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אמצעי בטיחות כלליים1

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

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

חובה לבצע את התקנת המערכת ואת כל הפעילויות המתוארות בחוברת▪
הוראות ההתקנה ובמדריך העזר למתקין על ידי מתקין מורשה.

משמעות האזהרות והסמלים1.1.1

סכנה
מציין מצב הגורם מוות או פציעה חמורה.

סכנה: סכנת התחשמלות
מציין מצב שעלול לגרום להתחשמלות.

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

חום.

סכנה: סכנת פיצוץ
מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.

אזהרה
מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

אזהרה: חומר דליק

זהירות
מציין מצב שעלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

הערה
מציין מצב שעלול לגרום נזק לציוד או לרכוש.

מידע
מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.

הסברסמל
לפני ההתקנה, קראו את חוברת הוראות ההתקנה והתפעול

ואת דף הוראות החיווט.

הסברסמל
לפני ביצוע מטלות תחזוקה ושירות, קראו את מדריך

השירות.
למידע נוסף, עיינו במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

עבור המשתמשים1.2
אם אינך בטוח כיצד להפעיל את היחידה, צור קשר עם המתקין.▪

 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות8במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל ▪
גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת
השגחה או מקבלים הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, והם מבינים
את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר. ילדים לא

יבצעו פעולות ניקוי ותחזוקה ללא פיקוח.

אזהרה
כדי למנוע מכות חשמל או שריפה:

אין לשטוף את היחידה.▪

אין להפעיל את היחידה בידיים רטובות.▪

אין להניח חפצים המכילים מים על היחידה.▪

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

אין לשבת, לטפס או לעמוד על היחידה.▪

היחידות מסומנות בסמל הבא:▪

 לערבב מוצרי חשמל ולאקטרוניקה עם אשפה ביתית לאשאסורפירוש הדבר 
ממוינת. לא תנסה לפרק את המערכת בעצמך: פירוק המערכת, הטיפול בקרר,
בשמן או בחלקים אחרים חייב להיעשות על ידי מתקין מורשה ובהתאם

לחקיקה הרלוונטית.
לצורך שימוש חוזר, מיחזור והשבה, חובה לטפל ביחידות במתקן מקצועי
המתמחה בנושא זה. הקפדה על השלכה כהלכה של מוצר זה תסייע למנוע
השפעות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאותם של בני אדם. למידע

נוסף, צור קשר עם המתקין או עם הרשות המקומית.

הסוללות מסומנות בסמל הבא:▪

 לערבב את הסוללות עם פסולת ביתית לא ממוינת. אםשאסורפירוש הדבר 
סמל כימי מודפס מתחת לסמל, סמל זה מציין שהסוללה מכילה מתכת כבדה

מעל לריכוז מסוים.
).0.004%: עופרת (>Pbלהלן סמלים כימיים אפשריים: 

בסוללות משומשות יש לטפל במתקן מיחזור מיוחד לשם שימוש חוזר. הקפדה
על השלכה נאותה של סוללות תסייע למנוע השפעות שליליות אפשריות על

הסביבה ועל בריאותם של בני אדם.

עבור המתקינים1.3

כללי1.3.1
אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה, צרו קשר עם הסוכן.

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

"Daikin."

אזהרה
ודאו שההתקנה, הבדיקה והחומרים שבהם נעשה שימוש עומדים

").Daikinבחקיקה בת ההחלה (בנוסף להוראות המתוארות במסמך "
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זהירות
השתמשו בציוד מגן אישי הולם (כפפות מגן, משקפי מגן,…) בעת

ההתקנה, פעולות התחזוקה והשירות של המערכת.

אזהרה
קרעו והשליכו שקיות פלסטיק ששימשו לאריזה כך שאף אדם,

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

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

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

מגן.

אין לגעת בכל דליפה מקרית שהיא ממערכת הקירור.▪

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

חשמליים, עלולים לגרום לתקלות, לעשן או לשרפה.

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

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

אין לשבת, לטפס או לעמוד על היחידה.▪

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

מזג אוויר יבש כדי למנוע חדירת מים.

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

בדיקות, תקופות השהייה,…

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

הוראות לכיבוי המערכת במקרה חירום▪

שם וכתובת של מכבי אש, משטרה ובית חולים▪

שם, כתובת ומספרי טלפון יומם ולילה להשגת שירות▪

 מספקת את ההכוונה הדרושה ליומן רישום זה.EN378באירופה, 

אתר ההתקנה1.3.2
יש לספק די שטח מסביב ליחידה למטרות טיפול בציוד ולזרימת אוויר.▪

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

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

יש לוודא שהיחידה מאוזנת.▪

אין להתקין את היחידה במקומות הבאים:

בסביבה בעלת סכנת נפיצות אפשרית.▪

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

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

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

חומר מקרר1.3.3
אם רלוונטי. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה או במדריך העזר למתקין של

היישום.

הערה
יש לוודא שהתקנת צנרת הקירור עומדת בחקיקה בת ההחלה.

 הוא התקן הישים.EN378באירופה, 

הערה
יש לוודא שצנרת השטח והחיבורים אינם חשופים ללחץ.

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

המקסימלי המותר (כמצוין בלוחית השם של היחידה).

אזהרה
יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים במקרה של דליפת חומר קירור. אם

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

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

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

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

 ויש דליפה במערכת הקירור:pump downאת המערכת בשיטת 

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

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

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

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

יש להשתמש במשאבת ואקום כדי לרוקן את ההתקנה.

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

בחנקן כדי לבצע בדיקה לגילוי דליפת גז.

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

העולה על הכמות המצוינת.

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

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

ביצוע בדיקת דליפה וייבוש בוואקום.

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

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

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

למערכת.

יש לטעון את נוזל הקירור כמוסבר להלן:▪

אזאם
צינור מסוג "סיפֹון" נמצא ביחידה

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

מצורף סיפון למילוי נוזל)

יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופן
אנכי.

יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופןצינור מסוג "סיפֹון" אינו נמצא ביחידה
הפוך, כלפי מטה.
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יש לפתוח באטיות את הצילינדרים המכילים את חומר הקירור.▪

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

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

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

מי מלח1.3.4
אם ישים. לקבלת מידע נוסף, עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר

למתקין של היישום שברשותכם.

אזהרה
בחירת מי המלח חייבת להתבצע בהתאם לחקיקה בת ההחלה.

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

המקומי שלכם.

אזהרה
הטמפרטורה המקיפה בתוך היחידה עלולה לעלות במידה רבה מאוד

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

אזהרה
השימוש והתקנת היישום חייב לעמוד באמצעי הבטיחות והזהירות

הסביבתיים המצוינים בחקיקה בת ההחלה.

מים1.3.5
אם ישים. לקבלת מידע נוסף, עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר

למתקין של היישום שברשותכם.

הערה
יש לוודא שאיכות המים עומדת בדירקטיבת האיחוד האירופי מס'

98/83 EC.

חשמלי1.3.6

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

קופסת המיתוג, חיבור חוטי חשמל או נגיעה בחלקים חשמליים.

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

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

, נא לעיין בתרשים החיווט.Terminalsלמציאת מיקום ההדקים/

אין לגעת ברכיבים החשמליים בידיים רטובות.▪

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

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

.IIIמקטגוריה 

אזהרה
יש להשתמש בהתילי נחושת בלבד.▪

יש לוודא שחיווט השטח עומד בחקיקה בת ההחלה.▪

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

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

שלא מופעל לחץ חיצוני על חיבורי ההדקים.

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

למכת חשמל.

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

יש לוודא התקנה של מבטחים או מפסקים נדרשים.▪

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

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

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

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

ההארקה יימתח, למקרה בו כבל החשמל ייתלש מפריקת המתח.

הערה
אמצעי זהירות בעת הנחת כבלי חשמל:

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

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

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

לחץ חיצוני על לוחית ההדקים.

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

הידוק יתר של ברגי ההדקים עלול לשבור אותם.▪

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

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

וההדקים בתוך קופסת הרכיבים החשמליים חוברו היטב.

יש לוודא שכל המכסים סגורים לפני הפעלת היחידה.▪

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

.ON/OFFבשיטת 

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

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

לקלקול המדחס וחלקים אחרים.
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אודות התיעוד2

אודות מסמך זה2.1
מידע

ודא שלמשתמש יש עותק מודפס של מסמך זה ובקש ממנו לשמור
עליו לשם עיון בעתיד.

קהל יעד
מתקינים מורשים + משתמשי קצה

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

רגילים.

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

אמצעי בטיחות כלליים:▪
הוראות בטיחות שחובה לקרוא לפני ההתקנה▪

תבנית: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

מדריך התקנה והפעלה של היחידה החיצונית:▪
הוראות התקנה והפעלה▪

תבנית: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

מדריך עזר למתקין ולמשתמש:▪
הכנת ההתקנה, נתוני ייחוס,…▪

הוראות מפורטות, שלב-אחר-שלב, ונתוני רקע לשימוש בסיסי ומתקדם▪

/http://www.daikineurope.comתבנית: קבצים דיגיטליים באתר ▪
support-and-manuals/product-information/

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

התיעוד המקורי נכתב באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.

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

 (נגיש לציבור).Daikinהמקומי של 

 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באקסטרה-נטהערכה המלאה▪
Daikin.(נדרש אימות) 

עבור המתקין

אודות קופסת האריזה3

סקירה: אודות קופסת האריזה3.1
פרק זה מתאר את מה שיש לעשות עם הגעת היחידה החיצונית למקום ההתקנה.

פרק זה מכיל מידע אודות:

הוצאת היחידה החיצונית מקופסת האריזה והטיפול בה▪

הסרת האביזרים מהיחידה▪

שים לב לדברים הבאים:

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

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

בעת טיפול ביחידה, קח בחשבון את הדברים הבאים:▪

שביר, יש להזיז את היחידה בזהירות.

שמור על היחידה בצורה אנכית על מנת למנוע נזק למדחס.

הכן מראש את הדרך שדרכה תכניס את היחידה פנימה.▪

 מטר,8 חגורות באורך של לפחות 2עדיף להרים את היחידה באמצעות מנוף ו-▪
כפי שמתואר באיור למטה. השתמש תמיד במגנים כדי למנוע נזק מהחגורה

ושים לב למיקום של מרכז הכובד של היחידה.

e
d

a

c

c
b

aחומר אריזה
bחגורת מנשא
cמגן
dפתיחה
eמלגזה

הערה
 מ"מ או פחות, שתוכל לעמוד20השתמש בחגורת מנשא ברוחב 

במשקל היחידה כיאות.

ניתן להשתמש במלגזה להובלה רק אם היחידה נשארת על המשטח שלה כפי▪
שמתואר מעלה.

יחידה חיצונית3.2

לפריקת היחידה החיצונית3.2.1
הסרת חומר האריזה מהיחידה:

שים לב לא לפגוע ביחידה בעת הסרת נייר האריזה באמצעות מספריים.▪

 הברגים המקבעים את היחידה למשטח שלה.4הסר את ▪

אזהרה
קרעו והשליכו שקיות פלסטיק ששימשו לאריזה כך שאף אדם,

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

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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להוצאת האביזרים מהיחידה החיצונית3.2.2
ודא שכל האביזרים קיימים ביחידה.

1× 8×
a d ec

1×
b

1× 1×

f g h
2× 1×

i
1×1×/2×

aאמצעי בטיחות כללים
b 3מדריך התקנה ומדריך הפעלה (לוח(
c 3שלט-רחוק (לוח(
d 1כפתור מתג ראשי (לוח(
e 3אזיקונים (לוח(
f 3שסתומי ניתוק (לוח(
g עבור 1) (3חיבור מתוברג (לוח ×EWAQ+EWYQ016~032, 2×

)EWAQ+EWYQ040~064עבור 
h 3מסנן (לוח(
i 3ברך (לוח(

על היחידות והאפשרויות4

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

זיהוי של היחידה החיצונית▪

במקום שבו היחידה החיצונית נכנסת בפריסת המערכת▪

עם אילו יחידות פנימיות ואפשרויות באפשרותך לשלב את היחידות החיצוניות▪

תווית הזיהוי: יחידה חיצונית4.2
מיקום

זיהוי דגם
—EW A Q 016 CA W P —Hדוגמה: 

הסברקוד
EWצ'ילר
A/YAדגם קירור בלבד אוויר-מים =

Yדגם משאבת חום אוויר-מים =
Q קררR410A

סיווג קיבולת016
CAסדרת דגם
W :3אספקת חשמלP ,400וולט 

P/Hחבילה הידראולית מקיפה
Nחבילה הידראולית בסיסית
—H—תלוי באפשרות

לגבי היחידה החיצונית4.3
מדריך התקנה זה מתייחס למארז צ'ילר מים מקורר אוויר. היחידה מיועדת
להתקנה בחוץ וניתן לשלב אותה עם מפוחי נחשון למטרות מיזוג אוויר, או ניתן

להשתמש בה לאספקת מים ליישומים של קירור תהליכים.

16.8 גדלים סטנדרטיים עם קיבולות נומינליות הנעות בין 7היחידות זמינות ב-
) וכיחידה שלEWAQ קילוואט, כל הגדלים זמינים כיחידה לקירור בלבד (63לבין 

: קירור/חימום).EWYQמשאבת חום (

35°C עד 15°C–היחידה מיועדת לעבוד במצב חימום בטמפרטורות סביבה בין 
.43°C עד 15°C–ובמצב קירור בטמפרטורות סביבה בין 

המרכיבים העיקריים הם המדחס, מחליף החום ומחליף החום במים.

המדחס מזרים קרר לתוך מחליפי החום.

במצב קירור, הקרר מעביר את החום הנלקח ממחליף החום במים למחליף▪
החום באוויר, שם החום משוחרר לאוויר.

במצב חימום, הקרר מעביר את החום הנלקח ממחליף החום באוויר למחליף▪
החום במים, שם החום משוחרר במים.
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טווח הפעלה4.4
קירור

43

–5

–15

0

–10 0 5 20 25
LWE

TA

A B C

D

B— —
Glycol
30%

B— —
Glycol
40%

TA°) טמפרטורת סביבהC DB(
מאדה מים

)LWEיוצאים (
)Cטמפרטורת מאדה מים יוצאים (°

OPB אפשרותB— —
Aטווח פעולה מים + גליקול אופציונלי
Bטווח פעולה מים סטנדרטי
Cאזור משיכה כלפי מטה
Dהגן על המערכת מפני קפיאה על ידי התקנת רצועת חימום צנרת מים

אופציונלית או על ידי מילוי המערכת בתמיסת גליקול.
Glycolגליקול

חימום

C0

35

25

5

–15

5 (EWC) 20 25 35 50
LWC

TA

A B

TA°) טמפרטורת סביבהC DB(
מעבה מים

)LWCיוצאים (
)Cטמפרטורת מעבה מים יוצאים (°

מעבה מים
)EWCנכנסים (

)Cטמפרטורת מעבה מים נכנסים (°

Aאזור משיכה כלפי מעלה
Bטווח פעולה מים סטנדרטי
Cהגן על המערכת מפני קפיאה על ידי התקנת רצועת חימום צנרת מים

אופציונלית או על ידי מילוי המערכת בתמיסת גליקול.
Glycolגליקול

פריסת המערכת4.5

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a b c e

e f

i

f f

g

d

aיחידה חיצונית
bלוח מחליף חום
cמיכל ההרחבה
dמשאבה
eשסתום ניתוק
fשסתום ממונע
gשסתום מעקף

FC1…3(פריט יסופק בשטח) יחידת סליל מניפה
RCשלט-רחוק

RT1…3תרמוסטט חדר

שילוב בין יחידות ואפשרויות נוספות4.6

אודות שילוב יחידות ואפשרויות4.6.1
ניתן לשלב מארז צ'ילר אוויר מקורר-במים זה עם מפוחי נחשון והוא מיועד

 בלבד.R410Aלשימוש 

צירופים אפשריים של יחידות חיצונית4.6.2

אופציות אפשריות עבור היחידה החיצונית4.6.3

מידע
עיין בנתונים ההנדסיים הטכניים עבור שמות האפשרויות העדכניות

ביותר.

תיאוראפשרויות המורכבות במפעל
 (סטנדרטי) מכיל מתג זרימה, מסנן,N(Nחבילה הידראולית (

שסתומי ניתוק, פתחי לחץ, שסתום
מילוי/ניקוז.

 פלוס משאבה, מיכלNזהה לחבילה )Pחבילה הידראולית (
הרחבה, שסתום בטיחות, מד לחץ.

 אבל מאפשרת פעולהPזהה לחבילה )Hמשאבה סטטית גבוהה (
ביישומים עם נפילות לחץ גבוהות בתוך

המערכת ההידראולית.
רצועת מחמם צנרת מים מתחממת כדי—)Hרצועת מחמם צנרת מים (—

למנוע קפיאה של המים בתוך היחידה
במהלך החורף בזמן שהיחידה במצב

כבוי.
מאפשר לקרר תמיסת גליקול (אתילן/— —)Bקירור בטמפרטורה נמוכה (

.10°C–פרופילן גליקול + מים) עד 
קירור בטמפרטורה נמוכה + רצועת

—)BHמחמם צנרת מים 
 האופציות הנ"ל.2שילוב של 

ערכות אופציונליות שהוזמנו עם היחידה יסופקו בקופסה נפרדת יחד עם מדריכים
ספציפיים.

)EKRUAHTBשלט-רחוק (
 מיקומים.2שלט-רחוק שני כדי לשלוט על היחידה מ-

)EKRP1AHTA) לדרישה (PCBלוח מעגל מודפס (
כדי להפעיל את בקרת החיסכון בצריכת חשמל על ידי קלטים דיגיטליים, יש

 לדרישה.PCBלהתקין את לוח ה-

 לדרישה משמש לביצוע מרחוק שלPCBלוח ה-
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הפעלה וכיבוי של המכשיר,▪

בחירת קירור/חימום,▪

בחירת תרמו פועל/כבוי.▪

 לדרישה וספר הנספחPCBלהוראות התקנה, עיין במדריך ההתקנה של לוח ה-
לציוד האופציונלי.

)BHGP26A1ערכת מד לחץ לאקטרוני (
על מנת לנטר על הלחצים במערכת הקרר.

)DTA104A62מתאם בקרה חיצוני (
על מנת לשלוח הנחיות לפעולה ספציפית בעזרת קלט חיצוני המגיע ממרכז
בקרה, ניתן להשתמש במתאם הבקרה החיצוני. ניתן לתת הנחיות (בקבוצה או

בודדות) עבור פעולת ברעש נמוך ופעולת הגבלת צריכת חשמל.

הכנה5

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

פרק זה מכיל מידע אודות:

הכנת אתר ההתקנה▪

הכנת צנרת המים▪

הכנת החיווט החשמלי▪

הכנת אתר ההתקנה5.2

דרישות אתר ההתקנה של היחידה החיצונית5.2.1
יש לספק די שטח מסביב ליחידה למטרות טיפול בציוד ולזרימת אוויר.▪

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

יש לוודא שהיחידה מאוזנת.▪

בחר המקום שבו ניתן להימנע מהגשם ככל האפשר.▪

בחר את המיקום של היחידה באופן שהרעש שנוצר על ידי היחידה לא יפריע▪
לאף אחד ושהמיקום נבחר בהתאם לחקיקה הרלוונטית.

אין להתקין את היחידה במקומות הבאים:

בסביבה בעלת סכנת נפיצות אפשרית.▪

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

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

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

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

הערה
. בסביבה ביתית מוצר זה עלולClass Aזהו מוצר המסווג כמוצר 

לגרום להפרעות רדיו; במקרה זה, המשתמש עשוי להידרש לנקוט
אמצעים הולמים.

זהירות
המכשיר לא צריך להיות זמין לציבור, התקן אותו באזור מאובטח, מוגן

מפני גישה קלה.

היחידה מתאימה להתקנה באזורים מסחריים ואזורי תעשייה קלה.

בזמן ההתקנה, קח בחשבון רוחות חזקות, טייפונים או רעידות אדמה. התקנה▪
לא נכונה עלולה להסתיים בהתהפכות היחידה.

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

ודא שפתח כניסת האוויר של היחידה לא ממוקם בכיוון הרוח העיקרי. רוח▪
חזיתית תפריע לפעולת היחידה. אם יש צורך, השתמש במסך כדי לחסום את

הרוח.

ודא שמים לא יכולים לגרום לנזק למקום על ידי הוספת ניקוזי מים בבסיס▪
ולמנוע היאגרות מים במבנה.

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

העשוי לקצר את חיי היחידה.

התקן את היחידה החיצונית הרחק מרוחות ים ישירות.

מאוחרי הבניין.דוגמה: 

b

c
a

התקן מעיל רוח אם היחידה החיצונית חשופה לרוחות ים ישירות.

×גובה היחידה החיצונית1.5גובה מעיל הרוח≥▪

שים לב לדרישות שטח השירות בעת התקנת מעיל הרוח.▪

a

b

c
d

c
d

aרוח ים
bבניין
cיחידה חיצונית
dמעיל רוח

דרישות נוספות לאתר ההתקנה של היחידה5.2.2
החיצונית באקלימים קרים

הערה
בזמן תפעול היחידה בטמפרטורת סביבה חיצונית קרה, הקפד לפעול

לפי ההוראות המתוארות למטה.

על מנת למנוע חשיפה לרוח ושלג, התקן לוח ויסות רוח בכיוון האוויר של▪
היחידה החיצונית:

באזורים מושלגים חשוב מאוד לבחור את אתר ההתקנה במקום שבו השלג לא
ישפיע על היחידה. אם קיימת אפשרות לסופת שלגים רוחבית, ודא שסליל מחליף

החום אינו מושפע מהשלג. אם יש צורך, התקן מכסה שלג או סככה וכן.



הכנה 5 

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

10
EWAQ016~064CAW + EWYQ016~064CAW

מארז צ'ילר מים מקורר אוויר
4P497339-1 – 2019.06

c

מידע
עבור הנחיות כיצד להתקין מכסה שלג, צור קשר עם הספק.

הערה
בזמן התקנת מכסה השלג, אין להפריע לזרימת האוויר מהיחידה.

הכנת צנרת מים5.3

דרישות מערכת המים5.3.1

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

כלליים".

הערה
במקרה של צינורות פלסטיק, ודא שהם עמידים לדיפוזיית חמצן

 DINבהתאם לתקן  . דיפוזיה של חמצן לתוך הצנרת עלולה4726
לגרום לקורוזיה מופרזת.

 בצע את כל חיבורי הצנרת בהתאם לחקיקה הרלוונטיתחיבור צנרת – חקיקה.▪
ולהוראות בפרק "התקנה" הנוגעות לפתח הכניסה והיציאה של המים.

 אין להפעיל כוח מופרז בעת חיבור הצנרת. שינוי צורה שלחיבור צנרת – כוח.▪
הצנרת יכול לגרום לתקלות ביחידה.

 יש להשתמש בכלים המתאימים לטיפול בפליז, שהואחיבור צנרת – כלים.▪
חומר רך. אחרת, נזק ייגרם לצינורות.

 אם אוויר, לחות או אבק ייכנסו למעגל,חיבור צנרת – אוויר, לחות, אבק.▪
עלולות להתרחש בעיות. כדי למנוע זאת:

השתמש בצינורות נקיים בלבד▪

החזק את קצה הצינור כלפי מטה בזמן הסרת שבבים.▪

כסה את קצה הצינור בזמן העברתו דרך קיר, על מנת למנוע כניסת אבק ו/▪
או חלקיקים לצינור.

השתמש בחומר איטום איכותי לתבריג לאטימת חיבורים.▪

הערה
אם יש גליקול במערכת, ודא שחומר האיטום שבו נעשה שימוש

לתבריג עמיד לגליקול.

 השתמש ביחידה החיצונית רק במערכת מים סגורה. שימושמערכת סגורה.▪
במערכת במערכת מים פתוחה יגרום לקורוזיה מופרזת.

 ניתן למצוא את זרימת המים המינימלית הנדרשת בטבלה הבאה.זרימת מים.▪
בכל המקרים, זרימה זו חייבת להיות מובטחת. כאשר הזרימה חלשה יותר,

.ההפעלה תיעצר ותופיע שגיאה 

קצב זרימת מים מינימלי נדרשסיווג קיבולת
 ליטר לדקה016+021+02523

 ליטר לדקה03236
 ליטר לדקה040+05046

 ליטר לדקה06472

 בדוק שכל הרכיבים בצנרתרכיבים לאספקה בשטח – לחץ מים וטמפרטורה.▪
השטח יכולים לעמוד בלחץ המים ובטמפרטורת המים.

 ספק ברזי ניקוז בכל הנקודות הנמוכות של המערכתניקוז – נקודות נמוכות.▪
במטרה לאפשר ניקוז מלא של מערכת המים.

 בעת שימוש בצינורות מתכת לא מפליז, יש לבודדצנרת מתכת לא מפליז.▪
את צינורות הפליז ולאו שלא מפליז כך שלא יגעו זה בזה. זאת על מנת למנוע

קורוזיה גלוואנית.

שני שסתומי ניתוק מצורפים ליחידה. התקן אותם כפי שמוצגשסתומי ניתוק. ▪
באיור הבא.

a
b

a
c

d

b

a יחידת מתאם (רק בכניסה במקרה שלEWAQ+EWYQ040~064(
bשסתום ניתוק
cקשת
dמסנן

הערה
לפני הרכבת הקשת, חבר לה פילטר.

הערה
אם הקשת אינה בשימוש במהלך ההתקנה, החלף אותה במאריך

 אינץ') על2 ס"מ עבור מסנן 6 אינץ' ו-1.25 ס"מ עבור מסנן 5(באורך 
מנת להבטיח פעולת ניקיון מתאימה של המסנן.

הערה
הקפד להתקין את המסנן כהלכה. אי התקנה או התקנה שגויה יגרמו

נזק לצמיתות למשטח מחליף החום.

חובה לספק ברזי ניקוז בכל הנקודות הנמוכות של המערכת עלברזי ניקוז. ▪
מנת לאפשר ניקוז מלא של המעגל. שסתום ניקוז מסופק בתוך היחידה.

 ספק פתחי אוורור בכל הנקודות הגבוהות של המערכת,פתחי אוורור.▪
שהגישה לאיהם חייבת להיות נוחה למטרות שירות. שסתום ניקוז אוויר
אוטומטי מסופק בתוך היחידה. בדוק ששסתום ניקוז אוויר זה אינו מחוזק יתר
על המידה, כך שיתאפשר שחרור האוויר האוטומטי ממעגל המים. עיין

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"] בE-04בהגדרת בשטח [

 דאג שהרכיבים המותקנים בצנרת השטח יכולים לעמוד בלחץ המיםלחץ מים.▪
 בר + הלחץ הסטטי של המשאבה). ראה .3(מקסימום 

אזהרה
להפעלה תקינה של המערכת, חובה להתקין שסתום ויסות▪

במערכת המים. יש להשתמש בשסתום הוויסות על מנת לווסת
את זרימת המים במערכת (אספקה בשטח).

בחירה בזרימה מחוץ לעקומות עלולה לגרום תקלות או נזק▪
ליחידה. בנוסף, עיין במפרט הטכני.
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, בהתאם להגדרת בטיחות50°Cטמפרטורת המים המקסימלית בצנרת היא ▪
המכשיר.

השתמש תמיד בחומרים המתאימים למים שבשימוש במערכת ובחומרים▪
שבשימוש בתוך היחידה (חיבורי הצנרת של היחידה עשויים מפליז, משטחי

 לוחות פלדת לא-חלד מולחמים יחדיו באמצעות316מחליפי החום עשויים מ-
נחושת ובית המשאבה עשוי מיציקת ברזל).

בחר את קוטר הצנרת בהתאם לזרימת המים הנדרשת וללחץ הסטטי החיצוני▪
)ESP.הזמין של המשאבה. לקוטר המומלץ לצנרת המים, עיין בטבלה הבאה (

קוטר צנרת מיםסיווג קיבולת
 אינץ'0321-1/4~016
 אינץ'0642~040

הערה
מומלץ מאוד להתקין מסנן נוסף במערכת המים. במיוחד להסרת
חלקיקי מתכת בצינורות המים בשטח, מומלץ להשתמש במסנן מגנטי
או ציקלוני אשר יכול לסנן חלקיקים קטנים. חלקיקים קטנים, אשר
אינם מסוננים על ידי המסנן הסטנדרטי של היחידה, יכולים לגרום נזק

ליחידה.

נוסחה לחישוב הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה5.3.2
):H) של המיכל תלוי בהפרשי הגובה בהתקנה (Pgהלחץ המקדים (

Pg=0.3)+H/10(בר) (

על מנת לבדוק את נפח המים והלחץ המקדים של5.3.3
מיכל ההרחבה

 ליטרים עם ברירת מחדל של לחץ מקדים12היחידה מצוידת במיכל הרחבה של 
 בר.1של 

נפח מים מינימלי
נפח מים כולל מינימלי (ליטר)דגם קירור בלבד

016~03233
040~06466

נפח מים כולל מינימלי (ליטר)דגם משאבת חום
016~02576
032110

040+050152
064220

מידע
בתהליכים קריטיים, או בחדרים עם עומס חום גבוה, ייתכן שיהיה

צורך בתוספת מים.

מידע
]A-02ניתן לשנות את הפרש דרגות הטמפרטורה באמצעות הגדרות [

]. לדבר זה יש השפעה על נפח המים המינימלי הנדרש כאשרF-00ו-[
היחידה פועלת בקירור.

3.5כברירת מחדל, היחידה מוגדרת עם הפרש טמפרטורת מים של 
קלווין, הגדרה שמאפשרת לה לפעול עם הנפח המינימלי שהוזכר
בטבלה הקודמת. עם זאת, אם מוגדר הפרש טמפרטורות קטן יותר,
כמו במקרה של יישומי קירור תהליכים, כשיש להימנע מתנודות

טמפרטורה, יידרש נפח מים מינימלי גדול יותר.

כדי להבטיח פעולה תקינה של היחידה בעת שינוי ערכים של הגדרות
]F-00(עבור מצב קירור), יש לתקן את נפח המים המינימלי. אם נפח [

זה חורג מהטווח המותר ביחידה, חובה להתקין מיכל הרחבה או מיכל
חוצץ נוסף בצנרת השטח.

דוגמה: 
], ניקחF-00על מנת להמחיש את ההשפעה על המערכת בעת שינוי ההגדרה [

 מטרים5 ליטר. היחידה מותקנת 66בחשבון יחידה עם נפח מינימלי מורשה של 
 אתילן גליקול.30%מתחת לנקודה הגבוהה ביותר במערכת המים ונטענת ב-

. מתוך הטבלה0°C (ערך ברירת מחדל) ל-5°C] שונתה מ-F-00נניח שההגדרה [
1 ל-0°C קלווין ו-3.5 מתאים להפרש טמפרטורות של 5°Cלהלן אנו רואים ש-

קלווין, אשר הוא הערך הנמוך ביותר שניתן להגדיר.

הפרש טמפרטורה (קלווין))F-00°) [Cערך [
01
11.5
22
32.5
43
53.5
64
74.5
85
95.5

106
116.5
127
137.5
148
158.5

; כלומר,3.5גורם תיקון נפח המים בהתאם לעקומה המוצגת בתרשים למטה הוא 
.3.5הנפח המינימלי יהיה גדול פי 

גורם תיקון עקומה לנפח מים מינימלי

0.0

0.5 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

a

b
aגורם תיקון נפח מים
b(קלווין) הפרש טמפרטורה

 ליטר, אשר יהיו נפח המים224 ליטר בגורם התיקון, מתקבלים 64כשמכפילים 
 קלווין.1המינימלי המורשה בהתקנה, אם נעשה שימוש בהפרש טמפרטורה של 

חשוב מאוד לבדוק שעבור הפרש הגובה במערכת, הנפח במערכת נמוך מערך
30%). אם נביט בעקומת הריכוז של Pgהמקסימום המורשה באותו לחץ-מקדים (

 בר של לחץ מקדים, הנפח המקסימלי המורשה הוא1אתילן גליקול עבור 
 ליטר.240

הנפח הכולל בתוך המערכת בוודאות יהיה גדול יותר לאחר הוספת הנפח הפנימי
של היחידה. במקרה זה, מספר לחצים מקדימים יכולים לחול. אחרת, חובה

להתקין מיכל הרחבה או מיכל חוצץ נוסף בצנרת השטח.

נפח מים מקסימלי
השתמש בגרף הבא על מנת לקבוע את נפח המים המקסימלי עבור הלחץ

המקדים המחושב.

0
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1
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3
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Aמערכת ללא גליקול
B אתילן גליקול30%מערכת עם 
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C אתילן גליקול40%מערכת עם 
D פרופילן גליקול30%מערכת עם 
E פרופילן גליקול40%מערכת עם 
Fברירת מחדל

אם נפח המים הכולל בכל מערכת המים חורג מנפח המים המקסימלי המורשה
(ראה תרשים), חובה להתקין מיכל הרחבה נוסף בצנרת השטח.

 מ'.7) נועד להפרש גבהים של Pgערך ברירת המחדל של הלחץ המקדים (

 מ' והנפח במערכת נמוך מערך7אם הפרש הגבהים של המערכת נמוך מ-
) (ראה תרשים), אז אין צורךPgהמקסימום המורשה באותו לחץ מקדים (

).Pgבהתאמת לחץ מקדים (

שינוי הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה5.3.4

הערה
רק מתקין מורשה יכול לשנות את הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה.

כאשר נדרש לשנות את ערך ברירת המחדל של הלחץ המקדים במיכל ההרחבה
 בר), קח בחשבון את ההנחיות הבאות:1(

השתמש רק בחנקן יבש כדי להגדיר את הלחץ המקדים במיכל ההרחבה.▪

הגדרה לא מתאימה של הלחץ המקדים במיכל ההרחבה תגרום לתקלות▪
במערכת.

שינוי הלחץ המקדים במיכל ההרחבה צריך להתבצע על ידי שחרור או הגברה של
 של מיכל ההרחבה.Schraderלחץ החנקן באמצעות שסתום ה-

a

a שסתוםSchrader

לבדיקת נפח המים: דוגמאות5.3.5
1דוגמה 

 מ' מתחת לנקודה הגבוהה ביותר במעגל המים. נפח המים5היחידה מותקנת 
 ליטר.250הכולל במעגל המים הוא 

אין צורך בפעולות או שינויים כלשהם.

2דוגמה 
היחידה מותקנת בנקודה הגבוהה ביותר במעגל המים. נפח המים הכולל במעגל

 ליטר.420המים (ללא שימוש בגליקול) הוא 

פעולות:

 ליטר) גדול מערך ברירת המחדל של נפח420בגלל שנפח המים הכולל (▪
 ליטר), יש להוריד את הלחץ המקדים.340המים (

הלחץ המקדים הנדרש הוא:▪
Pg)=0.3)+H/10)=בר0.3)) בר=0/10+(0.3)) בר 

 ליטר לערך (ראה גרף).490נפח המים המקסימלי המתאים הוא ▪

 ליטר, מיכל ההרחבה מתאים להתקנה.490 ליטר הם פחות מ-420מכיוון ש-▪

הכנת החיווט החשמלי5.4

אודות עמידה בדרישות חשמל5.4.1
ציוד זה עומד בדרישות:

 קטנה או שווה ל-Zsys בתנאי שעכבת המערכת EN/IEC 61000‑3‑11תקן ▪
Zmaxבנקודת הממשק שבין נקודת האספקה של המשתמש לבין המערכת 

הציבורית.

= תקן טכני אירופאי/בינלאומי קובע את גבולותEN/IEC 61000‑3‑11תקן ▪
שינויי המתח, תנודות המתח וההבהוב במערכות אספקת חשמל במתח

 אמפר.75נמוך ציבוריות לציוד עם זרם נקוב שווה או קטן מ-

באחריות המתקין או המשתמש של הציוד לוודא, בהתייעצות עם מפעיל▪
רשת חלוקת החשמל, במקרה הצורך, שהציוד מחובר אך ורק למקור

.Zmax קטנה או שווה ל-Zsysאספקה בעל עכבת מערכת 

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

המשתמש לבין המערכת הציבורית.

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

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

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

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

)kVA מינימלי (Sscערך )Zmax(Ωדגם
EWAQ/EWYQ016—1016
EWAQ/EWYQ0210.27820
EWAQ/EWYQ0250.27821
EWAQ/EWYQ0320.24874
EWAQ/EWYQ0400.251639
EWAQ/EWYQ0500.251630
EWAQ/EWYQ0640.221747

דרישות כבלים5.4.2
מספר דרוש שלתיאורחבילת כבליםפריט

מוליכים
זרם שוטף
מקסימלי

1PS4אספקת חשמל+GND)b(

2LV) שלט-רחוק סטנדרטיF1/F2(2)c(

3LV) שלט-רחוק משניF1/F2()a(2)c(

4LVאות תרמוסטט דולק/כבוי)a(2)c(

5LVאות תרמוסטט לחימום/קירור)a(2)c(

6LVאות הפעלת פעולה)a(2)c(

7LVאות כיבוי פעולה)a(2)c(

8HV20.3פלט קירור/חימום A
9HV20.3פלט הפעלה/כיבוי פעולה A

10HV20.3פלט שגיאה A
11HV21פלט מחמם צנרת מים A
12HVאמפר20.3פלט הפעלת/כיבוי משאבה )d(

אופציונלי(א)
)b(.עיין בלוחית הפרטים של היחידה או לספר המידע הטכני
)c( של הכבל.  ממ"ר0.75שטח חתך מינימלי של
)d( יחידות) רק לדגמים עם משאבהEWAQ*CAW(P/H-ו *(

EWYQ*CAW(P/H.( *(
PSאספקת חשמל
LVמתח נמוך
HVמתח גבוה

דרישות בטיחות מכשיר5.4.3
חובה להגן על אספקת החשמל באמצעות התקני הבטיחות הנדרשים, כגון מתג

) על כל פאזה ומגן זליגת הארקה בהתאם לחקיקהslow blowראשי, נתיך איטי (
רלוונטית.

בחירה ומדידה של החיווט צריכה להתבצע בהתאם לחקיקה הרלוונטית,
בהתבסס על המידע המוזכר בטבלה למטה.

מידע
יחידות מפוצלות הן צירופים סטנדרטיים.

נתיכים מומלציםדגם
EWAQ/EWYQ01625 A
EWAQ/EWYQ02132 A
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נתיכים מומלציםדגם
EWAQ/EWYQ02532 A
EWAQ/EWYQ03240 A
EWAQ/EWYQ04050 A
EWAQ/EWYQ05063 A
EWAQ/EWYQ06480 A

הערה
בעת שימוש במפסקים המופעלים באמצעות זרם שיורי, הקפד

 מילי-אמפר מסוג מהיר.300להשתמש בזרם עבודה שיורי נקוב של 

התקנה6

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

זרימת עבודה אופיינית
ההתקנה בדרך כלל מורכבת מהשלבים הבאים:

הרכבת היחידה החיצונית1
חיבור צנרת המים2
חיבור החיווט החשמלי3

פתיחת היחידות6.2

פתיחת היחידה החיצונית6.2.1

סכנה: סכנת התחשמלות

סכנה: סכנת שריפה

על מנת לקבל גישה ליחידה יש לפתוח את הלוחות הקדמיים בצורה הבאה:

1

3
2 4

5

4
5

לוח
חלקים חשמליים של מודול ההידרו1
מודול הידרו (לוח צדי)2
מודול הידרו (לוח קדמי)3
מודול חיצוני (לוח שמלאי)4
מודול חיצוני (לוח ימני)5

ברגע שהמשטחים הקדמיים פתוחים, ניתן לגשת לקופסת הרכיבים החשמליים.
 לפתיחת קופסת הרכיבים החשמליים של היחידה החיצונית" בעמוד6.2.2"ראה 

13.

 הראשי. על מנת לגשתPCBלמטרות שירות, יש צורך בגישה ללחצנים על לוח ה-
ללחצנים לאו, אין צורך שקופסת הרכיבים החשמליים תהיה פתוחה. ראה

.18 גישה לרכיבי הגדרת השטח" בעמוד 7.2.3"

לפתיחת קופסת הרכיבים החשמליים של היחידה6.2.2
החיצונית

הערה
אין להפעיל כוח מופרז בעת פתיחת מכסה קופסת הרכיבים
החשמליים. כוח מופרז עלול לעוות את המכסה, דבר שיגרום לתקלה

בציוד עקב כניסה של מים.

הרכבת היחידה החיצונית6.3

אודות הרכבת היחידה החיצונית6.3.1
מתי

עליך להרכיב את היחידה החיצונית לפני שתוכל לחבר את צנרת המים.

זרימת עבודה אופיינית
הרכבת היחידה החיצונית בדרך כלל כוללת את השלבים הבאים:

אספקת מבנה ההתקנה.1
התקנת היחידה החיצונית.2
מתן ניקוז.3
הגנה על היחידה מפני שלג ורוחות על ידי התקנת מכסה שלג ולוחות ויסות4

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

אספקת מבנה ההתקנה6.3.2
ודא שהיחידה מותקנת בצורה מאוזנת על בסיס חזק דיו, על מנת למנוע רעידות

ורעש.

הערה
כאשר יש להגדיל את גובה ההתקנה של היחידה, אין להשתמש▪

במעמדים שתומכים רק בפינות.

100מעמדים מתחת ליחידה צריכים להיות ברוחב של לפחות ▪
מ"מ.

≥100 ≥100

≥100 ≥100

Xאסור
O) התקנה מועדפת)*מותר - 
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 מ"מ מהרצפה. באזורים עם שלג כבד, יש150גובה הבסיס חייב להיות לפחות ▪
להגדיל גובה זה, לפי מקום ומצב ההתקנה.

ההתקנה המועדפת היא על בסיס מוצק אורכי (מסגרת מקורות פלדה או בטון).▪
הבסיס חייב להיות גדול יותר מהאזור האפור המסומן.

729
765
765

631

AB

729
765
765

631

A
B

C
B

a
b
c
d
e

f

c

a
b
c
d
e

f
c

44
0

44
0

בסיס מינימלי
aחור עבור בורג בסיס
bממדים פנימיים של הבסיס
cמרחק בין חורי בורג בסיס
dעומק היחידה
eממדים חיצוניים של הבסיס
fממדים אורכיים של הבסיס

kWABC
16~251340792—
3216501102—

40+502320792192
6429401102192

. עדיף להבריג אתM12חזק את היחידה למקומה בעזרת ארבעת בורגי בסיס ▪
 מ"מ מעל פני הבסיס.20בורגי הבסיס עד שהם יבלטו 

20
 m

m

הערה
הכן תעלת ניקוז מים מסביב לבסיס כדי לנקז מים מסביב ליחידה.▪

במהלך פעולת חימום וכאשר הטמפרטורות בחוץ מתחת לאפס,
המים המנוקזים מהיחידה החיצונית יקפאו. אם ניקוז המים אינו

מטופל, האזור מסביב ליחידה עלול להיות חלקלק מאוד.

בעת התקנה בסביבה משתכת, השתמש באום עם דיסקית▪
) כדי להגן על חלק ההידוק באום מפני חלודה.aפלסטיק (

a

אמצעי זהירות בעת הרכבת היחידה החיצונית6.3.3

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

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

חיבור צנרת המים6.4

אודות חיבור צנרת המים6.4.1
לפני חיבור צנרת המים

ודא שהיחידה החיצונית מורכבת.

זרימת עבודה אופיינית
חיבור צנרת המים כרוך בדרך כלל בביצוע השלבים הבאים:

חיבור צנרת המים של היחידה החיצונית.1
מילוי מערכת המים.2
הגנה על מערכת המים מפני קפיאה (הוספה של גליקול).3
בידוד צנרת המים.4

אמצעי זהירות בעת חיבור צנרת המים6.4.2

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

אמצעי בטיחות כללים▪

הכנה▪

חיבור צנרת המים
חיבורי מים חייבים להתבצע בהתאם לכל החקיקה הרלוונטית ולתרשים המראה

שמצורף ליחידה, בנוגע לפתח הכניסה והיציאה של המים.

הערה
אין להפעיל כוח מופרז בעת חיבור הצנרת. שינוי צורה של הצנרת יכול

לגרום לתקלות ביחידה.

אם לכלוך נכנס למעגל המים, עלולות להיגרם בעיות. לכן, תמיד קח בחשבון את
הדברים הבאים בעת חיבור מעגל המים:

השתמש בצינורות נקיים בלבד.▪

החזק את קצה הצינור כלפי מטה בזמן הסרת שבבים.▪

כסה את קצה הצינור בזמן הכנסתו דרך קיר, כך שלא ייכנס לכלוך או אבק.▪

השתמש בחומר איטום טוב לתבריג לשם אטימת החיבורים. חומר האיטום▪
חייב לעמוד בלחצים והטמפרטורות של המערכת; הוא חיים גם להיות עמיד

לגליקול שנמצא בשימוש במים.

בעת שימוש בצנרת שלא עשויה מפליז, הקפד לבודד את שני החומרים זה▪
מזה על מנת למנוע קורוזיה גלוואנית.

הקפד לספק ניקוז הולם לשסתום פריקת הלחץ.▪

משום שפליז הוא חומר רך, השתמש בכלים מתאימים לחיבור מערכת המים.▪
כלים לא מתאימים יגרמו נזק לצינורות.

להפעלה תקינה של המערכת, חובה להתקין שסתום ויסות במערכת המים. יש▪
להשתמש בשסתום הוויסות על מנת לווסת את זרימת המים במערכת

(אספקה בשטח).

מילוי מערכת המים6.4.3
חבר את אספקת המים לשסתום הניקוז והמילוי.1

 סיבובים).2ודא ששסתום ניקוז האוויר האוטומטי פתוח (לפחות 2

 בר לערך. שחרר אוויר2.0מלא במים עד שמד הלחץ יצביע על לחץ של 3
ממערכת המים עד כמה שאפשר באמצעות שסתומי ניקוז האוויר (עיין

 בעמוד7.2.9"] ב-E-04בהגדרת השטח [  הגדרות שטח בשלט-רחוק"
20.(
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הערה
אוויר במערכת המים עלול לגרום לתקלות. במהלך המילוי, כנראה▪

שלא ניתן יהיה להוציא את כל האוויר ממערכת המים. אוויר
שנותר ישוחרר דרך שסתומי ניקוז האוויר האוטומטים במהלך
שעות ההפעלה הראשונות של המערכת. ייתכן שיהיה צורך

במילוי נוסף של מים לאחר מכן.

כדי לנקז את המערכת, השתמש בפונקציה המיוחדת המתוארת▪
.25 הכנסה לשימוש" בעמוד 8"ב

הערה
לחץ המים המצוין במנומטר ישתנה בהתאם לטמפרטורת המים (לחץ

גבוה יותר בטמפרטורת מים גבוהה יותר).

 בר כדי למנוע כניסת1עם זאת, בכל זמן נתון לחץ המים יישאר מעל 
אוויר למערכת המים.

הערה
יש לוודא שאיכות המים עומדת בדירקטיבת האיחוד האירופי מס'

98/83 EC.

מידע
היחידה עשויה להיפטר ממים עודפים דרך שסתומי פריקת הלחץ.

הערה
במקרה של כשל באספקת החשמל או תקלה במשאבה, ולא נוסף
גליקול למערכת, נקז את המערכת. כאשר המים עומדים ללא תנועה

בתוך המערכת, קיימת סבירות גבוהה שהמערכת תקפא ותינזק.

הגנה על מערכת המים מפני קפיאה6.4.4

בידוד צנרת המים6.4.5
הצנרת בכל מערכת המים חייבת להיות מבודדת על מנת למנוע עיבוי במהלך

פעולת הקירור והפחתה של קיבולת החימום או הקירור.

על מנת למנוע קפיאה של צינורות המים החיצוניים במהלך החורף, עובי חומרי
).λ=0.039 W/mK מ"מ (כאשר 13האיטום חייב להיות לפחות 

, עובי80%) גבוהה מ-RH והלחות היחסית (30°Cאם הטמפרטורה גבוהה מ- 
 מ"מ למניעת עיבוי על פני משטח הבידוד.20חומרי הבידוד יידרש להיות לפחות 

חיבור החיווט החשמלי6.5

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת חיבור החיווט6.5.1
החשמלי

סכנה: סכנת התחשמלות

אזהרה
 על ידי חשמלאי מוסמךאך ורקכל חיווט השטח והרכיבים יותקנו 

וחייבים לציית לחקיקה הרלוונטית.

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

.IIIמקטגוריה 

אזהרה
יש להשתמש בהתילי נחושת בלבד.▪

יש לוודא שחיווט השטח עומד בחקיקה בת ההחלה.▪

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

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

שלא מופעל לחץ חיצוני על חיבורי ההדקים.

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

למכת חשמל.

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

יש לוודא התקנה של מבטחים או מפסקים נדרשים.▪

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

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

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

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

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

וההדקים בתוך קופסת הרכיבים החשמליים חוברו היטב.

יש לוודא שכל המכסים סגורים לפני הפעלת היחידה.▪

הערה
 לאחר שצנרת הקרר שלמה. הפעלתאך ורקיש להפעיל את היחידה 

היחידה לפני שהצנרת מוכנה תגרום לשבירת המדחס.

הערה
 שגויה, ציודN או שפאזת ה-Nאם באספקת החשמל חסרה פאזה 

יתקלקל.

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

לתאונות.

הערה
 תסיר תרמיסטור, חיישן וכדומה בעת חיבור חיווט החשמלאסור

וחיווט התקשורת (אם המדחס יעבוד ללא תרמיסטור, חיישן וכדומה,
הוא עלול להתקלקל).

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

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

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

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

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

.ON/OFFבשיטת 

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

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

לקלקול המדחס וחלקים אחרים.
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חיווט בשטח: סקירה6.5.2
חיווט שטח מורכב מאספקת חשמל (תמיד כולל הארקה) וחיווט תקשורת פנים-

חוץ (= שידור).

רוב חיווט השטח ביחידה צריך להיעשות בלוחות חיבורי החשמל בתוך▪
קופסאות הרכיבים החשמליים. כדי לגשת ללוחות חיבורי החשמל, הסר את

 פתיחת6.2"לוח השירות של קופסת הרכיבים החשמליים. ראה 
.13היחידות" בעמוד 

תושבות לאזיקונים מסופקות בכניסות החיווט של קופסת הרכיבים החשמליים.▪

תרשים החיווט מצורף ליחידה וממוקם בתוך מכסה קופסת המיתוג.

אודות חיווט החשמל6.5.3
חשוב לשמור שחיווט אספקת החשמל וחיווט התקשורת יהיו מופרדים זה מזה.
על מנת למנוע הפרעה חשמלית, שני החיווטים אמורים להימצא במרחק של

 מ"מ לפחות זה מזה.25

הערה
הקפד על הפרדה בין קו אספקת החשמל לבין קו התקשורת.▪

חיווט התקשורת וחיווט החשמל יכולים לחצות זה את זה, אך אין
לאפשר מצב שבו מסלוליהם יהיו מקבילים.

אסור שחיווט תקשורת וחיווט אספקת חשמל יבואו במגע עם▪
 של המהפך) עלPCBצנרת פנימית (מלבד צנרת הקירור של ה-

מנת למנוע נזק לחוטים עקב הטמפרטורה הגבוהה של הצנרת.

סגור בחוזקה את המכסה וארגן את חוטי החשמל בצורה שתמנע▪
שחרור של המכסה או חלקים אחרים.

 מטר500אורך חיווט שלט-רחוק מקסימלי: 

ניתוב ותיקון אספקת החשמל6.5.4

LV
HV
PS

LV HV PSLV HV PS

PSאספקת חשמל
HVמתח גבוה
LVמתח נמוך

חשוב לשמור שחיווט אספקת החשמל וחיווט התקשורת יהיו מופרדים זה מזה.
על מנת למנוע הפרעה חשמלית, שני החיווטים אמורים להימצא תמיד במרחק

 מ"מ לפחות זה מזה.50של 

התקנת ידית המתג הראשי6.5.5
 והרכב את חלקי ידית המתג הראשי. ידית המתג הראשי מורכבת1פתח את לוח 

.1על לוח 

EWAQ+EWYQ016~032

EWAQ+EWYQ040~064

N

5 8ÿ

2

5 8Ø

1

I

4

N

1

1

2

2

5
1 N•m

N

1

1

2

2

3

0.7 N•m

6

ON

A

הערה
), ניתן לנעול את המתגOFFכאשר המתג הראשי נמצא במצב כבוי (

הראשי בעזרת מנעול מתאים. עיין בתרשים מטה.

זכור שבמקרה כזה צריך לפתוח ולהסיר את המנעול לפני שניתן יהיה
).ONלהרים את המתג הראשי למצב מופעל (

N

1

1

2

2

ON I

OFF O

חיבור אספקת החשמל וכבלי התקשורת6.5.6
פתח את מכסה קופסת הרכיבים החשמליים.1

באמצעות הכבל המתאים, חבר את אספקת החשמל וכבלי התקשורת2
להדקים המתאימים, כפי שמוצג בתרשים החיווט.

קבע את הכבלים באמצעות אזיקונים לתושבות האזיקונים על מנת להבטיח3
שחרור מתח ולוודא שהם אינם באים במגע עם הצנרת וקצוות חדים. לעולם

אין להדק כבלים בחבילה.

סגור את מכסה קופסת הרכיבים החשמליים.4

התקנת השלט-רחוק6.5.7
ליחידה מצורף שלט-רחוק המציע דרך ידידותית-למשתמש להגדיר, להשתמש

ולתחזק את היחידה. לפני הפעלת השלט-רחוק, עקוב אחר תהליך ההתקנה.

ערךמפרט חוט
 חוטים2סוג

ממ"ר 1.25~0.75חתך
 מטר500אורך מרבי

הערה
החיווט לחיבורים אינו כלול.
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הערה
יש להתקין את השלט-רחוק בפנים.

הכנס מברג מחורץ לתוך החריצים של החלק האחורי של השלט-רחוק והסר1
את החלק הקדמי של השלט-רחוק.

הדק את השלט-רחוק על משטח שטוח.2

הערה
היזהר לא לעוות את הצורה של החלק התחתון של השלט-רחוק

בהברגה הדוקה מדי של בורגי התושבת.

P1 ,P2 ל-P1חבר את ההדקים של השלט הרחוק להדקים בתוך היחידה (3
) כפי שמתואר באיור.P2ל-

P1P2

a a

f

b

c

d e

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1

aיחידה
bחלק אחורי של השלט-רחוק
cחלק קדמי של השלט-רחוק
dחיווט מאחור
eחיווט מלמעלה
fהשתמש במצבטיים כדי לחתוך את החלק כדי שהחיווט יעבור

הערה
בזמן החיווט, התקן את החיווט הרחק מחיווט אספקת החשמל על▪

מנת למנוע קליטה של רעש חשמלי (רעש חיצוני).

קלף את המגן עבור החלק שצריך לעבור דרך החלק הפנימי של▪
).Lמארז השלט-רחוק (

L

חבר מחדש את החלק העליון של השלט-רחוק, החל מהתפסים בתחתית.4

1

זהירות
לא תצבוט את החיווט בזמן החיבור.

אם, בנוסף לשלט-רחוק הסטנדרטי מותקן גם שלט-רחוק אופציונלי
)EKRUAHTB:(

חבר את החיווט החשמלי של שני השלטים כפי שמתואר.5

.SS1הגדר שלט-רחוק ראשי ומשני בעזרת מתג הבחירה 6

PCB

SS1
SS
M

S) משניslave(
M) ראשיmaster(

מידע
רק השלט-רחוק שהוגדר כראשי יכול לשמש כתרמוסטט חדר.

מידע
עבור בקרת יחידה מפוצלת, חבר את השלט-רחוק ליחידה לפי
ההנחיות למעלה. עבור כל שאר היחידות שנשלטות על ידי שלט זה,

 שלP2 של היחידה הבאה, P1 של היחידה הקודמת ל-P1חבר את 
 של היחידה הבאה, וכן הלאה.P2היחידה הקודמת ל-

P1 P1 P1P2

P1 P2

P2 P2

EWAQ, כאשר PCB לוחות 16בקרה זו מוגבלת ל-
+EWYQ016~032 נספר כלוח PCB-אחד ו EWAQ
+EWYQ040~064-לוחות 2 כ PCB.

התקנת ציוד אופציונלי6.5.8
להתקנת הציוד האופציונלי, עיין במדריך ההתקנה אשר מצורף לציוד האופציונלי

או בנספח המצורף ליחידה זו.

תצורה7

סקירה: תצורה7.1
פרק זה מתאר מה יש לעשות ולדעת לצורך קביעת התצורה של המערכת לאחר

התקנתה.

פרק זה מכיל מידע אודות:

ביצוע הגדרות שטח▪

מעבר בין קירור לחימום▪

מידע
חשוב שהמתקין יקרא ברצף את כל המידע בפרק זה ושתצורת

המערכת תוגדר כישימה.

סכנה: סכנת התחשמלות

ביצוע הגדרות שטח7.2

בנוגע לביצוע הגדרות שטח7.2.1

מידע
 והכפתורים ממוקמים במודול החיצוני (לא במודולLEDנוריות ה-
ההידרו).

ביצוע הגדרות נעשה דרך היחידה הראשית.

בהמשך לביצוע הגדרות שטח, אפשר גם לאשר את פרמטרי הפעולה הנוכחיים
של היחידה.
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DIPלחצנים ומתגי 
תיאורפריט

באמצעות הלחצנים ניתן לבצע את הפעולות הבאות:לחצנים

שינוי מצב הפעולה.▪

ביצוע הגדרות שטח (הפעלה לפי דרישה, רעש נמוך▪
וכדומה).

): בורר קירור/חימוםDIP▪DS1) 1מתגי 

▪DS1) 2~4לא בשימוש. אין לשנות את הגדרת :(
המפעל.

▪DS2) 1~4לא בשימוש. אין לשנות את הגדרת :(
המפעל.

ראה גם:

18 רכיבי הגדרת שטח" בעמוד 7.2.2"▪

18 גישה לרכיבי הגדרת השטח" בעמוד 7.2.3"▪

2 ו-1מצב 
תיאורמצב

1מצב 

(הגדרות ניטור)

 על מנת לנטר את המצב הנוכחי1ניתן להשתמש במצב 
של היחידה החיצונית. ניתן גם לנטר חלק מתוכן הגדרת

השטח.
2מצב 

(הגדרות בשטח)

 משמש לשנות את הגדרות השטח של המערכת.2מצב 
ניתן להציג את הערך הנוכחי של הגדרת השטח ולשנות

את הערך הנוכחי של הגדרת השטח.

באופן כללי, ניתן להמשיך בפעולה רגילה בלי התערבות
מיוחדת לאחר שינוי הגדרות השטח.

הגדרות שטח מסוימות משמשות לפעולה מיוחדת
(לדוגמה, הפעלה חד-פעמית, הגדרת השבה/שאיבה,

הגדרת הוספת קרר ידנית וכדומה). במקרה כזה, נדרש
לבטל את הפעולה המיוחדת כדי שניתן יהיה להפעיל

מחדש פעולה רגילה. הדבר יצוין בהסברים למטה.

ראה גם:

18" בעמוד 2 או 1 גישה למצב 7.2.4"▪

19" בעמוד 1 שימוש במצב 7.2.5"▪

19" בעמוד 2 שימוש במצב 7.2.6"▪

19: הגדרות ניטור" בעמוד 1 מצב 7.2.7"▪

19: הגדרות בשטח" בעמוד 2 מצב 7.2.8"▪

כדי להמשיך את קביעת התצורה של המערכת, יש להזין נתונים מסוימים בלוח ה-
PCB/של היחידה. פרק זה יתאר כיצד ניתן להזין נתונים באמצעות הלחצנים 

.LED ולקרוא את המשוב מנוריות ה-PCB בלוח ה-DIPמתגי ה-

מידע
. לאחר מכן, חזורBS1אם אתה מתבלבל באמצע התהליך, לחץ על 

 כבויה).H1P (1להגדרת מצב 

רכיבי הגדרת שטח7.2.2
לאו הם הרכיבים לביצוע הגדרות שטח:

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

RESET

H7P

MODE
TEST:

L.N.O.P. DEMANDC/H SELECT
HWL: IND MASTER SLAVE

MULTI

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H8P

BS1~BS5לחצנים
H1P~H8P נוריותLED

)) מהבהבת () כבויה (מאירה (

לחצנים
השתמש בלחצנים כדי לבצע את הגדרות השטח.

BS1מצב: כדי לשנות את המצב המוגדר
BS2הגדר: עבור הגדרת שטח
BS3חזור: עבור הגדרת שטח
BS4לא בשימוש
BS5לא בשימוש

LEDנוריות 
 מספקות משוב לגבי הגדרות השטח, אשר מוגדרות בתור [הגדרתLEDנוריות ה-

מצב]=ערך.
H1Pהצגת המצב
H2P~H7Pהצגת ההגדרות והערכים בקוד בינארי
H8Pלא בשימוש להגדרות השטח, אבל בשימוש במהלך האתחול

דוגמה: 

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

- + + + + +[H1P 32 16 8 4 2 תיאור[1

)H1P(כבויה 

מצב ברירת מחדל

)H1P(מהבהבת 

1מצב 

)H1P(מאירה 

2מצב 

+ + + + +0 0 8 0 0 0

)H2P~H7P 8 = בינארי(

8הגדרה 

)2(במצב 

+ + + + +0 0 0 4 0 0

)H2P~H7P 4 = בינארי(

4ערך 

)2(במצב 

גישה לרכיבי הגדרת השטח7.2.3
הסר את מכסה הבדיקה כדי לבצע הגדרות שטח.

b

a

aמכסה בדיקה
bמכסה קופסת מיתוג

יש לתפעל את המתגים והלחצנים באמצעות מוט מבודד (כגון עט כדורי סגור) כדי
למנוע מגע עם חלקים מחושמלים.

לאחר סיום העבודה, הקפד לחבר מחדש את מכסה הבדיקה למכסה קופסת
הרכיבים החשמליים.

הערה
ודא שכל הלוחות החיצוניים, פרט למכסה השירות בקופסת הרכיבים

החשמליים, סגורים בזמן העבודה.

סגור את המכסה של קופסת הרכיבים החשמליים בחוזקה לפני חיבור
אספקת החשמל.

2 או 1גישה למצב 7.2.4
לאחר הפעלת היחידות, התצוגה עוברת למצב ברירת המחדל שלה. משם, תוכל

.2 ולמצב 1לגשת למצב 

אתחול: מצב ברירת מחדל

הערה
 שעות לפני ההפעלה, על מנת6הקפד לחבר את אספקת החשמל 

להזרים חשמל למחמם בית הארכובה וכדי להגן על המדחס.

הפעל את אספקת החשמל של היחידה החיצונית, והפעל את מתג הפעולה
החיצונית. לאחר אתחול, מצב החיווי בתצוגה יהיה כמתואר למטה (מצב ברירת

מחדל כאשר יוצא מהמפעל).

יחידה בודדת
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יחידה שמלאיתמספר יחידות
(ראשית)

יחידה ימנית (משנית)

 דקות, בדוק את קוד התקלה.12~10אם מצב ברירת המחדל לא מופיע אחרי 
פתור את קוד התקלה בהתאם.

 מהבהבת כדי לציין פעולה תקינה של המיקרו-מחשב.LED HAPנורית ה-

מעבר בין מצבים
.2 ומצב 1 כדי לעבור בין מצב ברירת המחדל, מצב BS1השתמש ב-

BS1 [5 s]BS1BS1 BS1

a

cb
a) מצב ברירת מחדלH1P(כבויה 
b 1מצב) H1P(מהבהבת 
c 2מצב) H1P(מאירה 
BS1 לחץ עלBS1.
BS1 [5 s[ לחץ עלBS1 שניות.5 למשך לפחות 

מידע
 על מנת לחזורBS1אם אתה מתבלבל באמצע התהליך, לחץ על 

למצב ברירת המחדל.

1שימוש במצב 7.2.5
 משמש לניטור סטטוס היחידה.1מצב 

איךמה
 פעםBS1 (לחץ על 1לאחר בחירת מצב 1גישה למצב ניטור 

אחת), תוכל לבחור את ההגדרה הרצויה. הדבר
.BS2נעשה על ידי לחיצה על 

כדי לצאת ולחזור לסטטוס
הראשוני

.BS1לחץ על 

2שימוש במצב 7.2.6
.2היחידה הראשית צריכה להיות בשימוש על מנת להזין הגדרות שטח במצב 

 משמש לקביעת הגדרות השטח של היחידה החיצונית והמערכת.2מצב 

איךמה
5 ליותר מ-BS1 נבחר (לחץ על 2ברגע שמצב 2שינוי וגישה להגדרה במצב 

שניות), תוכל לבחור את ההגדרה הרצויה.
.BS2הדבר נעשה על ידי לחיצה על 

גישה לערך ההגדרה הנבחר נעשה על ידי
 פעם אחת.BS3לחיצה על 

כדי לצאת ולחזור לסטטוס
הראשוני

.BS1לחץ על 

איךמה
שינוי הערך של ההגדרה

2הנבחרת במצב 
 ליותרBS1 נבחר (לחץ על 2ברגע שמצב ▪

 שניות), תוכל לבחור את ההגדרה5מ-
.BS2הרצויה. הדבר נעשה על ידי לחיצה על 

גישה לערך ההגדרה הנבחר נעשה על ידי▪
 פעם אחת.BS3לחיצה על 

 משמש לבחירת הערך הדרושBS2כעת ▪
להגדרה הנבחרת.

כאשר הערך הדרוש נבחר, תוכל להגדיר את▪
.BS3שינוי הערך על ידי לחיצה אחת על 

 פעם נוספת כדי להתחילBS3לחץ על ▪
פעולה בהתאם לערך הנבחר.

: הגדרות ניטור1מצב 7.2.7
 (ובמצב ברירת מחדל) תוכל לקרוא את המידע הבא:1במצב 

ערך / תיאור
H2P.הצגת מצב הפעולה הנוכחי

כבוי

מצב פעולה רגיל.
פועל

מצב פעולה חריג.
מהבהב

נמצא בהכנה או נמצא בהכנת בדיקה
H6P.מציג את הסטטוס של פעולה ברעש נמוך

כבוי

היחידה לא פועלת כרגע תחת הגבלות רעש נמוך.
פועל

היחידה פועלת כרגע תחת הגבלות רעש נמוך.
פעולה ברעש נמוך מפחיתה את הקול המיוצר על ידי היחידה בהשוואה

לתנאי פעולה נומינליים.

. יש שתי שיטות להפעיל2ניתן להגדיר פעולה ברעש נמוך במצב 
פעולה ברעש נמוך של יחידת המדחס ויחידת מחליף החום.

השיטה הראשונה היא לאפשר פעולה ברעש נמוך אוטומטית במהלך▪
הלילה על ידי הגדרת שטח. היחידה תפעל ברמת הרעש הנמוך

הנבחרת במהלך מסגרות הזמן שנבחרו.

השיטה השנייה היא לאפשר פעולה ברעש נמוך על בסיס קלט▪
חיצוני. עבור פעולה זו נדרש אביזר אופציונלי.

H7P.הצגת הסטטוס של פעולת הגבלת צריכת החשמל
כבוי

היחידה לא פועלת כרגע תחת הגבלות צריכת החשמל.
פועל

היחידה פועלת כרגע תחת הגבלת צריכת החשמל.
הגבלת צריכת החשמל מפחיתה את צריכת החשמל של היחידה

בהשוואה לתנאי פעולה נומינליים.

. יש שתי שיטות2ניתן להגדיר את הגבלת צריכת החשמל במצב 
להפעיל הגבלת צריכת חשמל של יחידת המדחס.

השיטה הראשונה היא לאפשר הגבלת צריכת חשמל כפויה על ידי▪
הגדרת שטח. היחידה תפעל תמיד להגבלת צריכת החשמל

שנבחרה.

השיטה השנייה היא לאפשר הגבלת צריכת חשמל על בסיס קלט▪
חיצוני. עבור פעולה זו נדרש אביזר אופציונלי.

: הגדרות בשטח2מצב 7.2.8
 נותנות ביטוי בינארי של ההגדרה/מספר הערך.LED על מנת לבצע הגדרות שטח כדי לקבוע את תצורת המערכת. נוריות ה-BS2לחץ על כפתור 
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הגדרה
 (= בינארי)

ערך
תיאור

הגדרת לחץ סטטי גבוה של המאוורר.

כדי להגביר את הלחץ הסטטי שהמאוורר של היחידה החיצונית מספק, יש
להפעיל הגדרה זו.

(ברירת מחדל)

מושבת.

מופעל.

הגדרה ורמה של רעש נמוך אוטומטי במהלך הלילה.

על ידי שינוי הגדרה זו, אתה מפעיל את פונקציית הפעולה ברעש נמוך אוטומטי
של היחידה ומגדיר את רמת הפעולה. בהתאם לרמה הנבחרת, רמת הרעש

תופחת.

(ברירת מחדל)

מושבת

1>רמה 2>רמה 3רמה 1רמה 
2רמה 
3רמה 

רמת פעולה ברעש נמוך דרך מתאם הבקרה החיצונית.

אם המערכת צריכה לפעול בתנאי פעולה ברעש נמוך כאשר אות חיצוני נשלח
ליחידה, הגדרה זו מגדירה את רמת הרעש הנמוך שתיושם.

הגדרה זו תופעל רק כאשר מתאם הבקרה החיצונית האופציונלי
)DTA104A62] הופעלה.2-12) מותקן והגדרה [

1>רמה 2>רמה 3רמה 1רמה 

(ברירת מחדל)

2רמה 

3רמה 

)DTA104A62רמת הגבלת צריכת חשמל דרך מתאם הבקרה החיצונית (

אם המערכת צריכה לפעול בתנאי הגבלת צריכת חשמל כאשר אות חיצוני
נשלח ליחידה, הגדרה זו קובעת את רמת הגבלת צריכת החשמל שתיושם.

הרמה בהתאם לטבלה.

1>רמה 2>רמה 3רמה 1רמה 

(ברירת מחדל)

2רמה 

3רמה 

אפשר את פונקציית הרעש הנמוך ו/או הגבלת צריכת החשמל דרך מתאם
).DTA104A62הבקרה החיצונית (

אם המערכת צריכה לפעול בפעולה ברעש נמוך או בתנאי הגבלת צריכת חשמל
כאשר אות חיצוני נשלח ליחידה, יש לשנות הגדרה זו. הגדרה זו תופעל רק

) מותקן ביחידהDTA104A62כאשר מתאם הבקרה החיצונית האופציונלי (
הפנימית.

(ברירת מחדל)

מושבת.

מופעל.

הגדרות שטח בשלט-רחוק7.2.9
המשתמש יכול לשנות את הגדרות השטח בעזרת השלט-רחוק.

], אשר מצוין5-03 ספרות, לדוגמה [3לכל הגדרת שטח מוקצה מספר או קוד של 
] היא ה'קוד הראשון' או קבוצת5בתצוגת השלט-רחוק. הספרה הראשונה [

] יחד הן ה'קוד השני'.03הגדרת שטח. הספרה השנייה והשלישית [

 הגדרות שטח7.2.9"לסקירה של כל הגדרות השטח וערכי ברירת המחדל, עיין ב
.20בשלט-רחוק" בעמוד 

b

c
a

 שניות כדי להיכנס למצב הגדרת השטח.5 במשך לפחות לחץ על 1

) והערךb (), קוד הגדרת השטח הנבחר כרגע c (תוצאה: 
) מוצגים.a (המוגדר 

 כדי לבחור את הקוד הראשון המתאים להגדרת השטח.לחץ על 2

 כדי לבחור את הקוד השני המתאים להגדרת השטח.לחץ על 3

 כדי לשנות את הערך של הגדרת השטח ועל לחץ על 4
שנבחרה.

 כדי לשמור את הערך החדש.לחץ על 5

חזור על השלבים הקודמים כדי לשנות הגדרות שטח אחרות, כנדרש.6

 כדי לצאת ממצב הגדרת השטח.לסיום, לחץ על 7

מידע
.שינויים שנעשו בהגדרת שטח מסוימת נשמרים בלחיצה על ▪

 ימחקו שינוייםניווט לקוד הגדרת שטח חדש או לחיצה על 
כלשהם.

הגדרות שטח מקובצות לפי הקוד הראשון שלהן, לדוגמה הגדרות▪
". בעת0] מוגדרים כ"קבוצה 0-03]; [0-02];[0-01];[0-00שטח [

 תשמורשינוי ערכים שונים בתוך אותה קבוצה, לחיצה על 
את כל הערכים ששונו בתוך קבוצה זו.

מידע
לפני משלוח, הערכים המוגדרים נקבעו כפי שמוצג▪

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"ב-

" על מסך ה-בזמן יציאה ממצב הגדרת שטח, ייתכן שיוצג "▪
LCD.של השלט-רחוק בזמן שהיחידה מאתחלת את עצמה 

] הגדרת שלט-רחוק0[

] רמת הרשאת משתמש0-00[
רמת הרשאת המשתמש מגדירה אילו כפתורים ופונקציות יהיו זמינות למשתמש.
כברירת מחדל, אף רמה לא מוגדרת, כך שניתן להפעיל את כל הכפתורים

והפונקציות.

תיאור]00‑0[
2רמת הרשאה 2
3רמת הרשאה 3
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3רמת הרשאה 2רמת הרשאה )slaveמשני ()masterראשי (
הפעלה/כיבוי פעולה

—הגדרת טמפרטורת המים היוצאים
הגדרת טמפרטורת החדר

——הפעלה/כיבוי של מצב שקט
—הפעלה/כיבוי של פעולת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר

——כיוון השעון
———תכנות טיימר התזמון

—הפעלה/כיבוי של פעולת טיימר התזמון
———הגדרות בשטח

הצגת קוד שגיאה
——הפעלת בדיקה

לאחר כניסה להגדרת השטח, יש לאפשר את רמת ההרשאה הנבחרת על ידי
, ומייד לאחר מכן לחיצה בו זמנית על  ועל לחיצה בו זמנית על 

 שניות לפחות. שים לב5 הכפתורים לחוצים למשך 4. השאר את כל ועל 
שלא מתקבלת אינדיקציה כלשהי בשלט-רחוק. לאחר התהליך הכפתורים

החסומים לא יהיו זמינים יותר.

השבתה של רמת ההרשאה הנבחרת מתבצעת באותו אופן.

] ערך מנגנון פיצוי טמפרטורת חדר0-01[
אם יש צורך, ניתן לכוון חלק מערכי התרמיסטור של היחידה בעזרת ערך תיקון.

ניתן להשתמש בזה כאמצעי נגד למחסור בסיבולת או קיבולת תרמיסטור.

לאחר מכן, הטמפרטורה המפוצה (= טמפרטורה מדודה ועוד ערך פיצוי) משמשת
]9לשליטה במערכת ותוצג במצב קריאת הטמפרטורה. ראה גם הגדרת שטח [

בפרק זה, עבור ערכי פיצוי לטמפרטורת מים יוצאים.

]0-02[
הגדרה זו אינה ישימה.

] סטטוס0-03[
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לחימום

חלל.

תיאור]03‑0[
טיימר תזמון חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/0

כיבוי.
טיימר תזמון חימום חלל מבוסס על טמפרטורה (ברירת מחדל)1

מוגדרת.

חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
כאשר טיימר התזמון מכבה את חימום החלל, השלטבמהלך פעולה

 תפסיק לעבוד).LEDיכבה (נורית ה-
טיימר התזמון לחימום החלל יעצור (כאשר הוא פעיללחץ על 

באותו זמן) ויתחיל לפעול שוב בפונקציית ההפעלה
המתוזמנת הבאה.

הפקודה "האחרונה" שתוכנתה מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ותישאר פעילה עד להתרחשות

הפקודה "הבאה" שתוכנתה.

 ופעולות17:30דוגמה: נאמר שהשעה כרגע היא 
. הפקודה19:00 ו-16:00, 13:00תוכנתו בשעות 

) מחליפה את הפקודה16:00"האחרונה" שתוכנתה (
) ותישאר פעילה עד13:00"הקודמת" שתוכנתה (

).19:00להתרחשות הפקודה "הבאה" שתוכנתה (

לכן, כדי לדעת את ההגדרה בפועל, עליך לבדוק את
הפקודה האחרונה שתוכנתה (עשויה להיות בתאריך של

היום הקודם).

 כבויה), אבל סמל טיימרLEDהשלט כבוי (נורית 
התזמון נשאר דולק.

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולאלחץ על 
יתחיל שוב.

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.

דוגמת פעולה: טיימר תזמון מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי.▪
]) מופעלת, לפעולת2כאשר פונקציית מרווח השהיה (ראה הגדרת שטח [

מרווח השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון אם
הוראת ההפעלה פעילה. אם הוראת הכיבוי פעילה, היא תקבל עדיפות על פני
פעולת מרווה השהיה. בכל מקרה הוראת הכיבוי תקבל את העדיפות הגבוהה

ביותר.

t
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18°C
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טיימר תזמון1
פונקציית מרווח השהיה2
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים3
Aפונקציית מרווח השהיה
Bהוראת הפעלה/כיבוי
tזמן
Tטמפרטורה מוגדרת

טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

)a(חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

 מאירהLEDבמהלך פעולת טיימר התזמון נורית ה-במהלך פעולה
ברציפות.

טיימר התזמון עבור חימום חלל עוצר ולא יפעל שוב.לחץ על 

 כבויה).LEDהשלט כבה (נורית 
טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולאלחץ על 

יתחיל שוב.

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
עבור טמפרטורת מים יוצאים ו/או טמפרטורת חדר(א)

דוגמת פעולה: טיימר תזמון מבוסס על טמפרטורה מוגדרת▪

]) מופעלת, לפעולת מרווח2כאשר פונקציית מרווח השהיה (ראה הגדרת שטח [
השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון.
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A 5:0023:00 5:0023:00
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T

t
5:00 9:0016:00 23:00

19°C
18°C

22°C
21°C

42°C
40°C

42°C

45°C
44°C

40°C

19°C
18°C

22°C
21°C

42°C
19°C19°C
42°C42°C

19°C19°C
42°C

45°C
44°C

6:30

3

37°C37°C

40°C40°C

טיימר תזמון1
פונקציית מרווח השהיה2
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים3
Aפונקציית מרווח השהיה
tזמן
Tטמפרטורה מוגדרת

טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

] סטטוס0-04[
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לקירור.

], אבל פעולת מרווח השהיה אינה זמינה.0-03דומה לחימום החלל [

] הגדרות אינן ישימות1[

] פונקציית מרווח השהיה אוטומטית2[

מידע
פונקציה זו זמינה עבור יחידות שאיבת חום הפועלות במצב חימום

 קיימת עבור קירור.אינה. היא בלבד

פונקציית מרווח השהיה מספקת את האפשרות להוריד את טמפרטורת החדר.
ניתן להפעילה, לדוגמה במהלך הלילה, מכיוון שדרישות הטמפרטורה במהלך

הלילה והיום שונות.

מידע
פונקציית מרווח השהיה מופעלת כברירת מחדל.▪

ניתן לשלב את פונקציית מרווח ההשהיה עם פעולת טמפרטורה▪
מוגדרת תלוית מזג אוויר.

פונקציית מרווח השהיה היא פונקציה אוטומטית יומית מתוזמנת.▪

מרווח השהיה מוגדר עבור שליטה בטמפרטורת החדר

[2-01] [2-02]

A

B

T

t

21°C

18°C

Aטמפרטורת חדר מוגדרת רגילה
B] 5-03מרווח השהיית טמפרטורת חדר[
tזמן

Tטמפרטורה

מרווח השהיה מוגדר עבור שליטה בטמפרטורת מים יוצאים

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

45°C

40°C

5°C [5-02]

Aטמפרטורת מים יוצאים מוגדרת רגילה
B] 5-02מרווח השהיית טמפרטורת מים יוצאים[
tזמן
Tטמפרטורה

] בפרק זה.5לטמפרטורות מוגדרות, ראה הגדרת שטח [

] סטטוס2-00[
תיאור]00‑2[

פונקציית מרווח השהיה מושבתת.0
פונקציית מרווח השהיה מאופשרת.1

] זמן התחלה2-01[
הזמן שבו מרווח השהיה החל.

] זמן הפסקה2-02[
הזמן שבו מרווח השהיה הופסק.

]2‑21[
מצב השבה/שאיבה של קרר.

על מנת להשיג נתיב פנוי להחזרת קרר לא מחוץ למערכת או כדי להסיר משקעי
חומרים או כדי לשאוב את המערכת יש צורך להחיל הגדרה אשר תפתח את
השסתומים הדרושים במעגל הקרר, כך שתהליך ההשבה של הקרר או שאיבתו

יוכל להתבצע כהלכה.

תיאור]21‑2[
מושבת. (ברירת מחדל)0

מופעל.1

.BS3כדי לעצור את מצב השבת/שאיבת קרר, לחץ על 
 אינו נלחץ, המערכת תישאר במצב השבה/BS3אם 

שאיבת קרר.

] טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר3[

מידע
פונקציה זו זמינה עבור יחידות שאיבת חום הפועלות במצב חימום

 קיימת עבור קירור.אינה. היא בלבד

כאשר פעולה תלוית מזג אוויר פועלת, טמפרטורת המים היוצאים נקבעת
אוטומטית בהתאם לטמפרטורה החיצונית: טמפרטורות חיצוניות קרות יותר יגרמו
למים חמים יותר וליהפך. ליחידה יש טמפרטורה מוגדרת צפה. הפעלת הפעולה
הזו תגרום לצריכת חשמל פחותה יותר מאשר שימוש בטמפרטורה מוגדרת

קבועה של מים יוצאים שנקבעת באופן ידני.

במהלך פעולה תלוית מזג אוויר, למשתמש יש אפשרות להעלות או להוריד את
. "ערך שינוי" זה הוא הפרש5°Cטמפרטורת היעד של המים במקסימום 

הטמפרטורות שבין הטמפרטורה המוגדרת המחושבת על ידי השלט
והטמפרטורה המוגדרת האמיתית. לדוגמה, ערך שינוי חיובי פירושו
שהטמפרטורה המוגדרת האמיתית תהיה גבוהה יותר מהטמפרטורה המוגדרת

המחושבת.

מומלץ להשתמש בטמפרטורה המוגדרת תלוית מזג האוויר בגלל שהיא מכוונת
את טמפרטורת המים לצרכים האמיתיים לחימום חלל. דבר זה ימנע מהיחידה
לעבור באופן תכוף בין פעולות הפעלה וכיבוי תרמיות בעת שימוש בתרמוסטט של

חדר השלט-רחוק או בתרמוסטט של החדר החיצוני.
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Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

Ttטמפרטורת מטרה של המים
TA(חיצונית) טמפרטורת סביבה

Shift valueערך שינוי

)Lo_A] טמפרטורת סביבה נמוכה (3-00[
טמפרטורה חיצונית נמוכה.

)Hi_A] טמפרטורת סביבה גבוהה (3-01[
טמפרטורה חיצונית גבוהה.

)Lo_Ti] טמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה נמוכה (3-02[
טמפרטורת המטרה של המים היוצאים כאשר הטמפרטורה החיצונית שווה או

).Lo_Aיורדת מתחת לטמפרטורת הסביבה הנמוכה (

, מכיוון שמים חמים יותר נדרשים עבורHi_Ti צריך להיות גבוה מ-Lo_Tiערך 
טמפרטורות חיצוניות קרות יותר.

)Hi_Ti] טמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה גבוהה (3-03[
טמפרטורת המטרה של המים היוצאים כאשר הטמפרטורה החיצונית שווה או

).Hi_Aעולה על טמפרטורת הסביבה הגבוהה (

, כיוון שמספיקים מים חמים פחותLo_Ti צריך להיות נמוך יותר מ-Hi_Tiערך 
עבור טמפרטורות חיצוניות חמות יותר.

מידע
],3-02] מוגדר בטעות גבוה יותר מהערך של [3-03אם הערך של [

].3-03תמיד ייעשה שימוש בערך ב-[

] הגדרות אינן ישימות4[

] מרווח השהיה אוטומטי5[

]5-00[
הגדרה זו אינה ישימה.

]5-01[
הגדרה זו אינה ישימה.

] מרווח השהיית טמפרטורת מים יוצאים5-02[

] מרווח השהיית טמפרטורת חדר5-03[

]5-04[
הגדרה זו אינה ישימה.

] הגדרת אפשרות6[

] אפשרות תרמוסטט חדר חיצוני6-01[
אם מותקן תרמוסטט חדר חיצוני אופציונלי, הגדרת שטח זו חייבת לאפשר את

הפעולה שלו.

תרמוסטט החדר החיצוני שולח רק אות הפעלה/כיבוי למשאבת החום בהתאם
לטמפרטורת החדר. מכיוון שהוא לא נותן משוב רצוף של מידע למשאבת החום,
הוא עזר משלים לפונקציית תרמוסטט החדר בשלט-רחוק. כדי לקבל שליטה
טובה על המערכת ולהימנע מהפעלה/כיבוי תכופים, מומלץ להשתמש בפעולת

טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר אוטומטית.

תיאור]01‑6[
תרמוסטט חדר חיצוני אינו מותקן. (ברירת מחדל)0

 תרמוסטט חדר חיצוני = פעולת חימום מופעלת1קלט 1
).0)/כבויה (1(

 תרמוסטט חדר חיצוני = פעולת חימום מופעלת2קלט 
).0)/כבויה (1(

תיאור]01‑6[
)/1 תרמוסטט חדר חיצוני = פעולה מופעלת (1קלט 2

).0כבויה (

).0)/חימום (1 תרמוסטט חדר חיצוני = קירור (2קלט 

] הגדרת אפשרות7[

] פעולת משאבה כפויה7-00[
תיאור]00‑7[

המשאבה מבצעת דגימה לסירוגין במהלך תנאי תרמו0
כבוי. הגדרה זו משמשת לרוב כאשר היחידה נשלטת

על ידי תרמוסטט חדר.
המשאבה ממשיכה בפעולה במהלך תנאי תרמו כבוי. (ברירת מחדל)1

] הגדרת אפשרות8[

] בקרת טמפרטורה דרך השלט-רחוק00‑8[
תיאור]00‑8[

היחידה פועלת בבקרת טמפרטורת מים יוצאים. (ברירת מחדל)0
היחידה פועלת בבקרת טמפרטורת חדר. פירוש הדבר1

שהשלט-רחוק משמש כתרמוסטט חדר, כך שהשלט-
רחוק יכול להיות ממוקם בסלון על מנת לשלוט

בטמפרטורת החדר.

 כאשר היחידה מופעלת בבקרת טמפרטורת חדר (על ידי השלט-רחוק אוהערה: 
באפשרות תרמוסטט חדר חיצוני), לטמפרטורת החדר יש עדיפות על פני

הטמפרטורה המוגדרת של המים היוצאים.

]8-01[
הגדרה זו אינה ישימה.

]8-03[
הגדרה זו אינה ישימה.

] מניעת קפיאה8-04[
מניעת קפיאה תופעל על ידי הפעלת המשאבה בכדי לגרום לזרימת מים, ואם

 דקות, היחידה5 במשך 5°Cטמפרטורת המים היוצאים או החוזרים נמוכה מ-
תתחיל במצב החימום על מנת למנוע טמפרטורות נמוכות מדי.

מניעת הקפיאה פעילה רק כאשר היחידה נמצאת במצב תרמו כבוי.

ניתן להפעיל את האפשרות כאשר אין סרט חימום אופציונלי או גליקול במערכת
וכאשר ניתן להשתמש בחום מתוך יישום.

תיאור]04‑8[
אין מניעת קפיאה (ברירת מחדל)0

 (טמפרטורה חיצונית נמוכה1רמת מניעת קפיאה 1
)7°C וטמפרטורות מים יוצאים וחוזרים נמוכה מ-4°Cמ-

 (טמפרטורה חיצונית נמוכה2רמת מניעת קפיאה 2
)4°Cמ-

] פיצוי טמפרטורה אוטומטי9[
אם יש צורך, ניתן לכוון חלק מערכי התרמיסטור של היחידה בעזרת ערך תיקון.

ניתן להשתמש בזה כאמצעי נגד למחסור בסיבולת או קיבולת תרמיסטור.

לאחר מכן, הטמפרטורה המפוצה (= טמפרטורה מדודה ועוד ערך פיצוי) משמשת
לשליטה במערכת ותוצג במצב קריאת הטמפרטורה.

] ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים לפעולת חימום9-00[

] פונקציית תיקון אוטומטי של תרמיסטור מים יוצאים9-01[
פונקציה זו תיקח בחשבון את תנאי הסביבה החיצוניים ותתקן את הערך הנמדד

אשר ישמש למערכת הלוגית.

לדוגמה, כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה במהלך מצב הקירור, המערכת
הלוגית תתקן את הערך הנמדד של תרמיסטור המים היוצאים לערך נמוך יותר

כדי לקחת בחשבון את השפעת טמפרטורת הסביבה הגבוהה במדידה.

]9-02[
הגדרה זו אינה ישימה.
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] ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים לפעולת קירור9-03[

]9-04[
הגדרה זו אינה ישימה.

]Aהגדרת אפשרות [

]A-00[
הגדרה זו אינה ישימה.

]A-01[
הגדרה זו אינה ישימה.

]A-02ערך סטייה מטה של טמפרטורת מים חוזרים [
הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה מטה המורשית בעת הפעלת היחידה

בזמן חימום בתנאי תרמו מופעל/כבוי.

) יורדתRWTהיחידה תיכנס לתרמו מופעל רק אם טמפרטורת המים החוזרים (
מתחת לטמפרטורה המוגדרת פחות הפרש הטמפרטורה:

)A‑02]/2)+1<טמפרטורה מוגדרת–(([RWTתרמו מופעל: 

 והמרווח הוא מעלה אחת. ערך15 עד 0] יש טווח משתנה מ-A-02להגדרה [
, כלומר, ערך ברירת המחדל להפרש הטמפרטורות הוא5ברירת המחדל הוא 

3.5.

]A-03ערך סטייה מטה/מעלה של טמפרטורת מים יוצאים [
הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה המורשית מעלה (חימום)/מטה (קירור)

בעת הפעלת היחידה בזמן בקרת מים יוצאים.

]A-04הגדרת ריכוז גליקול [
הגדרה זו ישימה רק עבור יחידות עם אפשרות קירור לטמפרטורה נמוכה.

בעת שינוי הגדרה זו, הפרמטרים של מניעת הקפיאה ישתנו בהתאם לריכוז
הגליקול.

]A‑04[תיאור
0°C גליקול, טמפרטורת מים יוצאים=030%
10°C– גליקול, טמפרטורת מים יוצאים=140%

זהירות
ריכוזי גליקול נמוכים יותר מהפרמטר שהוגדר יגרמו לנוזל לקפוא.

]bהגדרות אינן ישימות [

]Cגבולות טמפרטורת מים יוצאים [
הגדרה זו משמשת להגבלת טמפרטורת המים היוצאים שניתן לבחור בשלט-

רחוק.

]C-00טמפרטורה מוגדרת מקסימלית של מים יוצאים בפעולת חימום [

]C-01טמפרטורה מוגדרת מינימלית של מים יוצאים בפעולת חימום [

]C-02טמפרטורה מוגדרת מקסימלית של מים יוצאים בפעולת קירור [

]C-03טמפרטורה מוגדרת מינימלית של מים יוצאים בפעולת קירור [
].A-04דבר זה תלוי בהגדרת שטח [

]C-04[
הגדרה זו אינה ישימה.

]dהגדרות אינן ישימות [

]eמצב שירות [

]E‑00[
הגדרה זו אינה ישימה.

]E‑01[
הגדרה זו אינה ישימה.

]E‑02[
הגדרה זו אינה ישימה.

]E‑03[
הגדרה זו אינה ישימה.

]E‑04(פונקציית ניקוז אוויר) פעולת משאבה בלבד [
בעת התקנה והכנסה לשימוש של היחידה, חשוב מאוד להוציא את כל האוויר

במעגל המים.

הגדרת שטח זו מפעילה את המשאבה כדי לשפר את הוצאת האוויר מתוך
 דקות,10היחידה מבלי להפעיל באמת את היחידה. המשאבה תפעל במשך 

 דקות וכן הלאה.2תעצור 

]E‑04[תיאור
פעולה תקינה של היחידה (ברירת מחדל)0

 דקות108פעולת ניקוז אוויר אוטומטית במהלך 1
 דקות48פעולת ניקוז אוויר אוטומטית במהלך 2

]Fהגדרת אפשרות [

]F-00ערך סטייה מעלה של טמפרטורת מים חוזרים [
הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה המורשית מעלה בעת הפעלת היחידה

בזמן קירור בתנאי תרמו מופעל/כבוי.

) עולהRWTהיחידה תיכנס לתרמו מופעל רק אם טמפרטורת המים החוזרים (
מעל לטמפרטורה המוגדרת פלוס הפרש הטמפרטורה:

)F‑00]/2)+1<טמפרטורה מוגדרת+(([RWTתרמו מופעל: 

 והמרווח הוא מעלה אחת. ערך15 עד 0] יש טווח משתנה מ-F-00להגדרה [
, כלומר, ערך ברירת המחדל להפרש הטמפרטורות הוא5ברירת המחדל הוא 

3.5.

מעבר בין קירור לחימום7.3
העברת היחידה מקירור לחימום יכולה להתבצע בשתי דרכים. הדבר תלוי באופן
שבו מבוקרת הטמפרטורה, לדוגמה בהתאם לטמפרטורת חדר או בהתאם

לטמפרטורת המים היוצאים.

אם בקרת היחידה מבוססת על טמפרטורת חדר (תרמוסטט חדר חיצוני או
תרמוסטט חדר ממשק המשתמש), מעבר בין קירור לחימום מתבצע על ידי

לחיצה על כפתור החימום/קירור בממשק המשתמש.

אם בקרת היחידה מבוססת על טמפרטורת המים היוצאים, אנו מציעים להשתמש
 ביחידה החיצונית. מיקום ההדקים מוצג בתרשים הבא.ABCבהדקי ה-

A-B-C A-B-C

A1PA1P

1 2 3

מודול הידרו1
יחידה ראשית (יחידה שמלאית)2
יחידה משנית (יחידה ימנית) אם מדובר במערכת מפוצלת3

ON

OFF

1 2
DS1 DS2

3 4 1 2 3 4

 למצב מופעל.A1P של היחידה הראשית החיצונית PCB ב-DS1הגדר את 1

 שניות על מנת לאתחל מחדש תקשורת של המודול.5 במשך BS5לחץ על 2
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 פתוחC ו-Aקירור: מגע נטול מתח בין הדקים ▪
 סגורC ו-Aחימום: מגע נטול מתח בין הדקים ▪

E
B

05
68

(A
)

R4 C2 R2R1 C1 R3

X1M

P
H

C
2

P
H

C
1

X1A

1

A B C

מידע
לקלט תרמוסטט יש עדיפות על פני טמפרטורה מוגדרת של מים

יוצאים.

קיימת אפשרות שטמפרטורת המים היוצאים תיעשה נמוכה יותר
מהטמפרטורה המוגדרת, אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת

חדר.

הכנסה לשימוש8

סקירה: הכנסה לשימוש8.1
לאחר התקנה ומרגע שהגדרות השטח נקבעו, המתקין מחויב לוודא פעולה

תקינה. לכן, חובה לבצע הרצת מבחן בהתאם לשלבים המתוארים למטה.

פרק זה מתאר מה יש לעשות ולדעת לצורך הכנסת המערכת לשימוש לאחר
הגדרתה.

הכנסת המערכת לשימוש כרוכה בדרך כלל בשלבים הבאים:
בדיקת "רשימת הביקורת לפני הכנסת המערכת לשימוש"1
ביצוע הפעלת מבחן.2
אם יש צורך, תיקון שגיאות אחרי השלמה חריגה של הפעלת מבחן.3
תפעול המערכת.4

אמצעי זהירות בעת הכנסה לשימוש8.2
סכנה: סכנת התחשמלות

סכנה: סכנת שריפה

זהירות
אין לבצע את הפעלת המבחן בזמן עבודה על היחידות הפנימיות.

בזמן ביצוע הפעלת המבחן, לא רק היחידה החיצונית תפעל, לאא גם
היחידה הפנימית המחוברת תפעל. מסוכן לבצע עבודה על יחידה

פנימית בזמן ביצוע הפעלת המבחן.

זהירות
 להכניס אצבעות, מוטות או עצמים אחרים לכניסה או ליציאה שלאסור

 להסיר את מגן המאוורר. כאשר המאוורר מסתובבאסורהאוויר. 
במהירות גבוהה הוא עלול לגרום לפציעה.

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

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

הערה
 שעות לפני ההפעלה, על מנת6הקפד לחבר את אספקת החשמל 

להזרים חשמל למחמם בית הארכובה וכדי להגן על המדחס.

במהלך הפעלת מבחן, היחידה החיצונית והיחידות הפנימיות יתחילו לעבוד. ודא
שההכנות של כל היחידות הפנימיות הושלמו (צנרת שטח, חיווט חשמלי, ניקוז

אוויר,...). לפרטים, עיין במדריך התקנה של היחידות הפנימיות.

רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש8.3
לאחר התקנת היחידה, ראשית יש לבדוק את הפריטים הבאים. ברגע שכל

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

במדריך העזרקראת את כל הוראות ההתקנה וההפעלה, כמתואר 
.למתקין ולמשתמש

התקנה
בדוק שהיחידה מותקנת כראוי, על מנת להימנע מרעשים חריגים

ורעידות בזמן הפעלתה.
חיווט שטח

ודא שחיווט השטח בוצע בהתאם להנחיות המתוארות בפרק
, בהתאם לתרשימי החיווטים15 חיבור החיווט החשמלי" בעמוד 6.5"

ובהתאם לחקיקה רלוונטית.
מתח אספקת החשמל

בדוק את מתח אספקת החשמל בלוח החשמל המקומי. מתח
החשמל חייב להיות תואם למתח שעל תווית הזיהוי של היחידה.

חיבור הארקה לאדמה
ודא שחוטי ההארקה חוברו כראוי ושהדקי ההארקה מהודקים.

בדיקת בידוד של מעגל אספקת החשמל הראשי
 וולט, בדוק שעמידות בידוד של500באמצעות מגה-טסטר למתח של 

2 MΩ וולט זרם ישר500 או יותר מתקבלת בזמן אספקת מתח של 
 להשתמש במגה-טסטר עבוראסורבין הדקי החשמל וההארקה. 

חיווט תקשורת.
נתיכים, מפסקים, או התקני הגנה

בדוק שהגודל והסוג של הנתיכים, המפסקים או התקני ההגנה
 דרישות5.4.3"המותקנים באופן מקומי תואמים למצוין בפרק 

 בעמוד  . ודא שלא בוצעה עקיפה של נתיך או12בטיחות מכשיר"
התקן הגנה.
חיווט פנימי

בדוק ויזולאית את קופסת הרכיבים החשמליים ובתוך היחידה אם יש
חיבורים רופפים או רכיבים חשמלים פגומים.

גודל צינור ובידוד צינור
ודא שהותקנו צינורות בגדלים הנכונים ושעבודת הבידוד התבצעה

כראוי.
 סיבובים).2 פתוח (לפחות ניקוז האווירשסתום 

שסתומי ניתוק
ודא ששסתומי הניתוק מותקנים כראוי ופתוחים לחלוטין.

מסנן
ודא שהמסנן מותקן כראוי.

ציוד פגום
בדוק בתוך היחידה אם יש רכיבים פגומים או צינורות מעוכים.

נזילת מים
בדוק בתוך היחידה אם יש נזילת מים. אם יש נזילת מים, נסה לתקן
את הנזילה. אם התיקון לא הצליח, סגור את שסתומי הניתוק בפתחי

הכניסה והיציאה של המים והתקשר למפיץ המקומי.
תאריך התקנה והגדרת שטח

הקפד לשמור על תיעוד של תאריך ההתקנה על המדבקה שבגב
 ושמור תיעוד שלEN60335-2-40הלוח העליון הקדמי בהתאם ל-

תוכן הגדרות השטח.
טופס טיימר תזמון

מלא את הטופס בסוף מסמך זה. כאשר מתכנתים את טיימר התזמון,
טופס זה יכול לעזור להגדיר את הפעולות הנדרשות לכל יום.

הערה
תפעול המערכת עם שסתומים סגורים יגרום נזק למשאבה.
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לאחר ביצוע כל הבדיקות, יש לסגור את היחידה, ורק אז ניתן להפעיל אותה.
" יוצג בשלט-רחוק במהלך האתחול, אשר עשויכאשר חשמל מסופק ליחידה, "

 שניות. במהלך תהליך זה, לא ניתן להפעיל את השלט-רחוק.30להימשך עד 

בדיקה סופית8.4
לפני הפעלת היחידה, קרא את ההמלצות הבאות:

לאחר השלמת ההתקנה וביצוע כל ההגדרות הנדרשות, ודא שכל הלוחות של▪
היחידה סגורים. אם לא, הכנסת יד דרך הפתחים שנותרו פתוחים עלולה

לגרום לפציעה חמורה עקב החלקים החשמליים והחמים בתוך היחידה.

רק חשמלאי מוסמך יכול לפתוח את לוח השירות של קופסת הרכיבים▪
החשמליים למטרות תחזוקה.

סכנה: סכנת התחשמלות
אין להשאיר את היחידה ללא השגחה לאחר שמכסה השירות הוסר.

מידע
במהלך תקופת ההרצה הראשונה של היחידה, ההספק הנדרש עשוי
להיות גבוה מהמצוין בלוחית הפרטים של היחידה. תופעה זו נגרמת

 שעות על מנת48על ידי המדחס, אשר צריך זמן הרצה רצוף של 
להגיע להפעלה חלקה וצריכת חשמל יציבה.

רשימת ביקורת לפני מסירה למשתמש8.5
סמן את הפעולות הבאות לאחר סיום ההתקנה והשלמת פעולת הבדיקה.

מלא את פרטי הדגם עבור כל יחידה

ודא שלמשתמש יש גרסה מודפסת של מדריכי ההתקנה והתפעול.

הסבר למשתמש איזו מערכת מותקנת באתר.

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

הראה למשתמש מה צריך להיעשות בכל הנוגע לתחזוקה של
היחידה.

מילוי פרטי דגם8.6
מלא את הפרטים הבאים עבור כל יחידה:

מקום ההתקנה:
שם הדגם (עיין בלוחית
הפרטים של היחידה):

ציוד אופציונלי:

תאריך:
חתימה:

המוצר שלך הותקן על
ידי:

תחזוקה ושירות9
הערה

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

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

הערה
 דורשת לצייןגזי חממה המכילים פלואורהחקיקה הרלוונטית לגבי 

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

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

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

מניעת סיכונים חשמליים בעת תחזוקת המערכת וטיפול בה▪

פעולת השבת הקרר▪

אמצעי זהירות בעת התחזוקה9.2
סכנה: סכנת התחשמלות

סכנה: סכנת שריפה

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

.PCBביחידה כדי להסיר את החשמל הסטטי ולהגן על ה-

אזהרה
 יש לכבות אתתמידלפני ביצוע פעילות תחזוקה או תיקון כלשהי, ▪

המפסק האוטומטי בלוח החשמל, להסיר את הנתיכים או לפתוח
את התקני ההגנה של היחידה.

 דקות לאחר ניתוק אספקת10 לגעת ברכיבים חיים במשך אסור▪
החשמל בגלל סיכון מתח גבוה.

שים לב שחלקים מסוימים של קופסת הרכיבים החשמליים חמים.▪

 לגעת בחלק מוליך.לאהקפד ▪

 לשטוף את היחידה. דבר זה עלול לגרום להתחשמלות אואסור▪
לשריפה.

רשימת הבדיקה של התחזוקה השנתית9.3
של היחידה החיצונית

יש לבדוק את הדברים הבאים לפחות פעם בשנה:

לחץ מים▪

מסנן מים▪

שסתום פריקת לחץ מים▪

צינור שסתום פריקה▪

קופסת מיתוג▪

pHריכוז גליקול וערך ▪

לחץ מים
. אם הוא נמוך יותר, הוסף מים.1שמור את לחץ המים מעל בר 

מסנן מים
נקה את מסנן המים.

הערה
 להשתמש בכוח מופרז בזמןאסורטפל במסנן המים בזהירות. 

החזרת מסנן המים על מנת שלא לגרום נזק לרשת של מסנן המים.

שסתום פריקת לחץ מים
סובב את הידית האדומה שעל השסתום נגד כיוון השעון ובדוק אם הוא פועל

כראוי:

אם לא נשמע צליל נקישה, צור קשר עם הספק המקומי.▪

אם מים עדיין נוזלים מהיחידה, סגור קודם את שסתומי הניתוק בכניסה▪
וביציאה של המים, וצור קשר עם הספק המקומי.
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צינור שסתום פריקת לחץ
בדוק את המצב והנתיב של הצינור. מים חייבים להתנקז כראוי מהצינור.

קופסת מיתוג
בצע בדיקה ויזולאית יסודית של קופסת המיתוג וחפש אחר פגמים ברורים, כמו

חיבורים רופפים או חיווט פגום.

אזהרה
אם החיווט הפנימי ניזוק, החלפתו תתבצע אך ורק עלי ידי היצרן, סוכן

השירות שלו או אנשים מורשים דומים.

ריכוז גליקול
אם נוסף גליקול למערכת, בדוק את ריכוז הגליקול.

אם הערך המתקבל נמוך מהערך הנדרש של ריכוז גליקול (ראה ), הוסף גליקול
למערכת ובצע שוב את הבדיקה.

 מצביע על כך שכמות משמעותית של המעכב התרוקנה8.0 נמוך מ-pHערך ▪
ויש להוסיף עוד חומר מעכב.

 הגליקול עבר חמצון. נקז ושטוף את המערכת7.0 נמוך מ-pHכאשר ערך ה-▪
ביסודיות כדי שלא יתרחש נזק חמור.

ודא שהשלכת תמיסת הגליקול מתבצעת בהתאם לחקיקה הרלוונטית.

פתרון בעיות10

סקירה: פתרון בעיות10.1
פרק זה מתאר מה עליך לעשות במקרה של בעיות.

פרק זה מכיל מידע אודות:

פתרון בעיות על בסיס קודי שגיאה▪

קודי שגיאה: סקירה10.2
פתרוןסיבהקוד ראשי

צור קשר עם המפיץ המקומי.)EEPROMכשל בכתיבת זיכרון (שגיאת 
בדוק שזרימת מים אפשרית (פתח את כל השסתומים במערכת).▪תקלה במערכת המים

העבר מים נקיים דרך היחידה.▪
בדוק חיבורי חיווט.▪)R410A) K11E/K12Eשגיאת שסתום התפשטות 

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
בדוק את המסנן.▪אזהרת מערכת מים

ודא שכל השסתומים פתוחים.▪

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
צור קשר עם המפיץ המקומי.שגיאת קיבולת

צור קשר עם המפיץ המקומי. לקויהACSתקשורת 
בדוק חיבורי חיווט.▪)R410A) R13T/R23Tשגיאת נוזל תרמיסטור 

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
בדוק חיבורי חיווט.▪)R12T/R22Tשגיאת תרמיסטור מים חוזרים (

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
בדוק חיבורי חיווט.▪)R11T/R12Tשגיאת תרמיסטור חימום מים יוצאים (

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
צור קשר עם המפיץ המקומי.שגיאת תרמיסטור תרמוסטט שלט-רחוק

בדוק שאין אוויר במערכת המים.▪)SENPH/S1PHשגיאת לחץ גבוה (

בדוק שזרימת מים אפשרית (פתח את כל השסתומים במערכת).▪

בדוק שמסנן המים אינו סתום.▪

בדוק שכל שסתומי העצירה של הקרר פתוחים.▪

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
צור קשר עם המפיץ המקומי.)SENPLשגיאת לחץ נמוך (

בדוק חיבורי חיווט.▪)R410A) R14T/R24Tשגיאת תרמיסטור יניקה 

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
תקן את סדר הפאזה.תקלת פאזת אספקת חשמל הפוכה

בדוק חיבורי חיווט.▪אספקת מתח לא מספקת

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
 של שלט-רחוק אחד מוגדר כראשי ושל האחר כמשני.SS1בדוק שה-שני שלטים ראשיים מחוברים (בעת שימוש בשני התקני שלט-רחוק)

נתק את אספקת החשמל ולאחר מכן חבר אותה.
המתן עד שהאתחול בין המודול החיצוני ומודול ההידרו יסתיים▪בעיית סוג חיבור

 דקות לאחר ההפעלה).12(המתן לפחות 

צור קשר עם המפיץ המקומי.▪
צור קשר עם המפיץ המקומי.שגיאת כתובת
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הערהסילוק11
אין לנסות לפרק את המערכת בעצמכם: פירוק המערכת, הטיפול
במערכת הקירור, בשמן או בחלקים אחרים חייבים לעמוד בחקיקה
בת ההחלה. חובה לטפל ביחידות במתקן לטיפול מקצועי עבור שימוש

חוזר, מחזור והשבה.

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

 (נדרש אימות).Daikin Business Portalזמינה ב

סקירה: נתונים טכניים12.1
פרק זה מכיל מידע אודות:

מרווח שירות▪

תרשים צנרת▪

תרשים חיווט▪

הגדרות בשטח▪

)ESPעקומות לחץ סטטי חיצוני (▪

מרווח שירות: יחידה חיצונית12.2
ודא שיש מספיק מקום לשירות מסביב ליחידה ושמקום המינימלי לכניסה ויציאה

של האוויר זמין (עיין באיור למטה ובחר אחת מהאפשרויות).

a

d

c b

A+B+C+D
2אפשרות 1אפשרות 

a≤300מ"מ 

b≤100מ"מ 

c≤500מ"מ 

d≤500מ"מ 

a≤500מ"מ 

b≤500מ"מ 

c≤500מ"מ 

d≤500מ"מ 

h1

h2

15
00

50
0

F

(mm)

d b

ABCDצדדים לאורך אתר ההתקנה עם מכשולים
Fצד קדמי

צד יניקה

 למעלה צריכיםb ו-aאם המיקום של ההתקנה נמצא באקלים קר, אזי ממדים ▪
 מ"מ על מנת למנוע הצטברות של קרח בין היחידות500להיות גדולים מ-

החיצוניות.

מידע
מפרטים נוספים ניתן למצוא בנתונים ההנדסיים הטכניים.
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תרשים צנרת: יחידה חיצונית12.3
תרשים צנרת: מודול חיצוני

M

INV

SV

HPS

STD1

HPS

STD2

HPS

SENPH

SENPL

SV

a c

d

q

e hdb fi g

d

v

m

j

d d d d
o o o

c

r t

u
w

c

l

k

c

n p p pd dd

q
q

x

sq

4TW27245-1
4TW27255-1
4TW27275-1

a) שסתום התפשטות לאקטרוני, תת-קירורY2E(
b) שסתום התפשטות לאקטרוני, ראשיY1E(
cשסתום חד-כיווני
dמסנן
eמניפה
f) מנוע מניפהM1F, M2F(
gמחליף חום
hמפלג
iשסתום ויסות לחץ
jאוגר
k כיווני, מחליף חום (4שסתום-Y3S(
l) שסתום סולנואיד, ראשיY1S(
m) חיישן לחץ גבוהSENPH(
n) שסתום סולנואידY2S(
oמפריד שמן
pמתג לחץ גבוה
qצינור נימי
r) מדחסINV(
s) מדחסSTD1(
t) מדחסSTD2(
u) חיישן לחץ נמוךSENPL(
vפתח שירות, טעינת קרר
wשסתום עצירה, צינור נוזלים
xשסתום עצירה, צינור גז

תרשים צנרת: מודול הידרו

d+f

d+e c i

m

p n
l o

m j a b b

bb

R11T R14T

R12T R13T

A B

C

EWAQ*P*, EWYQ*P*,
EWAQ*H*, EWYQ*H*

EWAQ*N*, 
EWYQ*N*,

h

gk g

D
E

aשסתום ניקוז אוויר
b) חיישני טמפרטורהR11T ,R12T ,R13T ,R14T(
c) 12מיכל הרחבה l(
d(מותקן בשטח) שסתום ניתוק
eחיבור כניסת מים
fחיבור יציאת מים
gפתח ניקוז
hמסנן מים
iמד לחץ
jמתג זרימה
kמשאבה
lשסתום בטיחות
mשסתום חד-כיווני
nשסתום התפשטות לאקטרוני
oמחליף חום
pמסנן
Aצד המים
Bצד הקרר
Cרק בדגמים עם משאבה
Dזרימת קרר במצב קירור
Eזרימת קרר במצב חימום
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תרשים חיווט: יחידה חיצונית12.4
עיין במדבקת תרשים החיווט על המודול החיצוני. הקיצורים שנעשה בהם שימוש

מפורטים למטה:

מידע
תרשים החיווט במודול החיצוני נועד למודול החיצוני בלבד. עבור
מודול ההידרו או רכיבים חשמליים אופציונליים, עיין בתרשים החיווט

של מודול ההידרו.

A1P~A8P מסנן2, משני 1לוח מעגל מודפס (ראשי, משני ,
רעש, אינוורטר, מניפה, חיישן זרם)

BS1~BS5(מצב, הגדרה, חזרה, בדיקה, איפוס) מתג לחצנים
C1 ,C63 ,C66קבל

E1HC ,E2HCמחמם בית ארכובה
F1U) אמפר)8 וולט זרם ישר, 650נתיך 
F1U) אמפר, 3.15 וולט, 250נתיך T(
F1U,F2U) אמפר, 3.15 וולט, 250נתיך T(
F5Uנתיך שטח

F400U) אמפר, 6.3 וולט, 250נתיך T(
H1P~H8Pנורת חיווי

H2Pבהכנה או בפעולת בדיקה כשמהבהבת
H2Pאיתור תקלה כשמאירה
HAP(צג שירות - ירוק) נורית חיווי

K1 ,K3ממסר מגנטי
K1R) ממסר מגנטיK2M ,Y4S(

K2 ,K4) מגען מגנטיM1C(
K2R) ממסר מגנטיY5S(
K3R) ממסר מגנטיY1S(
K4R) ממסר מגנטיY8S(
K5R) ממסר מגנטיY2S(
K5R(אופציונלי) ממסר מגנטי
K6R) ממסר מגנטיY8S(
K7R ,K8R) ממסר מגנטיE1HC ,E2HC(

K11R) ממסר מגנטיY3S(
L1Rמשנק
M1C ,M2C(מדחס) מנוע
M1F ,M2F(מניפה) מנוע

PSניתוק/חיבור אספקת חשמל
Q1DI(יסופק בשטח) מגן זליגת הארקה

Q1RPמעגל זיהוי היפוך פאזה
R10נגד
R50 ,R59נגד
R90(חיישן זרם) נגד
R95(הגבלת זרם) נגד
R1T(אוויר, מניפה) תרמיסטור

R2T~R15T תרמיסטור (גזH/E 1 ממיס קרח ,H/E 1גז קירור ,
, נוזל1, יניקה H/E 1, נוזל קירור נשלט H/E 1נשלט 

, גז קירורH/E 2, ממיס קרח H/E 2, גז 2, יניקה 1
)H/E 2, נוזל 2, נוזל H/E 2נשלט 

R31T ,R32T) (פריקה) תרמיסטורM1C ,M2C(
S1NPH(גבוה) חיישן לחץ
S1NPL(נמוך) חיישן לחץ

S1PH~S3PH(גבוה) מתג לחץ
SD1קלט התקני בטיחות
T1Aחיישן זרם
V1Rגשר דיודה
V1R ,V1Rמודול אספקת חשמל

X1A~X9Aמחבר
X1M(אספקת חשמל) רצועת הדק
X1M(בקרה) רצועת הדק

Y1E~Y5E 1, קירור יתר 1שסתום התפשטות לאקטרוני (ראשי,
)2, טעינה, קירור יתר 2ראשי 

Y1S~Y10S) שסתום סולנואידRMTG כיווני– גז 4, שסתום-H/E
1 ,RMTL ,גז חם ,EV 1, מעקף ,RMTT ,RMTO,

)2, מעקף H/E 2 ,EV-כיווני– גז 4שסתום 
Z1C~Z10C(ליבת ברזל) מסנן רעש

Z1F(עם סופג נחשולי מתח) מסנן רעש
L1,L2,L3חי
Nאפס

חיווט שטח
רצועת הדק

מחבר
הדק

הגנת הארקה (בורג)

BLKשחור
BLUכחול
BRNחום
GRNירוק
GRYאפור
ORGכתום
PNKורוד
REDאדום
WHTלבן
YLWצהוב

מודול הידרו
A1P(ראשי) לוח מעגל מודפס ראשי
A2Pלוח מעגל מודפס לשלט-רחוק
A3Pלוח מעגל מודפס לבקרה
A4P(אופציונלי) לוח מעגל מודפס לדרישה
A5P(משני) לוח מעגל מודפס ראשי
A6P(אופציונלי) לוח מעגל מודפס לדרישה
A7P(אופציונלי) לוח מעגל מודפס לשלט-רחוק

C1~C3קבל מסנן
E1Hמחמם קופסת רכיבים חשמליים
E2H) מחמם לוח מחליף חוםPHE1(
E3H) מחמם לוח מחליף חוםPHE2(
E4Hמחמם צנרת מים
E5Hמחמם מיכל הרחבה

F1 ,F2) אמפר, 5 וולט, 250נתיך F(
F1U) A*P() אמפר, 3.15 וולט, 250נתיך T(
HAP לוח מעגל מודפס נוריותLED

K11E) שסתום התפשטות לאקטרוניPHE1(
K21E) שסתום התפשטות לאקטרוניPHE2(

K1Pמגען משאבה
K1Sממסר זרם יתר למשאבה
K*R) A3P(ממסר לוח מעגל מודפס
M1Pמשאבה

PS) A*P(ניתוק/חיבור אספקת חשמל
Q1DI(יסופק בשטח) מפסק אוטומטי להארקה
Q1Tתרמוסטט למחמם מיכל הרחבה
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R11T) תרמיסטור מים יוצאיםPHE1(
R12T) תרמיסטור מים חוזריםPHE1(
R13T) תרמיסטור נוזל קררPHE1(
R14T) תרמיסטור גז קררPHE1(
R21T) תרמיסטור מים יוצאיםPHE2(
R22T) תרמיסטור מים חוזריםPHE2(
R23T) תרמיסטור נוזל קררPHE2(
R24T) תרמיסטור גז קררPHE2(

S1F) מתג זרימהPHE1(
S2F) מתג זרימהPHE2(
S1Mמתג ראשי
S1S(יסופק בשטח) קלט תרמוסטט פועל/כבוי
S2S(יסופק בשטח) בחירת חימום/קירור בתרמוסטט
S3S(יסופק בשטח) קלט הפעלה פועלת
S4S(יסופק בשטח) קלט הפעלה כבויה
SS1) A1P ,A5P((חירום) מתג בורר
SS1) A2P((ראשי/משני) מתג בורר
SS1) A7P((אופציונלי) (ראשי/משני) מתג בורר
V1C ,V2Cמסנן רעש בעל ליבת ברזל

X1M~X4Mרצועת הדק
X801M) A*P((בקרה) רצועת הדק לוח מעגל מודפס

Z1F ,Z2F) A*P(מסנן רעש

מפרט טכני: יחידה חיצונית12.5
מידע

עבור פרטים טכניים וחשמליים, עיין בנתונים ההנדסיים הטכניים.
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הגדרות שטח בשלט-רחוק - סקירה12.6
ערך ברירתערךתאריךערךתאריךשם הגדרהקוד שניקוד ראשון

מחדל
יחידהשלבטווח

הגדרת שלט-רחוק0
—31~22רמת הרשאת משתמש00
50.5°C~0-5ערך מנגנון פיצוי טמפרטורת חדר01
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
———0/1 (פועל)1)0=2 / שיטה 1=1סטטוס: מצב טיימר תזמון חימום חלל (שיטה 03
———0/1 (פועל)1)0=2 / שיטה 1=1סטטוס: מצב טיימר תזמון קירור חלל (שיטה 04

הגדרות לא רלוונטיות1
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————1:00לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—————15:00לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03

פונקציית מרווח השהיה אוטומטית2
———0/1 (פועל)1סטטוס: פעולת מרווח השהיה00
—שעה23:001:00~23:000:00זמן התחלת פעולת מרווח השהיה01
—שעה23:001:00~05:000:00זמן הפסקת פעולת מרווח השהיה02

טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר3
—Lo_A(-10-20~51°Cטמפרטורת סביבה נמוכה (00
—Hi_A(1510~201°Cטמפרטורת סביבה גבוהה (01
—Lo_Ti(4025~801°Cטמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה נמוכה (02
—Hi_Ti(25-20~51°Cטמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה גבוהה (03

הגדרות לא רלוונטיות4
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————ו'לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————23:00לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02

מרווח השהיה אוטומטי וטמפרטורה מוגדרת לחיטוי5
—————70לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————10לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—101°C~50מרווח השהית טמפרטורת מים יוצאים02
—231°C~1817מרווח השהית טמפרטורת חדר03
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04

הגדרת אפשרות6
——2~00מותקן תרמוסטט חדר אופציונלי01

הגדרת אפשרות7
——0/1 (פועל)1פעולת משאבה כפויה00

הגדרת אפשרות8
——0/1 (כבוי)0בקרת טמפרטורה דרך השלט-רחוק00
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03
—21~00סטטוס: מניעת קפיאה04

פיצוי טמפרטורה אוטומטי9
—20.2°C~0-2ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים (חימום)00
—0/11 (פועל)1פונקציית תיקון אוטומטי של תרמיסטור מים יוצאים01
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—20.2°C~0-2ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים (קירור)03
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04

Aהגדרת אפשרות
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—151°C~50ערך סטייה מטה מורשה של טמפרטורת מים חוזרים02
50.5°C~31ערך סטייה מעלה מורשה של טמפרטורת מים יוצאים03
—11~00ריכוז אתילן גליקול04

bהגדרות לא רלוונטיות
—————35לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————45לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—————70לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03
—————70לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04

Cגבולות טמפרטורת מים יוצאים
—501°C~5037טמפרטורה מוגדרת: טמפרטורה מקסימלית לחימום מים יוצאים00
—371°C~2525טמפרטורה מוגדרת: טמפרטורה מינימלית לחימום מים יוצאים01
—221°C~2018טמפרטורה מוגדרת: טמפרטורה מקסימלית לקירור מים יוצאים02
—5Q(a)~181°Cטמפרטורה מוגדרת: טמפרטורה מינימלית לקירור מים יוצאים03
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04
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ערך ברירתערךתאריךערךתאריךשם הגדרהקוד שניקוד ראשון
מחדל

יחידהשלבטווח

dהגדרות לא רלוונטיות
—————10לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————30לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————15לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—————15לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03
—————40לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04

Eמצב שירות
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.00
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03
—251~00פעולת משאבה בלבד/ ניקוז אוויר04

F.הגדרות לא רלוונטיות
—151°C~50ערך סטייה מעלה מורשה של טמפרטורת מים חוזרים00
—————0לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.01
—————1לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.02
—————10לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.03
—————50לא רלוונטי. אין לשנות את ערך ברירת המחדל.04

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"] ב-C-03ראה הגדרת שטח [(א)
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הגדרות שטח במודול החיצוני12.7
מפרט טכני

הגדרותתכולהתוכן הגדרהמס' הגדרה
מפעל

תאריךמצב נבחר

הגדרת רעש נמוך/דרישה12
דרך מתאם בקרה חיצוני

לא
כן

כבויהגדרת לחץ סטטי גבוה18
פועל

הגדרת רעש נמוך אוטומטית22
בלילה

כבוי
 (מניפה חיצונית עם1רמה 

 שלבים או פחות)6
 (מניפה חיצונית עם2רמה 

 שלבים או פחות)5
 (מניפה חיצונית עם3רמה 

 שלבים או פחות)4
הגדרת רעש נמוך דרך25

מתאם הבקרה החיצוני
 (מניפה חיצונית עם1רמה 

 שלבים או פחות)6
 (מניפה חיצונית עם2רמה 

 שלבים או פחות)5
 (מניפה חיצונית עם3רמה 

 שלבים או פחות)4
הגדרת דרישה דרך מתאם30

הבקרה החיצוני
 דרישה60%
 דרישה70%
 דרישה80%
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: יחידה חיצוניתESPעקומות 12.8
 שגיאת זרימה תתרחש כאשר קצב זרימת המים המינימלי לא מגיע לסף.הערה: 

)EWAQ/EWYQ*CAWPיחידות שבהן מותקנת משאבה סטנדרטית (

0
0 50 100 150 200 250 300

50
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250

300

350

400a

b 

1
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4

a) לחץ סטטי חיצוניkPa(
b(ליטר/דקה) זרימת מים
1EWAQ/EWYQ016~025CAWP
2EWAQ/EWYQ032CAWP
3EWAQ/EWYQ040~050CAWP
4EWAQ/EWYQ064CAWP
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)EWAQ/EWYQ*CAWHיחידות שבהן מותקנת משאבת לחץ סטטי גבוה אופציונלית (

0
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1EWAQ/EWYQ016~025CAWH
2EWAQ/EWYQ032CAWH
3EWAQ/EWYQ040~050CAWH
4EWAQ/EWYQ064CAWH
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)EWAQ/EWYQ*CAWNיחידות ללא משאבה (

0

10

20

30

40

50

60

70a 

b 

1 

4 

3 

2 
1 

4 

3 

2 
1 

4 

3 

2 
1 

4 

3 

2 

0 50 100 150 200 250 300
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3EWAQ/EWYQ040~050CAWN
4EWAQ/EWYQ064CAWN
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עבור המשתמש

אודות המערכת13
הערה

עבור שינויים או הרחבות עתידיות של המערכת:

סקירה מלאה של צירופים מותרים (להרחבות מערכת עתידיות) זמינה
בנתונים ההנדסיים הטכניים ומומלץ לעיין בהם. צור קשר עם המתקין

שלך כדי לקבל מידע נוסף וייעוץ מקצועי.

ניתן לשלב צ'ילר אינוורטר קטן זה עם מפוחי נחשון למטרות מיזוג אוויר, או ניתן
להשתמש בו לאספקת מים ליישומי קירור תהליך.

פריסת המערכת13.1
הצ'ילר אינוורטר הקטן יכול להיות אחד מהדגמים הבאים:

תיאורדגם
EWAQדגם קירור אוויר למים בלבד
EWYQדגם משאבת חום אוויר למים

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a b c e

e f

i

f f

g

d

aיחידה חיצונית
bלוח מחליף חום
cמיכל ההרחבה
dמשאבה
eשסתום ניתוק
fשסתום ממונע
gשסתום מעקף

FC1…3(פריט יסופק בשטח) יחידת סליל מניפה
RCשלט-רחוק

RT1…3תרמוסטט חדר

ממשק משתמש14
זהירות

 לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.אסור▪

 להסיר את הלוח הקדמי. חלק מהחלקים הפנימיים מסוכניםאסור▪
למגע ועלולות להיגרם בעיות במכשיר. לבדיקת החלקים הפנימיים

וכוונונם, פנה לספק שלך.

מדריך הפעלה זה יספק סקירה לא מקיפה של הפונקציות העיקריות של
המערכת.

למידע לגבי התצוגה והכפתורים של השלט-רחוק, עיין במדריך ההפעלה של
השלט-רחוק.

a

g

h

b

d

f

i
j
k

c

e

a לחצן הפעלה/כיבוי
b לחצן מצב שקט
c לחצן תכנות
d יחידות משאבת חוםלחצן טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר) 

בלבד)
e לחצן טיימר תזמון
f לחצן הפעלת בחינה/בדיקה
g או קירור משמש לבחירת מצב הפעלה: חימום חלל (/הלחצן (

).חלל (
h לחצן
i ו-לחצני כיוון טמפרטורת חדר 
j ו-לחצני כיוון טמפרטורת מים יוצאים 
k ו-לחצני כיוון זמן 

תיאורסמל
 הפעלהLEDנורית 

מאירה במהלך פעולת חימום חלל. מהבהבת אם מתרחשת
 כבויה, חימום חלל אינו פעיל בזמןLEDתקלה. כאשר נורית ה-

שמצבי הפעולה האחרים עדיין יכולים להיות פעילים.
מצב חימום
מצב קירור
מצב שקט

בקרה חיצונית

היחידה עובדת במצב פעולה כפויה. כל עוד סמל זה מוצג, לא
ניתן להפעיל את השלט-רחוק.

המדחס ביחידה של ההתקנה פעיל.
משאבת ההזרמה פעילה.

מצב הפשרה/הפעלה (יחידות משאבת חום בלבד)
מהבהבת כדי להציג את טמפרטורת הסביבה החיצונית.

טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר (יחידות משאבת חום
בלבד)

השלט יתאים את טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת בצורה
אוטומטית, בהתאם לטמפרטורת הסביבה החיצונית.

טמפרטורת החדר הממשית או טמפרטורת החדר המוגדרת
מוצגות. מוצג גם כאשר הטמפרטורה המוגדרת נקבעת במצב

 מצבי פעולה16.3.5"תכנות טיימר התזמון. למידע נוסף, ראה 
.42אחרים" בעמוד 

טמפרטורה נוכחית של ההתקן, בין אם זו טמפרטורת מים
יוצאים או טמפרטורת חדר ממשית. בעת שינוי טמפרטורת
5החדר המוגדרת, הטמפרטורה המוגדרת תהבהב במשך 

שניות ותחזור לטמפרטורת החדר הממשית.
נעשתה פנייה לאפשרות לא מותקנת או פונקציה לא זמינה.
משמעות פונקציה לא זמינה יכולה להיות רמת הרשאה לא

מספקת או שנעשה שימוש בשלט-רחוק משני (ראה
).20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"



לפני הפעלה 15 

מדריך עזר למתקין ולמשתמש

39
EWAQ016~064CAW + EWYQ016~064CAW
מארז צ'ילר מים מקורר אוויר
4P497339-1 – 2019.06

תיאורסמל
היום הנוכחי בשבוע. בזמן קריאה או תכנות של טיימר התזמון,

נורית החיווי מראה את היום המוגדר.
זמן נוכחי. בזמן קריאה או תכנות של טיימר התזמון, תצוגת

השעון מראה את זמן הפעולה.
טיימר התזמון מופעל.

פעולות תכנות עבור כל יום של טיימר התזמון.
פעולת הכיבוי נבחרת בזמן תכנות טיימר התזמון.

מצב הגדרת שטח
נדרשת בדיקה. התייעץ עם הספק.
נדרשת בדיקה. התייעץ עם הספק.

מצב בדיקה.
זהו קוד שגיאה; למטרות שירות בלבד. עיין ברשימת קודי

.27 קודי שגיאה: סקירה" בעמוד 10.2"השגיאה ב
 הגדרות שטח7.2.9"קוד מרשימת הגדרות השטח. ראה 

.20בשלט-רחוק" בעמוד 

לפני הפעלה15
אזהרה

יחידה זו מכילה חלקים חמים וחשמליים.

אזהרה
לפני הפעלת היחידה, ודא שההתקנה בוצעה כראוי על ידי מתקין.

זהירות
חשיפת הגוף לזרימת האוויר למשך זמן ארוך אינה טובה לבריאות.

זהירות
על מנת למנוע מחסור בחמצן, אוורר את החדר בצורה מספקת אם

במערכת נעשה שימוש במבער.

זהירות
 להפעיל את המערכת בעת שימוש בחומרי חיטוי או הדברהאסור

באדים\עשן. כימיקלים עלולים להיאגר ביחידה, ולסכן את בריאות
האנשים אשר רגישים לכימיקלים.

הערה
 שעות לפני ההפעלה, על מנת6הקפד לחבר את אספקת החשמל 

להזרים חשמל למחמם בית הארכובה וכדי להגן על המדחס.

הפעלה16

טווח הפעלה16.1
להפעלה בטוחה ויעילה, השתמש במערכת בטווחי הטמפרטורה הבאים.

חימוםקירור
טמפרטורה

חיצונית
+) מעלות43–) עד (15(

DBצלזיוס 
+) מעלות35–) עד (15(

DBצלזיוס 

הפעלה מהירה16.2
תרשים הזרימה מראה את השלבים הנדרשים להפעלת חימום/קירור חלל

ומאפשר למשתמש להפעיל את המערכת לפני קריאת המדריך השלם.

.40 הפעלת המערכת" בעמוד 16.3"למידע נוסף, ראה 
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למידע נוסף והגדרות מומלצות, 
עיין בפרקים אודות תכנות, 

פעולת קירור חלל ופעולת חימום חלל.

נורית ה-LED  0 תאיר והיחידה תופעל

y לחץ על

אם התצוגה ריקה, טמפרטורת מים יוצאים אוטומטית מאופשרת 
בפעולת חימום

 45°C כוון את הטמפרטורה הרצויה של המים היוצאים (למשל
לחימום או 18°C לקירור)

במערכת שלך קיימת שליטה 
"לפי טמפרטורת מים יוצאים" (ברירת מחדל)

במערכת שלך קיימת שליטה 
"לפי טמפרטורת חדר" (מותקן 
תרמוסטט חדר בשלט-רחוק)

 ébj או על ébi לחץ על

פונקציית תרמוסטט חדר בשלט-רחוק 
אינה מותקנת

כוון את טמפרטורת החדר הרצויה 
(22°C לדוגמה)

"n" :תצוגה: - - מתחילה להבהבתצוגה

bj או על bi לחץ על

(c או קירור h  חימום) בחר מצב

הפעלת המערכת16.3

אודות השעון16.3.1

מידע
יש לכוון את השעון ידנית. כוון את ההגדרה בעת מעבר משעון קיץ▪

לשעון חורף וליהפך.

3 או 2לא ניתן לכוון את השעון אם השלט מוגדר לרמת הרשאה ▪
 הגדרות שטח בשלט-7.2.9"] ב0-00(ראה הגדרת שטח [

).20רחוק" בעמוד 

הפסקת חשמל של יותר משעתיים תאפס את השעון ואת היום▪
בשבוע. טיימר התזמון ימשיך לפעול, אך עם שעון לא מכוון. כוון

את השעון ואת היום בשבוע.

הגדרת השעון
 שניות.5 במשך לחץ לחיצה ארוכה על כפתור 1

השעון מחזיר קריאה ונורית החיווי של היום בשבוע מתחילהתוצאה: 
להבהב.

 כדי להאריך/לקצר את הזמן בדקה. לחץ או לחץ על הלחצן 2
 דקות.10לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להאריך/לקצר את הזמן ב-

 כדי להציג את היום הקודם או הבא או לחץ על הלחצן 3
של השבוע.

 כדי לאשר את הזמן הנוכחי והיום בשבוע שהוגדרו.לחץ על הלחצן 4

 כדי לבטל תהליך זה מבלי לשמור.לחץ על הלחצן 5

 שניות, השעון והיום5אם לא מבוצעת לחיצה על אף לחצן במשך תוצאה: 
בשבוע יחזרו להגדרה הקודמת שלהם.

אודות תפעול המערכת16.3.2
אם אספקת החשמל הראשית מנותקת במהלך פעולה, הפעולה תחודש

אוטומטית לאחר החזרת אספקת החשמל.

פעולת קירור חלל16.3.3
 דרכים שונות:2ניתן לשלוט בקירור החלל ב-
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לפי טמפרטורת החדר▪

לפי טמפרטורת המים היוצאים (ברירת מחדל)▪

הפעלת/כיבוי קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת חדר
במצב זה, קירור יופעל כנדרש לפי טמפרטורת החדר המוגדרת. ניתן לקבוע את

הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

מידע
בעת שימוש בבקרת טמפרטורת חדר, לפעולת קירור החלל▪

המבוססת על טמפרטורת החדר תהיה עדיפות על פני בקרת מים
יוצאים.

ייתכן שטמפרטורת המים היוצאים תהיה גבוהה יותר▪
מהטמפרטורה המוגדרת אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת

חדר.

). כדי להפעיל/לכבות את קירור החלל (לחץ על 1

 והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדרתוצאה: 
 מאירה. LEDהממשית תופיע בצג. נורית ה-

. עבור ו-הגדר את טמפרטורת החדר הרצויה באמצעות 2
.42 טיימר תזמון" בעמוד 16.3.6"הגדרת פונקציית טיימר התזמון, ראה 

מידע
 (טמפרטורת חדר)16°C~32°Cטווח טמפרטורות לקירור: 

בחר את טמפרטורת המים היוצאים שתרצה שתשמש לקירור המערכת3
"הפעלה/כיבוי של. למידע מפורט, ראה  ו-באמצעות 

.41קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים יוצאים" בעמוד 

הפעלה/כיבוי של קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים
יוצאים

במצב זה, קירור יופעל כנדרש לפי טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת. ניתן
לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

). כדי להפעיל/לכבות את קירור החלל (לחץ על 1

 והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדרתוצאה: 
 מאירה. LEDהממשית תופיע בצג. נורית ה-

 ו-הגדר את טמפרטורת המים היוצאים הרצויה באמצעות 2
. במקרה שבו ליחידה יש את אפשרות הקירור הנמוך,

) הן אפשריות, בהתאם5°Cטמפרטורות נמוכות יותר של מים יוצאים (<
]9להגדרת ריכוז הגליקול. למידע נוסף, ראה הגדרת שטח [

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"ב

מידע
– (טמפרטורת מים יוצאים) (5°C~20°Cטווח טמפרטורות לקירור: 

10°C~20°C.(כאשר נעשה שימוש בגליקול 

 בעמוד עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון, ראה  ,44"תיכנות קירור חלל"
.45"תכנות מצב שקט" בעמוד , ו44"תיכנות חימום חלל" בעמוד 

מידע
כאשר מותקן תרמוסטט חדר חיצוני, הפעלה/כיבוי של התרמו▪

נקבעים על ידי תרמוסטט החדר החיצוני. השלט-רחוק נמצא אז
במצב בקרת מים יוצאים ואינו מתפקד כתרמוסטט חדר.

לסטטוס הפעלה/כיבוי של השלט-רחוק תמיד יש עדיפות על פני▪
תרמוסטט חדר חיצוני!

מידע
פעולת מרווח השהיה וטמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר אינן

זמינות במצב הקירור.

פעולת חימום חלל16.3.4
חימום חלל זמין רק עבור יחידות משאבת חום.

 דרכים שונות:2ניתן לשלוט בחימום החלל ב-

לפי טמפרטורת החדר▪

לפי טמפרטורת המים היוצאים (ברירת מחדל)▪

הפעלה/כיבוי של חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת
חדר

בקרת טמפרטורת חדר
במצב זה, חימום יופעל כנדרש לפי טמפרטורת החדר המוגדרת. ניתן לקבוע את

הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

מידע
בעת שימוש בבקרת טמפרטורת חדר, לפעולת חימום החלל▪

המבוססת על טמפרטורת החדר תהיה עדיפות על פני בקרת מים
יוצאים.

ייתכן שטמפרטורת המים היוצאים תהיה גבוהה יותר▪
מהטמפרטורה המוגדרת אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת

חדר.

). כדי להפעיל/לכבות את חימום החלל (לחץ על 1

 והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדרתוצאה: 
 מאירה. LEDהממשית תופיע בצג. נורית ה-

. על מנת ו-הגדר את טמפרטורת החדר הרצויה באמצעות 2
למנוע חימום יתר, לא ניתן להשתמש בחימום חלל כאשר טמפרטורת

 טווח16.1"הסביבה החיצונית עולה על טמפרטורה מסוימת (ראה 
 בעמוד  ). עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון, ראה39הפעלה"

.42 טיימר תזמון" בעמוד 16.3.6"

מידע
 (טמפרטורת חדר)16°C~32°Cטווח טמפרטורות לחימום: 

בחר את טמפרטורת המים היוצאים שתרצה שתשמש לחימום המערכת3
"הפעלה/כיבוי של. למידע מפורט, ראה  ו-באמצעות 

.41חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים יוצאים" בעמוד 

פונקציית מרווח השהיה אוטומטית
]2עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית, ראה הגדרת שטח [

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"ב

מידע
 מהבהב במהלך פעולת מרווח השהיה.▪

בזמן שפונקציית מרווח השהיית טמפרטורת החדר פעילה,▪
"הפעלה/מבוצעת גם פעולת מרווח השהיית מים יוצאים (ראה 

כיבוי של קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים
).41יוצאים" בעמוד 

אין להגדיר ערך נמוך מדי עבור מרווח ההשהיה, במיוחד במהלך▪
תקופות קרות יותר (לדוגמה בחורף). ייתכן שלא ניתן יהיה להגיע
לטמפרטורת החדר (או שייקח הרבה יותר זמן) בגלל הפרש

הטמפרטורות הגדול.

פונקציית מרווח השהיה מספקת את האפשרות להוריד את טמפרטורת החדר.
ניתן להפעילה, לדוגמה במהלך הלילה, מכיוון שדרישות הטמפרטורה במהלך

הלילה והיום שונות.

הפעלה/כיבוי של חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת
מים יוצאים

במצב זה, חימום יופעל כנדרש לפי טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת. ניתן
לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

). כדי להפעיל/לכבות את חימום החלל (לחץ על 1

 והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדרתוצאה: 
 מאירה. LEDהממשית תופיע בצג. נורית ה-

 ו-הגדר את טמפרטורת המים היוצאים הרצויה באמצעות 2
. על מנת למנוע חימום יתר, לא ניתן להשתמש בחימום חלל
כאשר טמפרטורת הסביבה החיצונית עולה על טמפרטורה מסוימת (ראה

).39 טווח הפעלה" בעמוד 16.1"

מידע
 (טמפרטורת מים יוצאים)25°C~50°Cטווח טמפרטורות לחימום: 

.42 טיימר תזמון" בעמוד 16.3.6"עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון, ראה 
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מידע
כאשר מותקן תרמוסטט חדר חיצוני, הפעלה/כיבוי של התרמו▪

נקבעים על ידי תרמוסטט החדר החיצוני. השלט-רחוק נמצא אז
במצב בקרת מים יוצאים ואינו מתפקד כתרמוסטט חדר.

לסטטוס הפעלה/כיבוי של השלט-רחוק תמיד יש עדיפות על פני▪
תרמוסטט חדר חיצוני!

הפעלה לפי טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר
]2עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית, ראה הגדרת שטח [

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"ב

 פעם אחת כדי לבחור טמפרטורת מוגדרת תלוית מזג אווירלחץ על 3
(או פעמיים בעת שימוש בפונקציית תרמוסטט החדר בשלט-רחוק).

.0 וגם ערך השינוי. ערך השינוי לא מוצג אם הוא בתצוגה מופיע תוצאה: 

. ו-הגדר את ערך השינוי באמצעות 4

 יוצג כל עוד הפעלת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אווירתוצאה: 
פועלת.

מידע
5°C ~ +5°C–טווח לערך השינוי: 

 כדי לכבות פעולת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר.לחץ על 5

. ו-הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות 6

מידע
במהלך פעולה זו, במקום להראות את טמפרטורת המים היוצאים
המוגדרת, השלט מראה את ערך השינוי אשר יכול להיות מוגדר על

ידי המשתמש.

פונקציית מרווח השהיה אוטומטית
]2עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית, ראה הגדרת שטח [

.20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"ב

מצבי פעולה אחרים16.3.5
פעולת התנעה

 על הצג פירושו שמשאבת החום עדיין מתניעה.במהלך התנעה, 

)פעולת הפשרה (

מידע
 עבור יחידות משאבת חום.רקפונקציה זו זמינה 

בפעולת חימום חלל, קפיאה של מחליף החום החיצוני עלולה להתרחש עקב
טמפרטורה חיצונית נמוכה. אם סיכון זה מתרחש, המערכת נכנסת לפעולת
הפשרה. היא הופכת את המעגל ולוקחת חום ממערכת המים על מנת למנוע

 דקות,15קפיאה של המערכת החיצונית. לאחר פעולת הפשרה של מקסימום 
המערכת חוזרת לפעולת חימום חלל. פעולת חימום חלל אינה אפשרית במהלך

פעולת הפשרה.

)פעולת מצב שקט (
פעולת מצב שקט פירושה שהיחידה עובדת במהירות מדחס מופחתת כך שהרעש
שנוצר על ידי היחידה פוחת. כלומר, ייקח יותר זמן עד להגעה לטמפרטורה
המוגדרת הרצויה. יש להיזהר מפעולה זו כאשר רמה מסוימת של חימום נדרשת

בפנים.

 רמות שונות של פעולת מצב שקט. המצב השקט הרצוי מוגדר דרך הגדרת3ישנן 
שטח.

 כדי להפעיל את פעולת המצב השקט.לחץ על 1

 (ראה3 או 2 מופיע על הצג. אם השלט מוגדר לרמת הרשאה תוצאה: 
.), לא ניתן להשתמש בלחצן 17 ביצוע הגדרות שטח" בעמוד 7.2"

 כדי לכבות את פעולת המצב השקט.לחץ על 2

 ייעלם מהצג.תוצאה: 

הטמפרטורות הממשיות יכולות להיות מוצגות על גבי השלט-רחוק.

 שניות.5 במשך לחץ על 3

 מהבהב)., ו-/, טמפרטורת המים היוצאים מוצגת (תוצאה: 

 כדי להציג: ו-לחץ על 4

 מהבהב מהבהב, ו-/ ו-את טמפרטורת המים הנכנסים (▪
באטיות).

 מהבהב)./ ו-את הטמפרטורה הפנימית (▪
 מהבהב). ו-את הטמפרטורה החיצונית (▪

 שוב כדי לצאת ממצב זה. אם לא מבוצעת לחיצה על אף לחצן,לחץ על 5
 שניות.10השלט-רחוק יצא ממצב התצוגה לאחר 

טיימר תזמון16.3.6
). כדי להפעיל או לכבות את טיימר התזמון (לחץ על 

 פעולות בשבוע.28ניתן לתכנת ארבע פקודות ביום ובסך הכל 

 דרכים שונות:2ניתן לתכנת את טיימר התזמון ב-

לפי הטמפרטורה המוגדרת (טמפרטורת מים יוצאים וטמפרטורת חדר)▪

לפי הוראת הפעלה/כיבוי.▪

 ביצוע הגדרות שטח" בעמוד7.2"שיטת התכנות מוגדרת בהגדרות השטח. ראה 
. לפני התכנות, מלא את הטופס בסוף מסמך זה. טופס זה יכול לעזור להגדיר17

את הפעולות הנדרשות בכל יום.

מידע
כאשר אספקת החשמל חוזרת לאחר הפסקת חשמל, פונקציית▪

ההפעלה מחדש האוטומטית מחזירה את הגדרות השלט-רחוק
למצב שהיה בזמן הפסקת החשמל (אם הפסקת החשמל ארכה
פחות משעתיים). לכן, מומלץ להשאיר את פונקציית ההתחלה

מחדש האוטומטית מאופשרת.

מכיוון שהתזמון המתוכנת מבוסס על זמן, הכרחי להגדיר כהלכה▪
 אודות השעון" בעמוד16.3.1"את השעון ואת היום בשבוע. ראה 

40.

פעולות מתוזמנות בטיימר יבוצעו רק כאשר טיימר התזמון מופעל▪
 מופיע על המסך)!(

הפעולות המתוכנתות אינן מאוחסנות לפי זמן הביצוע שלהן, לאא▪
 היא הפעולה שתוכנתה1לפי זמן התכנות, לדוגמה פעולה מספר 

ראשונה, למרות שייתכן שהיא תבוצע אחרי מספרי פעולות
מתוכנתות אחרות.

 פעולות או יותר מתוכנתות באותו יום ובאותו זמן, רק2אם ▪
הפעולה עם מספר הפעולה הנמוך יותר תבוצע.

זהירות
לשימוש ביחידות ביישומים עם מצב טיימר תזמון, מומלץ לצפות

 דקות עבור איתות האזעקה במקרה של חריגה15 עד 10לעיכוב של 
בטיימר התזמון. היחידה עשויה לעצור למספר דקות במהלך פעולה
תקינה עבור "הפשרת היחידה" או כאשר היא נמצאת בהפעלת

"עצירה-תרמוסטט".

חימום חלל

] סטטוס0-03[
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לחימום

חלל.

חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
כאשר טיימר התזמון מכבה את חימום החלל, השלטבמהלך פעולה

 תפסיק לעבוד).LEDיכבה (נורית ה-
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חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
טיימר התזמון לחימום החלל יעצור (כאשר הוא פעיללחץ על 

באותו זמן) ויתחיל לפעול שוב בפונקציית ההפעלה
המתוזמנת הבאה.

הפקודה "האחרונה" שתוכנתה מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ותישאר פעילה עד להתרחשות

הפקודה "הבאה" שתוכנתה.

 ופעולות17:30דוגמה: נאמר שהשעה כרגע היא 
. הפקודה19:00 ו-16:00, 13:00תוכנתו בשעות 

) מחליפה את הפקודה16:00"האחרונה" שתוכנתה (
) ותישאר פעילה עד13:00"הקודמת" שתוכנתה (

).19:00להתרחשות הפקודה "הבאה" שתוכנתה (

לכן, כדי לדעת את ההגדרה בפועל, עליך לבדוק את
הפקודה האחרונה שתוכנתה (עשויה להיות בתאריך של

היום הקודם).

 כבויה), אבל סמל טיימרLEDהשלט כבוי (נורית 
התזמון נשאר דולק.

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולאלחץ על 
יתחיל שוב.

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.

דוגמת פעולה: טיימר תזמון מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי.▪
]) מופעלת, לפעולת2כאשר פונקציית מרווח השהיה (ראה הגדרת שטח [

מרווח השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון אם
הוראת ההפעלה פעילה. אם הוראת הכיבוי פעילה, היא תקבל עדיפות על פני
פעולת מרווה השהיה. בכל מקרה הוראת הכיבוי תקבל את העדיפות הגבוהה

ביותר.

t

18°C
40°C40°C
18°C

A 5:0023:00 5:0023:00

2

B

t
9:0016:00

19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C

3

OFF ONON

18°C
40°C40°C
18°C

טיימר תזמון1
פונקציית מרווח השהיה2
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים3
Aפונקציית מרווח השהיה
Bהוראת הפעלה/כיבוי
tזמן
Tטמפרטורה מוגדרת

טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

)a(חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

 מאירהLEDבמהלך פעולת טיימר התזמון נורית ה-במהלך פעולה
ברציפות.

טיימר התזמון עבור חימום חלל עוצר ולא יפעל שוב.לחץ על 

 כבויה).LEDהשלט כבה (נורית 

)a(חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולאלחץ על 
יתחיל שוב.

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
עבור טמפרטורת מים יוצאים ו/או טמפרטורת חדר(א)

דוגמת פעולה: טיימר תזמון מבוסס על טמפרטורה מוגדרת▪

]) מופעלת, לפעולת מרווח2כאשר פונקציית מרווח השהיה (ראה הגדרת שטח [
השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון.

T

t
6:30 9:0016:00 0:30
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t
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42°C
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42°C42°C

19°C19°C
42°C
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44°C

6:30

3

37°C37°C

40°C40°C

טיימר תזמון1
פונקציית מרווח השהיה2
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים3
Aפונקציית מרווח השהיה
tזמן
Tטמפרטורה מוגדרת

טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

מידע
חימום חלל המבוסס על טמפרטורה מוגדרת מופעל כברירת מחדל,

כך שרק שינויי טמפרטורות אפשריים (אין הוראת הפעלה/כיבוי).

קירור חלל

] סטטוס0-04[
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לקירור.

], אבל פעולת מרווח השהיה אינה זמינה.0-03דומה לחימום החלל [

מידע
קירור חלל המבוסס על טמפרטורה מוגדרת מופעל כברירת מחדל, כך

שרק שינויי טמפרטורות אפשריים (אין הוראת הפעלה/כיבוי).

מצב שקט
.45"תכנות מצב שקט" בעמוד ראה 

הפעל/כבה את המצב בזמן מתוזמן. ניתן לתכנת ארבע פקודות כל יום. פעולות לאו
חוזרות על עצמן באופן יומי.
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תיכנות קירור חלל

5 sec

5 sec

מידע
 כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלילחץ על 

לשמור את ההגדרות ששונו.

 כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.לחץ על 1

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות 2

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את המצב שנבחר.לחץ על 3

השעה מהבהבת.תוצאה: 

. ו-עיין בפעולה או בפעולות באמצעות 4

 שניות על מנת לתכנת את הפעולות5 במשך לחץ לחיצה ארוכה על 5
המפורטות.

הפעולה המתוכנתת הראשונה מופיעה.תוצאה: 

.בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות 6

. ו-הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות 7

. ו-הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות 8

. ו-הגדר את טמפרטורת החדר באמצעות 9

 כדי לכבות את הקירור ואת השלט-רחוק. באמצעות בחר ב-10

חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות.11

כאשר כל הפעולות תוכנתו, ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולהתוצאה: 
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.

 שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.5 במשך לחץ על 12

3 ו-2, 1 מוצגת, פעולות 3 נלחץ כאשר פעולה מספר אם תוצאה: 
. לחץ על 6 נמחקת. תוחזר אוטומטית לשלב 4מאוחסנות, אבל פעולה 

מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

; התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.6תוחזר אוטומטית לשלב 13

תיכנות חימום חלל

5 sec

5 sec

מידע
 כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלילחץ על 

לשמור את ההגדרות ששונו.

 כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.לחץ על 1

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות 2

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את המצב שנבחר.לחץ על 3

היום עצמו מהבהב.תוצאה: 

. ו-בחר את היום שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות 4

היום הנבחר מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את היום שנבחר.לחץ על 5

 שניות על מנת לתכנת את הפעולות5 במשך לחץ לחיצה ארוכה על 6
המפורטות.
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הפעולה המתוכנתת הראשונה של היום שנבחר מופיעה.תוצאה: 

.בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות 7

. ו-הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות 8

. ו-הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות 9

. ו-הגדר את טמפרטורת החדר באמצעות 10

 כדי לבחור:לחץ על 11

: לכיבוי הקירור והשלט-רחוק.▪
: לבחירת חישוב טמפרטורה אוטומטית של טמפרטורת המים▪

היוצאים

. למידע ו-הגדר את ערך השינוי המתאים באמצעות 12
 טיימר16.3.6"נוסף לגבי נקודת מטרה תלוית מזג אוויר, ראה 

.42תזמון" בעמוד 

חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות של היום שנבחר.13

כאשר כל הפעולות תוכנתו, ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולהתוצאה: 
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.

 שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.5 במשך לחץ על 14

3 ו-2, 1 מוצגת, פעולות 3 נלחץ כאשר פעולה מספר אם תוצאה: 
. לחץ על 6 נמחקת. תוחזר אוטומטית לשלב 4מאוחסנות, אבל פעולה 

מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

; התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.6תוחזר אוטומטית לשלב 15

תכנות מצב שקט

מידע
 כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלילחץ על 

לשמור את ההגדרות ששונו.

 כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.לחץ על 1

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות 2

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את המצב שנבחר.לחץ על 3

. ו-עיין בפעולה או בפעולות באמצעות 4

 שניות על מנת לתכנת את הפעולות5 במשך לחץ לחיצה ארוכה על 5
המפורטות.

הפעולה המתוכנתת הראשונה מופיעה.תוצאה: 

.בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות 6

. ו-הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות 7

. כפעולה באמצעות בחר או הסר את הבחירה של 8

חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות של המצב שנבחר.9

כאשר כל הפעולות תוכנתו, ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולהתוצאה: 
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.

 שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.5 במשך לחץ על 10

3 ו-2, 1 מוצגת, פעולות 3 נלחץ כאשר פעולה מספר אם תוצאה: 
. לחץ על 6 נמחקת. תוחזר אוטומטית לשלב 4מאוחסנות, אבל פעולה 

מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

; התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.6תוחזר אוטומטית לשלב 11

עיון בפעולות המתוכנתות

מידע
 כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך העיון.לחץ על 

 כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.לחץ על 1

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה לעיין בו באמצעות 2

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את המצב שנבחר.לחץ על 3

היום עצמו מהבהב.תוצאה: 

. ו-בחר את היום שתרצה לעיין בו באמצעות 4

היום הנבחר מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את היום שנבחר.לחץ על 5

הפעולה המתוכנתת הראשונה של היום שנבחר מופיעה.תוצאה: 

. ו-עיין בשאר הפעולות המתוכנתות של אותו יום באמצעות 6

) אינן4מצב זה נקרא מצב קריאה. פעולות תוכנה ריקה (לדוגמה תוצאה: 
 מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליךמוצגות. לחץ על 

ולבסוף לחזור לפעולה תקינה.

טיפים וטריקים עבור טיימר התזמון
תכנות היום הבא

 פעםלאחר אישור הפעולות המתוכנתות של יום ספציפי, לחץ על 1
אחת.

 ולהתחיל ו-כעת תוכל לבחור יום אחר באמצעות תוצאה: 
מחדש עיון ותכנות.

מחיקה של פעולה מתוכנתת אחת או יותר
מחיקה של פעולה מתוכנתת אחת או יותר מתבצעת יחד עם אחסון פעולות

מתוכנתות.

כאשר כל הפעולות ליום אחד תוכנתו, ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולה
 שניות שומרת את כל5 במשך הגבוה ביותר שתרצה לשמור. לחיצה על 

הפעולות, מלבד לאו שמספר הפעולה שלהם גבוה מזה שמוצג.

3 ו-2, 1 מוצגת, שומרת את פעולות 3 כאשר פעולה מספר  לחיצה על דוגמה: 
.4אך מוחקת את פעולה 

מחיקת מצב

.לחץ על 1

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה למחוק באמצעות 2

המצב הנבחר מהבהב.תוצאה: 

 שניות כדי למחוק את המצב שנבחר.5 בו-זמנית במשך  ו-לחץ על 3

מחיקת יום בשבוע

.לחץ על 1

המצב עצמו מהבהב.תוצאה: 

. ו-בחר את מצב הפעולה שתרצה למחוק באמצעות 2

המצב הנבחר מהבהב.תוצאה: 

 כדי לאשר את המצב שנבחר.לחץ על 3

היום עצמו מהבהב.תוצאה: 
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. ו-בחר את היום שתרצה למחוק באמצעות 4

היום הנבחר מהבהב.תוצאה: 

 שניות כדי למחוק את היום שנבחר.5 בו-זמנית במשך  ו-לחץ על 5

 לדרישה האופציונליPCBהפעלת ה-16.3.7
 ולהשתמש בו לשליטהEKRP1AHTA אופציונלי PCBניתן לחבר ליחידה לוח 

מרחוק ביחידה.

 ההגדרות מאפשרות:3

החלפה מרחוק בין קירור לחימום▪

הפעלה/כיבוי מרחוק של תרמו▪

הפעלה/כיבוי מרחוק של היחידה▪

למידע נוסף על ערכה אופציונלית זו, עיין בתרשים הזרימה של היחידה.

מידע
 מילי-שניות.50האות (נקי ממתח) חייב להימשך לפחות 

 כדי20 הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד 7.2.9"] ב6-01ראה גם הגדרת שטח [
להגדיר את הפונקציה המועדפת.

תפעול מתאם הבקרה החיצוני האופציונלי16.3.8
 ליחידה ולהשתמש בוDTA104A62 מתאם בקרה אופציונלי PCBניתן לחבר 

לשליטה מרחוק ביחידה אחת או יותר.

 של הערכה האופציונלית, תוכל:PCBעל ידי קיצור מגעים ב-

,70%להוריד קיבולת לכ-▪

,40%להוריד קיבולת לכ-▪

לכפות כיבוי תרמו,▪

לשמור קיבולת (מהירות סיבוב נמוכה של מניפה, בקרת תדירות מדחס).▪

למידע נוסף על ערכה אופציונלית זו, עיין בהוראות נפרדות שמצורפות ליחידה.

תפעול השלט-רחוק האופציונלי16.3.9
אם מלבד השלט-רחוק הראשי, מותקן גם השלט-רחוק האופציונלי, השלט-רחוק
הראשי יכול לגשת לכל ההגדרות בזמן שהשלט-רחוק השני (משני) אינו יכול

לגשת להגדרות מתוזמנות ולהגדרות פרמטר.

לפרטים נוספים, עיין במדריך ההתקנה.

תחזוקה ושירות17
אזהרה

אין להחליף נתיך בנתיך בדירוג אמפר שגוי או לבצע חיווט אחר
כשנתיך נשרף. שימוש בחיווט או בחוט נחושת עלול לגרום ליחידה

להתקלקל או לגרום לשריפה.

זהירות
 להכניס אצבעות, מוטות או עצמים אחרים לכניסה או ליציאה שלאסור

 להסיר את מגן המאוורר. כאשר המאוורר מסתובבאסורהאוויר. 
במהירות גבוהה הוא עלול לגרום לפציעה.

שים לב למניפה!זהירות: 
מסוכן לבצע בדיקה של היחידה בזמן שהמניפה עובדת.

הקפד לכבות את המתג הראשי לפני כל ביצוע של מטלת תחזוקה.

זהירות
לאחר שימוש ממושך, יש לבדוק את המעמד והמקבע של היחידה
לאיתור נזקים. אם ישנם נזקים, היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה.

אודות הקרר17.1
מוצר זה מכיל גזי חממה המכילים פלואור. הקפד לא לפלוט גזים לאטמוספירה.

R410Aסוג הקרר: 

GWP :(2087.5ערך פוטנצילא ההתחממות הגלובלית (

הערה
 דורשת לצייןגזי חממה המכילים פלואורהחקיקה הרלוונטית לגבי 

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

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

למידע נוסף, פנה למתקין המערכת.

אזהרה
הקרר במערכת בטוח ובדרך כלל לא דולף. אם הקרר דולף בחדר ובא
במגע עם אש ממבער, מכשיר חימום, או תנור אפיה, הוא עלול לגרום

ליצירת גז מזיק.

כבה את כל התקני החימום הדליקים, אוורר את החדר וצור קשר עם
הסוכן שממנו נרכשה היחידה.

אין להשתמש במערכת לאא רק לאחר אישור של טכנאי שירות מוסמך
שהחלק שממנו דולף הקרר מתוקן.

שירות אחריות לאחר המכירה17.2

תקופת האחריות17.2.1
מוצר זה כולל תעודת אחריות אשר מולאה על ידי הספק בזמן ההתקנה.▪

התעודה המלאה חייבת להיבדק על ידי הלקוח ולהיות מאוחסנת בקפידה.

אם נדרשים תיקונים למוצר בתקופת האחריות, צור קשר עם הספק ושמור את▪
תעודת האחריות זמינה.

תחזוקה ופיקוח מומלצות17.2.2
מאחר ואבק נצבר כאשר היחידה בשימוש מספר שנים, ביצועי היחידה ירדו
במידה במסוימת. מכיוון שפירוק וניקוי חלקים פנימיים של היחידות דורש מומחיות
טכנית ובכדי להבטיח את התחזוקה האפשרית הטובה ביותר של היחידות שלך,
אנו ממליצים להיכנס לחוזה תחזוקה ופיקוח בנוסף לפעולות תחזוקה רגילות.
לרשת הספקים שלנו יש גישה למלאי קבוע של רכיבים שהכרחיים לשמירה על

תפקוד היחידה שלך כמה שיותר זמן. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם הספק.

כאשר אתה מבקש מהספק שירות, תמיד ציין:
אם שם הדגם המלא של היחידה.▪

את מספר הייצור (מצוין על גבי לוחית פרטי היחידה).▪

תאריך ההתקנה.▪

התסמינים או התקלה, ופרטים של הפגם.▪

מחזורי תחזוקה ופיקוח מומלצים17.2.3
שים לב שהתחזוקה ומחזורי ההחלפה המוזכרים אינם קשורים לתקופת האחריות

של הרכיבים.

מחזור תחזוקה (החלפה ו/אומחזור בדיקהרכיב
תיקון)

 שעות20,000שנהמנוע חשמלי
PCB25,000שעות 

 שנים5מחליף חום
 שנים5חיישן (תרמיסטור, וכדומה)

 שעות25,000מתגים וממשק משתמש
 שנים8אגן ניקוז

 שעות20,000שסתום הרחבה
 שעות20,000שסתום סולנואיד

הטבלה יוצאת מנקודת הנחה של מצבי השימוש הבאים:

שימוש תקין ללא הפעלה וכיבוי תכופים של היחידה. בהתאם לדגם, אנו▪
 פעמים/שעה.6ממליצים לא להפעיל ולהפסיק את המכשיר יותר מ-

 שעות/שנה.2,500 שעות/יום ו-10פעולה היחידה מוערכת ב-▪
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הערה
הטבלה מצביעה על רכיבים עיקריים. למידע נוסף, עיין בחוזה▪

התחזוקה והבקרה.

הטבלה מציינת מרווחי זמן מומלצים למחזורי התחזוקה. עם זאת,▪
על מנת לשמור על תפקוד היחידה לזמן ארוך ככל האפשר, ייתכן
שעבודת תחזוקה תידרש מוקדם יותר. ניתן להשתמש במרווחי
זמן מומלצים לשם תכנון תחזוקה ראויה במונחים של תקציב עלות
התחזוקה והבדיקות. בהתאם לתוכן של חוזה התחזוקה והבדיקה,
מחזורי בדיקה ותחזוקה עשויים להיות קצרים יותר במציאות ממה

שפורטו.

פתרון בעיות18
אם מתרחשות תקלות כלשהן, נקוט בפעולות הבאות ופנה לא הסוכן.

אזהרה
במקרה של מאורע חריג כלשהו (ריחות שריפה וכדומה) עצור את

פעולת המערכת ונתק אספקת החשמל.
המשך פעולת היחידה בנסיבות כלאה עלול לגרום לנזק, התחשמלות או

שריפה. פנה לספק שלך.

 על ידי איש תחזוקה מוסמך.אך ורקתיקון המערכת יבוצע 

אמצעיתקלה
אם רכיב בטיחות – כמו נתיך, מפסק או מפסק

הארקה – מופעל לעתים קרובות או שמתג
ההפעלה/כיבוי אינו עובד כראוי.

כבה את מתג אספקת החשמל
הראשי.

הפסק את הפעולה.אם מים נוזלים מהיחידה.
כבה את אספקת החשמל.מתג הפעולה אינו עובד כראוי.

אם תצוגת ממשק המשתמש מציינת את מספר
היחידה, נורית הפעולה מהבהבת וקוד השגיאה

מופיע.

הודע למתקין ודווח את קוד
השגיאה.

אם המערכת אינה פועלת כראוי, למעט המקרים שצוינו לעיל, ולא נראה שאירעה
אחת התקלות האמורות, בצע בדיקה יסודית של המערכת בהתאם לנהלים

הבאים.

אמצעיתקלה
בדוק שזו אינה הפסקת חשמל. המתן עד לחידוש▪תצוגת השלט-רחוק ריקה.

אספקת החשמל. במקרה של הפסקת חשמל
במהלך ההפעלה, המערכת תאותחל מחדש

אוטומטית מיד עם חידוש האספקה.

בדוק אם נשרף נתיך או אם הופעל מפסק הזרם.▪
אם יש צורך, החלף את הנתיך או הפעל מחדש

את מפסק הזרם.

בדוק אם תעריף החיסכון בקוט"ש לאספקת▪
החשמל פעיל.

קוד שגיאה מוצג בשלט-
רחוק.

התייעץ עם הספק המקומי. לרשימה מפורטת של
 קודי שגיאה:10.2"קודי שגיאה, ראה 

.27סקירה" בעמוד 
טיימר התזמון עובד, אבל

הפעולות המתוכנתות
מבוצעות בזמן הלא נכון.

בדוק אם השעון והיום בשבוע מוגדרים נכונה, ותקן
אם יש צורך.

טיימר התזמון מתוכנת,
אבל לא עובד.

 כדי להפעיל את אינו מוצג, לחץ על אם 
הטיימר התזמון.

התייעץ עם הספק המקומי.אין מספיק קיבולת.
ערכי טמפרטורה בשלט-

 במקוםFרחוק מוצגים ב-°
.Cב-°

, לחץ עלF ל-°Cכדי להחליף את התצוגה בין °
 שניות. תצוגת5 בו-זמנית במשך  ו-

.Cברירת המחדל לטמפרטורה היא °

אם בעקבות הבדיקות לעיל יתברר לך שבלתי-אפשרי לתקן את הבעיה בעצמך,
צור קשר עם המתקין וציין את התופעות, את שם הדגם המלא של היחידה (עם
מספר הייצור, אם אפשר) ואת תאריך ההתקנה (אשר ככל הנראה רשום בתעודת

האחריות).

קודי שגיאה: סקירה18.1
אם קוד תקלה מופיע בתצוגת ממשק המשתמש ביחידה הפנימית, צור קשר עם
המתקין וספק לו את קוד התקלה, דגם היחידה ומספר סידורי (תוכל למצוא מידע

זה על לוחית הפרטים של היחידה).

לעיונך, מסופקת רשימה של קודי התקלות. באפשרותך, בהתאם לרמה של קוד
התקלה, לאפס את הקוד על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי. אם לא, בקש

עזרה מהמתקין.

מיקום מחדש19
צור קשר עם הספק כדי להסיר ולהתקין מחדש את היחידה כולה. העברת יחידות

דורשת מיומנות טכנית.

סילוק20
הערה

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

חוזר, מחזור והשבה.

מילון מונחים21
סוכן

מפיץ המכירות של המוצר.

מתקין מורשה
אדם בעל מיומנות טכנית המוסמך להתקין את המוצר.

משתמש
האדם שבבעלותו נמצא המוצר ו/או האדם המפעיל את המוצר.

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

מוצר או תחום מסוים.

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

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

להתקין, לקבוע תצורה ולתחזק אותו.

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

להפעיל אותו.

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

המוצר או היישום.

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

ושאותם יש להתקין בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

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

בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

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

להוראות במסמכים הנלווים.
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