.BS2اضغط على ▪
 مرة واحدة للوصول إلى قيمة اإلعدادBS3اضغط على ▪

المحدد.
 لتحديد القيمة المطلوبة لإلعداد المحدد.BS2اضغط على ▪
 مرة واحدة لتأكيد التغيير.BS3اضغط على ▪
 مرة أخرى لبدء التشغيل بالقيمةBS3اضغط على ▪

المختارة.

مثال

] (لتمكين أو تعطيل وظيفة اإلطار الخارجي المزود بتهوية).7-2فحص محتوى المعلمة [
؛ القيمة= القيمة التي نرغب7؛ اإلعداد=2[الوضع‑ اإلعداد]= القيمة في هذه الحالة تُعرف بأنها: الوضع=

في معرفتها/تغييرها.
تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في الوضع االفتراضي (التشغيل العادي).1
 ألكثر من خمس ثواٍن.BS1اضغط على 2

: 2تم الوصول إلى الوضع النتيجة: 
 سبع مرات.BS2اضغط 3

: 7 اإلعداد 2تم تعيين الوضع النتيجة: 
 مرة واحدة. تعرض الشاشة حالة اإلعداد (اعتماًدا على الحالة الميدانية الفعلية). فيBS3اضغط على 4

"، والتي تعني تمكين وظيفة اإلطار الخارجي المزود1]، تكون القيمة االفتراضية "7-2الحالة [
بتهوية.

، القيمة الناتجة هي وضع اإلعداد الحالي.7 اإلعداد 2تم تعيين وتحديد الوضع النتيجة: 
 حتى تظهر القيمة المطلوبة على مؤشر الشاشة سباعية القطع.BS2لتغيير قيمة اإلعداد، اضغط على 5
 مرة واحدة لتأكيد التغيير.BS3اضغط على 6
 لبدء التشغيل وفقًا لإلعداد المختار.BS3اضغط على 7
.2 مرة واحدة للخروج من الوضع BS1اضغط على 8

: إعدادات الرصد1الوضع ٧۔١۔١٧

]1-0[

.R32يظهر العمر االفتراضي المتبقي لحساس 
.120 إلى 0العمر االفتراضي المتبقي معروض بقيمة شهور تتراوح من 
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معلومات
 أشهر من6" قبل CH-22 سنوات. حيث تعرض واجهة المستخدم الخطأ "10العمر االفتراضي للحساس هو 

" بعد نهاية العمر االفتراضي للحساس. لمزيد منCH-23نهاية العمر االفتراضي للحساس والخطأ "
المعلومات، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم واتصل بالموزع.

: اإلعدادات الميدانية2الوضع ٨۔١۔١٧

]2-0[

 تنتمي إلى مجموعة أم ال.BSالضبط لتحديد ما إذا كانت الوحدة 
" من أجل1 إلى مجموعة موازية أو متسلسلة، يجب وضع هذا اإلعداد على "BSفي حال انتماء الوحدة 

.]3 43 ["اإلطار الخارجي المزود بتهوية ٣۔٤۔١٣"تفعيله. انظر 
.BS) للوحدة A3P و A2Pو A1Pيجب تهيئة هذا اإلعداد على كل لوحات الدوائر المطبوعة الرئيسية (

التعريف]2-0[

المجموعة معطلة (االفتراضي)0

المجموعة مفعلة1

]2-1[

.BSالضبط لتحديد رقم المجموعة التي تنتمي لها وحدة 
 المنتمية إلى نفس المجموعةBSفي حال كانت هناك مجموعات متعددة في الجهاز، فستحتاج كل وحدات 

 المنتمية لمجموعات مختلفةBSإلى رقم المجموعة ذاته مثل الصمام لهذا اإلعداد. يجب أن يكون لوحدات 
رقم مجموعة مختلف.

.BS) للوحدة A3P و A2Pو A1Pيجب تهيئة هذا اإلعداد على كل لوحات الدوائر المطبوعة الرئيسية (
التعريف]2-1[

رقم المجموعة15 (االفتراضي)~0

]2-2[

 إليه.BSالضبط لتحديد تكوين المجموعة الذي تنتمي وحدة 
 فيBSيمكن أن تكون هذه المجموعة موصلة على التوازي أو التوالي. يجب تهيئة هذا اإلعداد لكل وحدات 

.]3 43 ["اإلطار الخارجي المزود بتهوية ٣۔٤۔١٣"نفس المجموعة ويجب أن يكون بنفس القيمة. انظر 
.BS) للوحدة A3P و A2Pو A1Pيجب تهيئة هذا اإلعداد على كل لوحات الدوائر المطبوعة الرئيسية (

التعريف]2-2[

مجموعة على التوازي (االفتراضي)0

مجموعة على التوالي1

]2-3[

اإلعداد لمحاكات تسرب غاز التبريد.
 ويأكد عملهاBS. ينشط هذا تدابير السالمة الخاصة بالوحدة BS" أثناء تجهيز الوحدة 1اختر القيمة "▪

كما هو محدد لها وتوافقها مع التشريعات المعمول بها.
] لتأكيد اكتمال فحص التجهيز.6-2" وتغير اإلعداد [0بعد التأكيد، يجب إعادة القيمة إلى القيمة "▪

.]BS" [3 95عن التشغيل التجريبي لوحدة  ١۔٣۔١٨"انظر 
) للوحدةA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (

BS.
يحايك ترسب غاز التربيد]2-3[

إيقاف (االفتراضي)0

تشغيل1
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]2-4[

.BSاإلعداد لتمكين أو تعطيل كل تدابير السالمة الخاصة بوحدة 
" إذا كانت تدابير السالمة مطلوبة (اإلطار الخارجي المزود بتهوية أو اإلنذار الخارجي).1اختر القيمة "▪
" إذا كانت تدابير السالمة غير مطلوبة.0اختر القيمة "▪

.]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"انظر 
 ولن تكون هناك استجابة للجهاز في حالةBS في وحدة R32"، سيتم تجاهل خرج مستشعر 0في حالة "

.BSحدوث تسرب لسائل التبريد في وحدة 
) للوحدةA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (

BS.
تدابري السالمة]2-4[

تعطيل0

تمكين (االفتراضي)1

 ساعة أو حتى إعادة تشغيل الطاقة)24عطل مؤقتًا (2

]2-6[

إعداد لتأكيد اكتمال فحص بدء التشغيل.
 كما هو مفترض، يجب أن يتم تغيير هذا اإلعداد إلىBSبعد تأكيد عمل تدابير السالمة الخاصة بوحدة 

"1."
 حتى وإن لم يتم تثبيت أي تدابير للسالمة. يتحقق التشغيل التجريبيBSنفس اإلعداد مطلوب لكل وحدات 

" لهذا اإلعداد. إذا لم يكن األمر1 في الجهاز لديها قيمة "BSللوحدة الخارجية مما إذا كانت كل وحدات 
ذلك، سيظهر خطأ على الشاشة سباعية القطع الخاصة بالوحدة الخارجية.

) لكلA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (
.BSوحدة من وحدات 

فحص التشغيل المبديئ]2-6[

غير مكتمل (االفتراضي)0

مكتمل1

]2-7[

.BSيمكن أو يعطل هذا اإلعداد تدابير السالمة الخاصة باإلطار الخارجي المزود بتهوية للوحدة 
" إذا كان اإلطار الخارجي المزود بتهوية تدبيًرا مطلوبًا للسالمة.1اختر القيمة "▪
" إذا لم يكن مطلوبًا سوى اإلنذار الخارجي.0اختر القيمة "▪

.]3 38 ["لتحديد تدابير السالمة المطلوبة ٣۔١٣"انظر 
) للوحدةA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (

BS.
اإلطار الخاريج المزود بتهوية]2-7[

تعطيل0

تمكين (االفتراضي)1

]2-8[

 لجهاز التحكم عن بعد الموجه.BSالضبط لتعيين قيمة عنوان لوحدة 
في حالة استخدام أجهزة التحكم عن بعد موجهة في الجهاز، من الضروري تخصيص قيمة عنوان للوحدة

BS.
 المختلفة.BSتخصيص عنوان مختلف لوحدات ▪
استخدم قيم العنوان غير المستخدمة في الجهاز في أي مكان آخر (مثل الوحدات الداخلية).▪
.00 مع العنوان BS. ال يعرض جهاز التحكم عن بعد الموجه أخطاء من وحدات 00ال تستخدم العنوان ▪
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) للوحدةA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (
BS.

الوصف]2-8[

00~FFالعنوان بصيغة) 
HEX(

العنوان لجهاز التحكم عن بعد الموجه

مثال

d

a

A3PA2PA1P

e e e

A2PA1P

e eb c

A1P

e

A1P 1لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
A2P 2لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
A3P 3لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
aالوحدة الخارجية
b وحدةBS8A
c وحدةBS4A
d وحدةBS12A
eقيمة العنوان لجهاز التحكم عن بعد الموجه المعين للوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية

أسالك اإلرسال

يظهر الجدول أدناه مثاالً لقيم العنوان المعينة:
BS unitقيمة العنوان (لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسيةe(

BS12AA1P01
A2P-

A3P-

BS8AA1P02
A2P-

BS4AA1P03

]2-9[

 لمعالجة األخطاء.BSالضبط لتعيين قيمة العنوان لوحدة 
 واحدةBS) لوحدة A3P و A2Pو A1Pقم بتعيين نفس العنوان للوحة الدائرة المطبوعة الرئيسية (

 األخرى.BSوعنوان آخر لوحدات 

إشعار
 ويجب أن يتم إجراؤه على كل لوحات الدوائر المطبوعةBS] إلزامي لكل وحدات 9-2اإلعداد الميداني [

)A1P وA2P و A3P للوحدة (BS.

الوصف]2-9[

عنوان للتعامل مع خطأ15 (االفتراضي)~0

مثال

d

a

A3PA2PA1P

e e e

A2PA1P

e eb c

A1P

e
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A1P 1لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
A2P 2لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
A3P 3لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية
aالوحدة الخارجية
b وحدةBS8A
c وحدةBS4A
d وحدةBS12A
eقيمة العنوان للتعامل مع خطأ المعينة للوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية

أسالك اإلرسال

يظهر الجدول أدناه مثاالً لقيم العنوان المعينة:
BS unitقيمة العنوان (لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسيةe(

BS12AA1P1
A2P

A3P

BS8AA1P2
A2P

BS4AA1P3

]2-10[

.BSاضبط لتمكين أو تعطيل خرج اإلنذار الخارجي أثناء التشغيل التجريبي للوحدة 
 فقط عندما يكون اإلطار الخارجي المزودBSال يستخدم هذا اإلعداد إال أثناء التشغيل التجريبي للوحدة 

 ويتم إضافة إنذار خارجي كتدبير إضافي. أثناء التشغيلBSبتهوية مستخدًما كتدبير لسالمة الوحدة 
"، ويتم تفعيل كل من المروحة الخارجية واإلنذار1] لـ "3-2 والذي يبدأ باإلعداد [BSالتجريبي للوحدة 

".1] إلى "10-2الخارجي. لتعطيل اإلنذار الخارجي أثناء قياس معدل تدفق الهواء، قم بتغيير اإلعداد [
] إلى10-2") يرجع اإلعداد [0] إلى "3-2 (تغير اإلعداد [BSبمجرد انتهاء التشغيل التجريبي للوحدة 

" تلقائيًا.0قيمته االفتراضية "
) للوحدةA1Pيجب أال يتم تهيئة هذا اإلعداد إال على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية على أقصى اليسار (

BS.
خرج اإلنذار الخاريج قيد اإليقاف إجبارًيا]2-10[

تعطيل (االفتراضي)0

تمكين1
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التجهيز١٨
تحذير
 للتأكد من توافق التجهيز مع جميع لوائح السالمة.]3 9 ["تعليمات السالمة المحددة للمثبّت ٣"انظر 

إشعار
 إلى جانب تعليمات التجهيز في هذا الباب، تتوفر أيًضا قائمة تحقققائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل.

 (المصادقة مطلوبة).Daikin Business Portalعامة خاصة بالتجهيز في 
تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملة للتعليمات الواردة في هذا الفصل ويمكن استخدامها

كإرشادات ونموذج إبالغ أثناء التجهيز والتسليم للمستخدم.

في هذا الفصل
94...................................................................................................................................احتياطات الزمة عند تجهيز التشغيل18.1
94.........................................................................................................................................قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل18.2
BS..........................................................................................................................................95التشغيل التجريبي للوحدة 18.3

BS.......................................................................................................................95عن التشغيل التجريبي لوحدة 18.3.1
96...........................................................................................................................نبذة عن متطلبات تدفق الهواء18.3.2
97........................................................................................................................نبذة عن قياس معدل تدفق الهواء18.3.3
BS..................................................................................................................97إلجراء التشغيل التجريبي للوحدة 18.3.4
BS......................................................................................98استكشاف المشكالت وحلها أثناء التشغيل التجريبي للوحدة 18.3.5

99................................................................................................................................................التشغيل التجريبي للنظام18.4

احتياطات الزمة عند تجهيز التشغيل١۔١٨

إشعار
 ساعات على األقل لتجنب تعطل الضاغط أثناء بدء6قبل بدء تشغيل النظام، يجب توصيل الوحدة بالطاقة لمدة 

التشغيل.

إشعار
أكمل دائًما أنابيب التبريد الخاصة بالوحدة قبل التشغيل. فإن لم يحدث ذلك، فسوف ينكسر الضاغط.

معلومات
أثناء فترة التشغيل األولى للوحدة، قد تكون الطاقة المطلوبة أعلى من المحددة في بطاقة بيانات الوحدة. ويرجع

 ساعة وذلك قبل50السبب في هذه الظاهرة إلى الضاغط والذي يحتاج إلى فترة تشغيل متواصلة حتى 
الوصول إلى التشغيل السلس واالستهالك المستقر للطاقة.

قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل٢۔١٨

بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.1
أغلق الوحدة.2
قم بتشغيل الوحدة.3

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.قراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل، كما هو موضح في 

 مثبتة بشكٍل صحيح. BSالوحدة أن 

 وفقًا للتعليمات الموصوفة في هذه الوثيقة، ووفقًا لمخططات األسالك ووفقًااألسالك الميدانيةتأكد من إجراء 
للتشريعات المعمول بها.
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 مركبة ومعزولة بصورة صحيحة ويتدفق التصريف بسالسة. التحقق من تسريبات الماء.أنابيب التصريفإن 
قد تتقاطر المياه المكثفة.السبب المحتمل: 

.أطوار معكوسة أو أطوار مفقودةال توجد 

 النظام بشكل سليم وإحكام ربط أطراف التأريض.تأريض

 أو أجهزة الحماية المركبة محليًا وفق هذه الوثيقة دون تجاوزها.المصهراتتركيب 

 مع الجهد الكهربائي على بطاقة بيانات الوحدة.الجهد الكهربائي لمصدر الطاقةتطابق 

 أو مكونات كهربائية تالفة في صندوق المفاتيح.توصيالت مفكوكةال توجد 

في حالة عدم الحاجة لتدابير السالمة، تُطبق التدابير التالية بشكل صحيح:
ليست هناك تدابير سالمة موصلة.▪
إجراء اإلعدادات الميدانية الصحيحة.▪

في حالة تطلب اإلنذار الخارجي، تُطبق التدابير التالية بشكل صحيح:
اإلنذار الخارجي موصل ومفعل.▪
إجراء اإلعدادات الميدانية الصحيحة.▪

في حالة تطلب اإلطار الخارجي المزود بتهوية، تُطبق التدابير التالية بشكل صحيح:
إن المجرى ُمرّكب بصورة صحيحة ومعزول.▪
مروحة االستخالص موصلة ومفعلة.▪
مدخل الهواء (المخمد) غير مسدود.▪
إجراء اإلعدادات الميدانية الصحيحة.▪

اتبع أيًضا القائمة المرجعية للوحدة الخارجية. انظر دليل التركيب والتشغيل المرفق مع الوحدة الخارجية.

BSالتشغيل التجريبي للوحدة ٣۔١٨

BSعن التشغيل التجريبي لوحدة ١۔٣۔١٨

 في النظام، قبل التشغيل التجريبي للوحدةBS على جميع وحدات BSيجب إجراء التشغيل التجريبي لوحدة
 أن تدابير السالمة المطلوبة مركبة بشكل صحيح.BSالخارجية. يجب أن يؤكد التشغيل التجريبي لوحدة 

 وتأكيدBSحتى في حالة عدم طلب إجراءات أمان، فمن الضروري إجراء التشغيل التجريبي لوحدة 
 في النظام.BSالنتيجة، ألن التشغيل االختباري للوحدة الخارجية يتحقق من هذا التأكيد لجميع وحدات 

 على وحدة معينة منBS، يلزم إجراء التشغيل التجريبي للوحدة BSبناًء على تدابير السالمة وتهيئة وحدة 
 في الجهاز. التزم بالتسلسل المذكور أدناه.BSوحدات 

 واحدة في نفس الوقت.BS على أكثر من وحدة BSال تجِر تشغيالً تجريبًيا للوحدة مالحظة: 
 بدون تدابير السالمة.BSكل وحدات دون تدابير سالمة: ▪
 بإنذار خارجي.BSكل وحدات اإلنذار الخارجي: ▪
BSكل وحدات واحدة لمروحة االستخالص:  BS تهيئة وحدة –اإلطار الخارجي المزود بتهوية ▪

المزودة بإطار خارجي مزود بتهوية – تهيئة وحدة مقابل وحدة.
BSكل وحدات لمروحة استخالص:  BS تهيئة موازية لعدة وحدات –اإلطار الخارجي المزود بتهوية ▪

المزودة بإطار خارجي مزود بتهوية – تهيئة موازية.
وحدةبمروحة استخالص واحدة:  BS تهيئة متسلسلة لعدة وحدات –اإلطار الخارجي المزود بتهوية ▪

BS واحدة بمزودة بإطار خارجي مزود بتهوية – تهيئة متسلسلة. نصيحة: اختر وحدة BS،األعلى 
حيث يكون مدخل الهواء (المخمد) حًرا ويمكنك قياس معدل تدفق الهواء.

مثال

وdو bو a التالية :BS] لبدأ التشغيل التجريبي للوحدات 3-2في المثال المذكور أدناه: قم بتغيير اإلعداد [
e وf و g.
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j

i

i

a

b c

d

e

g fh

i

a وحدةBSفي تهيئة واحد إلى واحد 
b وحدةBSفي تهيئة على التوالي 
c وحدةBSفي تهيئة على التوالي 
d وحدةBSفي تهيئة على التوازي 
e وحدةBSفي تهيئة على التوازي 
f وحدةBSدون تدابير السالمة 
g الوحدةBSمع اإلنذار الخارجي 
hاإلنذار الخارجي
iمروحة االستخالص
jالوحدة الخارجية

أسالك اإلرسال

في حالة كان يلزم وجود إطار خارجي مزود بتهوية كتدبير سالمة، فيجب أن يتضمن التشغيل التجريبي
 تدبيًرا لمعدل تدفق هواء االستخالص الفعلي لتأكيد أنه يفي بالمتطلبات القانونية.BSلوحدة 

إشعار
 أوBSمن المهم جًدا االنتهاء من جميع أعمال توصيل أنابيب التبريد قبل تشغيل الوحدات (الخارجية أو 
الداخلية). عند تشغيل الوحدات، تبدأ صمامات التمدد في التهيئة. ويعني ذلك أن الصمامات مغلقة.

] على الوحدة الخارجية لفتح21-2إذا تم تشغيل أي جزء من أجزاء الجهاز من قبل، فسيتم تفعيل اإلعداد [
صمامات التمدد مرة أخرى.

نبذة عن متطلبات تدفق الهواء٢۔٣۔١٨

عندما يتطلب األمر إطاًرا خارجيًا مزود بتهوية، تنطبق المتطلبات التالية:
 باسكال أقل من الضغط المحيط،20 أكثر من BSيجب أن يكون الضغط داخل وحدة ▪
الحد األدنى لمعدل تدفق الهواء:▪

/الساعة]³الحد األدىن لمعدل تدفق الهواء [مالموديل

BS4A90

BS6~8A87

BS10~12A77

مثال

/الساعة. يظهر الرسم البياني³ م115 مع معدل تدفق للهواء أثناء التشغيل التجريبي BS12Aوحدة 
 باسكال أقل من الضغط المحيط. استوفي42.9النخفاض الضغط أن هذه النتائج في الضغط الداخلي وهي 

بالمتطلبين:
 باسكال أقل من الضغط المحيط الذي تصل قيمته إلى20 أكثر من BSكان الضغط داخل وحدة ▪

 باسكال).42.9(
/الساعة).³ م115/الساعة (³ م77معدل تدفق الهواء أعلى من ▪
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Xالساعة]³معدل تدفق الهواء [م/
Y[باسكال] الضغط الداخلي أقل من الضغط المحيط

.BSانظر أحدث إصدار لدفتر البيانات الهندسية الفنية الخاص بمنحنيات انخفاض ضغط الوحدة 

نبذة عن قياس معدل تدفق الهواء٣۔٣۔١٨

يرجع األمر إلى مسؤول التركيب لقياس معدل تدفق الهواء وتوفير البيانات الصحيحة. نحن نوصي
بطريقتين في األقسام أدناه، ولكن مسؤول التركيب حر تماًما في كيفية إجراء القياس.

)vane anemometerنبذة عن قياس مقياس شدة الريح (

.BSحيث: قم بقياس معدل تدفق الهواء عند مدخل الهواء (المخمد) الخاص بالوحدة ▪
) ومقياس الشدة بمخروطEKBSDCKنصيحة: استخدم مجموعة وصالت أنبوب المجرى الهوائي (▪

إلجراء تدفق الهواء بالكامل عبر مقياس الشدة.
متطلب متأخر: أزل المجموعة بمجرد انتهاء القياس.▪

ba

aمقياس شدة الرياح
b) مجموعة وصالت أنبوب المجرى الهوائيEKBSDCK(

حول القياس بمقياس شدة ريح بمجس سلك ساخن

تنبيه: في حالة احتياجك لحفر فجوات في مجاري الهواء، اختر موقعًا دون عزل حراري.▪
.BSحيث: قم بقياس معدل تدفق الهواء في المجرى المتصل بمخرج الهواء الخاص بالوحدة ▪
متطلب متأخر: أغلق الفتحات بشكل جيد بمجرد انتهاء القياس.▪

a

d

b

c

a وحدةBS
bمجرى مخرج الهواء
cاتجاه تدفق الهواء
dمقياس شدة ريح بمجس سلك ساخن

BSإلجراء التشغيل التجريبي للوحدة ٤۔٣۔١٨

 لمزيد من المعلومات عن اإلعدادات المستخدمة.]3 90 [": اإلعدادات الميدانية2الوضع  ٨۔١۔١٧"انظر 
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. ال تجِر تشغيل]BS" [3 95عن التشغيل التجريبي لوحدة  ١۔٣۔١٨"التزم بالتسلسل المشار إليه في 
 في نفس الوقت.BSتجريبي على أكثر من وحدة من وحدات 

تم االنتهاء من أعمال أنابيب غاز التبريد كافة.المتطلب األساسي: 
". يحاكي هذا اإلعداد حدوث تسرب لسائل التبريد وينشط1] إلى "3-2قم بتغيير اإلعداد الميداني [1

عن التشغيل التجريبي لوحدة ١۔٣۔١٨"تدابير السالمة وفقًا لإلعدادات الميدانية التي تم إجراؤها. انظر 
BS" [3 95[.للتحقق من الوحدات التي يجب تغيير إعداداتها 

 ديسيبل15في حالة تهيئة اإلنذار الخارجي، تحقق من أن اإلنذار الخارجي يصدر تحذيًرا صوتيًا (2
أعلى من المناطق المحيطة) وبصريًا.

نبذة عن ٣۔٣۔١٨"في حالة التهئية بإطار خارجي مزود بتهوية، قم بقياس معدل تدفق الهواء. انظر 3
 لمزيد من المعلومات.]3 97 ["قياس معدل تدفق الهواء

في جميع التهيئات، تحقق إذا لم تكن هناك تدابير سالمة مفعلة ليس من المفترض تفعيلها.4
". يوقف هذا اإلعداد التشغيل التجريبي.0] إلى "3-2قم بتغيير اإلعداد الميداني [5
 في النظام، حتى تلك التي لم يفعها التشغيلBS" لجميع وحدات 1] إلى "6‑2غير اإلعداد الميداني [6

 السفلية في اإلطار الخارجي المزود بتهوية، على التوالي). يؤكدBSالتجريبي (مثل تهيئة وحدات 
هذا اإلعداد صحة عمل تدابير السالمة - وفي حالة اإلطار الخارجي المزود بتهوية - فيتم تأكيد أن

معدل تدفق هواء االستخالص متوافق مع الحدود القانونية.

BSاستكشاف المشكالت وحلها أثناء التشغيل التجريبي للوحدة ٥۔٣۔١٨

العََرض: المخمد ال يفتح
إجراء تصحييحاألسباب الممكنة

تحقق إذا كانت جميع اإلعدادات الميدانية صحيحة.اإلعدادات الميدانية غير صحيحة
في حالة التهيئة الموازية أو المتسلسلة، يجب إجراء

 في المجموعة.BSاإلعدادات الميدانية لكل وحدات 

أعد توصيل أي سلك مفكوك من أسالك المخمد.أسالك المخمد مفكوك

أزل األجسام السادة.المخمد مسدود

العََرض: مروحة االستخالص ال يتم تشغيلها
إجراء تصحييحاألسباب الممكنة

تحقق إذا كانت جميع اإلعدادات الميدانية صحيحة.اإلعدادات الميدانية غير صحيحة
في حالة التهيئة الموازية أو المتسلسلة، يجب إجراء

 في المجموعة.BSاإلعدادات الميدانية لكل وحدات 

تحقق من وجود الدوائر الكهربائية.▪دائرة مروحة االستخالص معطلة
تحقق من توصيل الدائرة الكهربائية بشكل▪

صحيح.
تحقق من تشغيل الدائرة الكهربائية.▪

العََرض: معدل تدفق الهواء منخفض جًدا
إجراء تصحييحاألسباب الممكنة

تحقق إذا كانت جميع اإلعدادات الميدانية صحيحة.اإلعدادات الميدانية غير صحيحة
في حالة التهيئة الموازية أو المتسلسلة، يجب إجراء

 في المجموعة.BSاإلعدادات الميدانية لكل وحدات 
في حالة التهيئة الموازية: تحقق من عدم فتح أي▪

 األخرى في نفس المجموعة.BSمخامد لوحدات 
في حالة التهيئة المتسلسلة: تحقق من فتح كل▪

 األخرى في نفسBSالمخامد الخاصة بوحدات 
المجموعة.
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إجراء تصحييحاألسباب الممكنة

أزل األجسام السادة.التدفق مسدود

تحقق إذا كان مقاس المروحة غير مناسب. عدل إنمقاس مروحة غير صحيح
لزم.

تحقق إذا كانت المروحة لها إعدادات سرعة مختلفة.سرعة مروحة غير صحيحة
اختر سرعة إن لزم.

التشغيل التجريبي للنظام٤۔١٨

إشعار
تجنب إيقاف تشغيل االختبار.

معلومات
قم بإجراء االختبار وفقًا للتعليمات الواردة في دليل الوحدة الخارجية.▪

ال يكتمل التشغيل التجريبي إال عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم أو شاشة األقسام▪
السبعة بالوحدة الخارجية.

راجع دليل الخدمة للحصول على القائمة الكاملة لرموز األخطاء وإرشادات تفصيلية الستكشاف األخطاء▪
وإصالحها لكل خطأ.



التسليم للمستخدم | ١٩

الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم

100
BS4~12A14AJV1B

VRV 5وحدة محدد التفريع 
4P695527-1 – 2022.02

التسليم للمستخدم١٩
بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وعمل الوحدة بشكل صحيح، يجب التأكد من توضيح التالي للمستخدم:

احرص على أن يكون لدى المستخدم الوثيقة المطبوعة واطلب منه/منها االحتفاظ بها للرجوع إليها▪
 الموضح سابقًا في هذاURLمستقبالً. أبلغ المستخدم أن بإمكانه العثور على الوثيقة الكاملة على عنوان 

الدليل.
وضح للمستخدم طريقة التشغيل الصحيحة للنظام وما يجب القيام به في حال حدوث مشاكل.▪
اشرح للمستخدم أنه غير مسموح ألحد بخالف المثبت المعتمد إجراء الصيانة للوحدة.▪
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استكشاف المشكالت وحلها٢٠
تحذير
 للتأكد من توافق استكشاف المشكالت وحلها مع جميع لوائح]3 9 ["تعليمات السالمة المحددة للمثبّت ٣"انظر 

السالمة.

حل المشكالت بناًء على أكواد األخطاء١۔٢٠

 مشكلة، فستعرض واجهة المستخدم الخاصة بالوحدة (الوحدات) الداخلية المتصلةBSإذا واجهت الوحدة 
 رمز خطأ. من المهم فهم المشكلة واتخاذ التدابير قبل إعادة ضبط رمز الخطأ. يجب أن يتم ذلكBSبوحدة 

بواسطة مسؤول تركيب ُمرّخص أو موزع محلي.
يمنحك هذا الفصل نظرةً عامةً على معظم رموز األخطاء المتكررة وأوصافها كما تظهر على واجهة

المستخدم.

معلومات
راجع دليل الخدمة لمعرفة:

القائمة الكاملة لرموز الخطأ▪

دليل أكثر تفصيالً الستكشاف األخطاء وإصالحها لكل خطأ▪

المتطلبات األساسية: استكشاف المشكالت وحلها١۔١۔٢٠

قم بإجراء الفحص البصري على الوحدة وابحث عن العيوب الواضحة مثل تفكك التوصيالت أو1
أسالك معيبة.

أكواد األخطاء: نظرة عامة٢۔١۔٢٠

في حالة ظهور رموز خطأ أخرى، اتصل بالموزع.
الوصفالرمز

.BS عن تسرب غاز التبريد بالوحدة R32كشف مستشعر 

خطأ في نظام األمان (كشف التسرب)/

 مفتوحة)BS (X15Aخلل في مياه تصريف وحدة 

BS للوحدةR32تعطل مستشعر 

BS للوحدة R32 أشهر قبل نهاية العمر االفتراضي لمستشعر 6

BS للوحدة R32نهاية العمر االفتراضي لمستشعر 

BSخلل في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة 

BSعطل في مخمد وحدة 

BSخلل في صمام التمدد اإللكتروني الخاص بالوحدة 

BSخلل في مكثف/احتياطي لوحة الدوائر المطبوعة الخاصين بوحدة 

BSبال طاقة من مكثف/احتياطي لوحة الدوائر المطبوعة الخاصين بوحدة 

BSفشل إمداد بالطاقة للوحدة 
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الفك٢١
إشعار

ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير الزيت وقطع الغيار
األخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها

وإعادة تدويرها واستعادتها.
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البيانات الفنية٢٢
 اإلقليمي (يمكن الوصول إليه بشكلDaikin من أحدث البيانات التقنية على موقع مجموعة فرعيةتتوفر ▪

عام).
 (تلزمDaikin Business Portal ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت المجموعة الكاملةتتوفر ▪

المصادقة).

مخطط األسالك١۔٢٢

يسلم مخطط توصيل األسالك مع الوحدة، ويقع داخل غطاء الخدمة.
بالنسبة لألجزاء واألرقام المطبقة، ارسم المخطط الخاص باألسالك الخاصة بالوحدة. يكون ترقيم األجزاء

باألرقام العربية بترتيب تصاعدي لكل جزء ويتم تمثيله في النظرة العامة بالرمز "*" في الرمز الخاص
بالجزء.

المعىنالرمزالمعىنالرمز

تأريض وقائيقاطع الدائرة

واقي لألرض (براغي)التوصيالت
مقوم التيار، Aموصل,

موصل المرحلتأريض

موصل الدائرة الكهربائية القصيرةاألسالك الميدانية

طرفيمصهر

INDOOR

شريط طرفيالوحدة الداخلية

OUTDOOR

ماسك األسالكالوحدة الخارجية

جهاز الحماية من التيار
المتبقي

اللونالرمزاللونالرمز
BLKأسودORGبرتقالي

BLUأزرقPNKوردي

BRNبنىPRP، PPLأرجواني

GRNأخضرREDأحمر

GRYرماديWHTأبيض

YLWأصفر

المعنىالرمز
A*P) لوحة الدوائر المطبوعةPCB(

BS*زر الدفع تشغيل/إيقاف، مفتاح التشغيل

BZ، H*Oجرس طنان

C*مكثف
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المعنىالرمز
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W,

X*A, K*R_*, NE

التوصيل، الموصل

D*، V*Dالصمام الثنائي

DB*قنطرة الصمام الثنائي

DS*) مفتاح الحزمة الخطية المزدوجةDIP(

E*Hالسخان

FU*, F*Uلمعرفة الخصائص، انظر لوحة) ,
الدائرة المطبوعة داخل الوحدة الخاصة بك)

مصهر

FG*(أرضية اإلطار) موصل

H*جديلة أسالك

H*P, LED*, V*Lمصباح إشارة، الصمام الثنائي الباعث للضوء

HAP(شاشة الخدمة خضراء) صمام ثنائي باعث للضوء

HIGH VOLTAGEفولت مرتفع

IESحساس العين الذكي

IPM*وحدة الطاقة الذكية

K*مالمس

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*Mمرحل مغناطيسي

Lحي

L*ملف

L*Rمفاعل

M*محرك متدرج

M*Cمحرك ضاغط

M*Dمحرك المخمد

M*Fمحرك المروحة

M*Pمحرك مضخة التصريف

M*Sمحرك وضع التأرجح

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*مرحل مغناطيسي

Nمحايد

n=*، N*=عدد مرات المرور خالل الحلقة الحديدية

NE*التأريض العامل

PAMتضمين سعة النبضة

PCB*لوحة الدائرة المطبوعة

PM*وحدة الطاقة

PSتحويل إمداد طاقة

PTC*المقاوم الخاص بـPTC

Q*الترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب
)IGBT(
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المعنىالرمز
Q*Cقاطع الدائرة

Q*DI، KLMقاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالتسرب األرضي

Q*Lواقي الحمل الزائد

Q*Mمفتاح حراري

Q*Rجهاز الحماية من التيار المتبقي

R*مقاوم

R*Tالثيرموستور

RCجهاز استقبال

S*Cمفتاح كهرباء حدي

S*Lمفتاح طفو

S*NGكاشف تسرب غاز التبريد

S*NPH(عالي) حساس الضغط

S*NPL(المنخفض) حساس الضغط

S*PH، HPS*(عالي) مفتاح الضغط

S*PL(منخفض) مفتاح الضغط

S*Tثيرموستات

S*RHحساس الرطوبة

S*W، SW*مفتاح التشغيل

SA*، F1Sمانع االندفاع

SEG*شاشة سباعية القطع

SR*، WLUجهاز استقبال اإلشارات

SS*مفتاح تحديد

SHEET METALلوحة شريط طرفي ثابت

T*Rمحول

TC، TRCجهاز بث

V*، R*Vالمقاوم المتغير

V*Rوحدة طاقة قنطرة الصمامات الثنائية، والترانزستور
)IGBTالخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (

WRCجهاز تحكم عن بعد السلكي

X*طرفي

X*M(مسدود) شريط طرفي

X*Yموصل

Y*Eملف صمام توسيع إلكتروني

Y*R، Y*Sملف صمام لولبي عاكس

Z*Cقلب حديدي

ZF، Z*Fمرشح الضجيج
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 الخاصةBSدليل الرسم التخطييط ألسالك وحدة 

المعىنالرمز

EVL(شفط) صمام التوسيع اإللكتروني

EVH) صمام التمدد اإللكترونيHP/LP(

EVSC(تبريد الفرعي) صمام التوسيع اإللكتروني

EVSG(صمام إغالق الغاز) صمام التمدد اإللكتروني

EVSL(صمام إغالق السائل) صمام التمدد اإللكتروني

X15A(عالمة مجموعة التصريف غير طبيعية) الموصل

مالحظات

 فقط.BSيطبق مخطط األسالك بوحدة 1

الرموز:2
: مجموعة أطراف التوصيل

: الموصل
: األسالك الميدانية

: طرف التأريض

 (التشغيل)، انظر دليلn X2M ~ X6Mبالنسبة لألسالك الخاصة بأطراف التوصيل على 3
التركيب المرفق بالمنتج.

)، قم بإزالة موصل الدائرة الكهربائية القصيرة ثم وصل إشارة توقفX15A (A1Pبالنسبة لـ 4
جهاز تكييف الهواء (منتج اختياري) عند استخدام مجموعة التصريف (منتج اختياري). لالطالع

على التفاصيل، راجع دليل التشغيل المرفق مع المجموعة.

 أمبير.0.5 فولت تيار متردد-240~220سعة المالمس هي 5

 أمبير. الستخدام هذا0.5 فولت تيار متردد-240~220المخرجات الرقمية: بحد أقصى 6
الخرج، انظر دليل التركيب.

) هي كالتالي:DIP (DS1، DS2إعدادات المصنع لمفتاح 7

 إعدادات المصنعDS1، DS2الموديل
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ON
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OFF
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A1P

OFF
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ON
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OFF
1 2 3 4

ON
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A2P

OFF
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ON
DS2

OFF
1 2 3 4

BS10A
ON
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A1P, A2P

OFF
1 2 3 4

ON
DS2

OFF
1 2 3 4

ON
DS1

A3P

OFF
1 2 3 4

ON
DS2

OFF
1 2 3 4

BS12A
ON

DS1
A1P, A2P

OFF
1 2 3 4

ON
DS2

OFF
1 2 3 4

ON
DS1

A3P

OFF
1 2 3 4

ON
DS2

OFF
1 2 3 4

)، انظر دليلBS1~3) واضغط على األزرار (DS1~2لضبط مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة (
التركيب
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مسرد المصطلحات٢٣
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 التثبيت
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 المنتج وفقًا لإلرشادات الواردةDaikinالتجهيزات التي تصنعها أو تعتمدها 

في الوثائق المصاحبة.
إمداد داخلي

 التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا لإلرشادات الواردة فيDaikinالتجهيزات التي ال تصنعها 
الوثائق المصاحبة.
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