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1 Informācija par dokumentāciju

1.1 Par šo dokumentu

Mērķauditorija

Pilnvaroti uzstādītāji

INFORMĀCIJA
Iekārtu drīkst izmantot speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un
lauku saimniecībās, tā ir paredzēta komerciāliem nolūkiem, un to drīkst lietot arī
neprofesionāļi.

SARGIETIES!
Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijām, kā arī
attiecīgiem tiesību aktiem un ka šos darbus veic tikai pilnvarots personāls. Eiropā un
reģionos, kur ir spēkā IEC standarti, attiecīgais standarts ir EN/IEC 60335-2-40.

Dokumentācijas komplekts

Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns komplekts sastāv no
tālāk norādītajiem dokumentiem.

▪ Vispārējie drošības noteikumi:
- Izlasiet šos drošības noteikumus pirms uzstādīšanas

- Formāts: uz papīra (iekšējā bloka iepakojumā)

▪ Uzstādīšanas rokasgrāmata:
- Uzstādīšanas instrukcija

- Formāts: uz papīra (komplektā)

▪ Uzstādītāja uzziņu grāmata:
- Uzstādīšanas sagatavošana, labā prakse, atsauces dati…

- Formāts: elektroniskās datnes vietnē http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas var būt
pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu izplatītāja.

Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo
dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

▪ Jaunāko tehnisko datu apakškopa ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski
pieejama).

▪ Jaunāko tehnisko datu pilnais komplekts ir vietnē Daikin Business Portal
(nepieciešama autentifikācija).

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi

2.1 Informācija par dokumentāciju

▪ Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo
dokumentu tulkojumi.

▪ Šajā dokumentā aprakstītie drošības pasākumi attiecas uz ļoti svarīgām tēmām
un ir rūpīgi jāievēro.

▪ Sistēmas uzstādīšana un visas darbības, kas aprakstītas uzstādīšanas
rokasgrāmatā un uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatā, JĀVEIC pilnvarotam
uzstādītājam.

2.1.1 Brīdinājumu un simbolu nozīme

BRIESMAS!
Norāda situāciju, kas izraisa nāvi vai nopietnu savainošanos.

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
Norāda situāciju, kas var izraisīt elektrotrieciena saņemšanu.

BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS
Norāda situāciju, kad ļoti augstā vai zemā temperatūrā ir iespējami apdegumi/
applaucēšanās.

BĪSTAMI: SPRĀDZIENA BRIESMAS
Norāda iespējami sprādzienbīstamu situāciju.

SARGIETIES!
Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnu savainošanos.

BRĪDINĀJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOŠS MATERIĀLS

UZMANĪBU!
Norāda situāciju, kas var izraisīt nāvi vai arī vieglu vai vidēji smagu savainošanos.

PIEZĪME
Norāda situāciju, kas var izraisīt aprīkojuma vai īpašuma bojājumus.

INFORMĀCIJA
Norāda noderīgus padomus vai papildinformāciju.

Uz iekārtas izmantotie simboli:
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Simbols Paskaidrojums

Pirms uzstādīšanas izlasiet uzstādīšanas un ekspluatācijas
rokasgrāmatu, kā arī elektriskās shēmas instrukciju.

Pirms apkopes un servisa darbu veikšanas izlasiet apkopes
rokasgrāmatu.

Plašāku informāciju skatiet uzstādītāja un lietotāja uzziņu
rokasgrāmatā.

Iekārtā ir rotējošas detaļas. Ievērojiet piesardzību, veicot
iekārtas apkopi vai pārbaudi.

Dokumentācijā izmantotie simboli:

Simbols Paskaidrojums

Norāda attēla nosaukumu vai atsauci uz to.

Piemērs: "  1–3 att." nozīmē "3. attēls 1. nodaļā".

Norāda tabulas nosaukumu vai atsauci uz to.

Piemērs: "  1–3 tab." nozīmē "3. tabula 1. nodaļā".

2.2 Informācija uzstādītājam

2.2.1 Vispārīgi

Ja neprotat uzstādīt vai lietot iekārtu, tad vērsieties pie izplatītāja.

BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS
▪ Darbības laikā un uzreiz pēc tās neskarieties pie dzesētāja caurulēm, ūdens

caurulēm un iekšējām daļām. Tās var būt pārāk karstas vai pārāk aukstas.
Nogaidiet, līdz to temperatūra atgriezīsies normas robežās. Ja tomēr
nepieciešams tām pieskarties, OBLIGĀTI valkājiet aizsargcimdus.

▪ NEPIESKARIETIES noplūdušam dzesētājam.

SARGIETIES!
Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var izraisīt strāvas triecienu,
īssavienojumu, noplūdes, aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Izmantojiet TIKAI
piederumus, papildaprīkojumu un rezerves daļas, kuras ražojis vai apstiprinājis
uzņēmums Daikin.

SARGIETIES!
Nodrošiniet, lai uzstādīšana, pārbaudes un izmantotie materiāli atbilstu piemērojamo
likumdošanas aktu prasībām (papildus Daikin dokumentācijā aprakstītajām
instrukcijām).

UZMANĪBU!
Veicot ierīces uzstādīšanu, apkopi vai remontu, izmantojiet atbilstošu personas
aizsargaprīkojumu (aizsargcimdus, aizsargbrilles utt.).

SARGIETIES!
Noplēsiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisiņus, lai ar tiem neviens
nespēlētos, it īpaši bērni. Pretējā gadījumā iespējams nosmakšanas risks.
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SARGIETIES!
Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu kā patvērumu izmanto
nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki, saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt
nepareizu darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.

UZMANĪBU!
NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.

UZMANĪBU!
▪ Uz iekārtas augšējās virsmas NENOVIETOJIET nekādus objektus un aprīkojumu.

▪ NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.

Saskaņā ar attiecīgiem likumdošanas aktiem var būt nepieciešams līdz ar
izstrādājumu piegādāt žurnālu, kas satur vismaz šādas ziņas: informāciju par
apkopi, remontu, pārbaudes rezultātiem, dīkstāves periodiem utt.

Pieejamā vietā uz izstrādājuma JĀBŪT sniegtai arī šādai informācijai:

▪ Instrukcija par sistēmas izslēgšanu ārkārtas gadījumos.

▪ Ugunsdzēsēju, policijas un slimnīcas nosaukums un adrese.

▪ Pakalpojuma kontaktdati — nosaukums, adrese, diena sun nakts tālruņa numuri.

Instrukcija par šāda žurnāla sastādīšanu ir iekļauta Eiropas standartā EN378.

2.2.2 Uzstādīšanas vieta

▪ Ap iekārtu atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu gaisa
cirkulāciju un varētu veikt iekārtas remontu.

▪ Pārliecinieties, ka virsma uz kuras veic uzstādīšanu, izturēs iekārtas svaru un
vibrāciju.

▪ Gādājiet, lai telpā būtu laba ventilācija. NEDRĪKST aizsegt ventilācijas atveres.

▪ Nodrošiniet, lai iekārta būtu nolīmeņota.

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.

▪ Vietās, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra.

▪ Vietās, kur atrodas mašinērija, kas izdala elektromagnētiskos viļņus.
Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un izraisīt aprīkojuma
darbības traucējumus.

▪ Vietās, kur pastāv aizdegšanās risks uzliesmojošu gāzu noplūdes (piemēram,
krāsas šķīdinātāja vai benzīna iztvaikojumi), oglekļa šķiedru un uzliesmojošu
putekļu klātbūtnes dēļ.

▪ Vietās, kur rodas korozīvas gāzes (piemēram, sērskābes gāze). Vara cauruļu vai
lodēto savienojumu korozija var izraisīt dzesētāja noplūdes.

2.2.3 Aukstumaģents — R744 gadījumā

Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā vai attiecīgā lietojuma
uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatā.

PIEZĪME
Nodrošiniet, lai dzesējošās vielas cauruļu uzstādīšana tiktu veikta saskaņā ar
piemērojamo likumdošanu. Eiropā piemērojamais standarts ir EN378.
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PIEZĪME
Gādājiet, lai ārējie cauruļvadi NEBŪTU noslogoti.

SARGIETIES!
Pārbaudes laikā NEDRĪKST iekārtā palielināt spiedienu vairāk par maksimāli
pieļaujamo (tas ir norādīts uz iekārtas datu plāksnītes).

SARGIETIES!
Veiciet pietiekamus drošības pasākumus aukstumaģenta noplūdes gadījumā. Ja
noplūst aukstumaģenta gāze, nekavējoties izvēdiniet telpu. Iespējamie riski:

▪ Saindēšanās ar oglekļa dioksīdu

▪ Nosmakšana

PIEZĪME
Kad visas caurules ir savienotas, pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes. Gāzes noplūdes
noteikšanai izmantojiet slāpekli.

PIEZĪME
▪ Lai novērstu kompresora darbības traucējumus, NEDRĪKST iepildīt vairāk par

norādīto aukstumaģenta daudzumu.

▪ Kad nepieciešams atvērt aukstumaģenta sistēmu, ar aukstumaģentu jārīkojas
saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

SARGIETIES!
Pieraugiet, lai sistēmā nebūtu skābekļa. Aukstumaģentu var uzpildīt TIKAI pēc tam,
kad pārbaudīts, vai nav noplūdes, un kad veikta vakuuma žāvēšana.

Iespējamās sekas: Iespējama kompresora aizdegšanās un sprādziens, ja skābeklis
ieplūst kompresorā, kad tas darbojas.

UZMANĪBU!
Sistēma ar vakuumu būs zem trīskāršā punkta. Lai izvairītos no cieta ledus, VIENMĒR
sāciet uzpildīšanu ar R744 tvaika stāvoklī. Kad tiek sasniegts trīskāršais punkts
(5,2  bar absolūtais spiediens vai 4,2  bar manometriskais spiediens), varat turpināt
uzlādi ar R744 šķidrā stāvoklī.

▪ Ja nepieciešama atkārtota uzpilde, sk.  iekārtas datu plāksnīti. Tur ir norādīts
aukstumaģenta tips un vajadzīgais daudzums.

▪ Iekārta fabrikā ir piepildīta ar aukstumaģentu, bet dažām sistēmām var būt
nepieciešama papildu uzpildīšana atkarībā no cauruļu izmēriem un to garuma.

▪ Izmantojiet tikai R744 (CO2) kā aukstumaģentu. Citas vielas var izraisīt sprādzienu
un nelaimes gadījumus.

▪ Neuzlādējiet šķidru aukstumaģentu tieši no gāzes cauruļvada. Šķidruma
saspiešana var izraisīt kompresora darbības kļūmi.

▪ Lietojiet tikai tādus instrumentus, kas paredzēti sistēmā izmantotajam
aukstumaģenta veidam, lai nodrošinātu spiediena noturību un novērstu svešu
materiālu iekļūšanu sistēmā.

▪ Lēnām atveriet aukstumaģenta balonus.
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UZMANĪBU!
Pēc aukstumaģenta iepildīšanas procedūras beigām vai procedūras pārtraukumā
uzreiz noslēdziet aukstumaģenta tvertnes vārstu. Ja vārstu NENOSLĒDZ uzreiz, tad
atlikušā spiediena ietekmē var tikt iepildīts lieks aukstumaģenta daudzums.
Iespējamās sekas: Nepareizs aukstumaģenta daudzums.

2.2.4 Elektrība

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS
▪ Pirms noņemat slēdžu kārbas vāku, izveidojat elektriskos savienojumus vai

pieskaraties elektriskajām daļām, pilnībā IZSLĒDZIET strāvas padevi.

▪ Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanu uz vairāk nekā 10  minūtēm un
izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu
spailēm. Šim spriegumam JĀBŪT mazākam par 50 V DC, lai jūs varētu pieskarties
ķēdes elektrotehniskajām detaļām. Spaiļu atrašanās vieta ir parādīta elektriskā
vadojuma shēmā.

▪ NEAIZTIECIET elektriskās daļas ar mitrām rokām.

▪ NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, kad ir noņemts apkopes vāks.

SARGIETIES!
Ja rūpnīcā NAV uzstādīts galvenais slēdzis vai cits atvienošanas līdzeklis, kas kontaktus
atvieno visos polos, nodrošinot pilnīgu atvienošanu atbilstoši pārsprieguma III
kategorijas nosacījumiem, tas ir OBLIGĀTI jāiekļauj fiksētajā elektroinstalācijā.

SARGIETIES!
▪ Izmantojiet TIKAI vara vadus.

▪ Gādājiet, lai ārējie vadi atbilstu attiecīgo noteikumu prasībām.

▪ Ārējā elektroinstalācija ir jāveido atbilstoši iekārtas komplektācijā iekļautajai
elektroinstalācijas shēmai.

▪ NESASPIEDIET saišķī esošos kabeļus un gādājiet, lai tie nesaskartos ar caurulēm un
asām malām. Nodrošiniet, lai spaiļu savienojumiem netiktu pielietots ārējs
spiediens.

▪ Noteikti ierīkojiet zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālā
tīkla caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

▪ Noteikti izmantojiet atsevišķu energoapgādes avotu. NEKAD neizmantojiet
energoapgādes avotu, kas tiek koplietots ar citu ierīci.

▪ Noteikti uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai jaudas slēdžus.

▪ Noteikti ierīkojiet noplūdstrāvas aizsardzību. Ja to neizdara, tad iespējams
elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.

▪ Kad uzstādāt noplūdstrāvas aizsardzību, pārbaudiet, vai tā ir saderīga ar invertoru
(izturīga pret augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairītos no nevajadzīgas
noplūdstrāvas aizsardzības nostrādāšanas.
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UZMANĪBU!
▪ Pievienojot strāvas padevi: vispirms pievienojiet zemējuma kabeli, tikai pēc tam

veiciet strāvu vadošos savienojumus.

▪ Atvienojot strāvas padevi: vispirms atvienojiet strāvu vadošos kabeļus, tikai pēc
tam atvienojiet zemējuma savienojumu.

▪ Vadu garumam starp strāvas padeves spiediena izlīdzinātāju un pašu spaiļu bloku
ir JĀBŪT tādam, lai strāvu vadošie vadi būtu nostiepti pirms zemējuma vada, ja
strāvas padeve tiek pavilkta no spiediena izlīdzinātāja.

PIEZĪME
Piesardzības pasākumi strāvas kabeļu uzstādīšanas laikā:

▪ Strāvas spaiļu blokam NEPIEVIENOJIET dažāda biezuma vadus (vaļīgs strāvas vads
var radīt pārlieku lielu karšanu).

▪ Pievienojot vienāda diametra vadus, dariet to, kā parādīts attēlā iepriekš.

▪ Vadiem lietojiet paredzētajai strāvai atbilstošus vadus un stingri pievienojiet, pēc
tam nostipriniet tos, lai novērstu ārējā spiediena izplešanos ārpus spaiļu plates.

▪ Lai pievilktu spaiļu skrūves, lietojiet atbilstošu skrūvgriezi. Skrūvgriezis ar mazu
galvu var sabojāt skrūves galviņu un nenodrošinās pareizu pievilkšanu.

▪ Pārvelkot spaiļu skrūves, tās var salauzt.

Uzstādiet strāvas kabeļus vismaz 1  metra attālumā no TV vai radio uztvērēja, lai
novērstu traucējumus. Atkarībā no radioviļņiem 1  metru attālums VAR NEBŪT
pietiekams.

SARGIETIES!
▪ Pēc elektroinstalācijas darbu pabeigšanas pārliecinieties, vai visas elektriskās

daļas un spailes elektrisko daļu kārbā ir droši savienotas.

▪ Pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, vai visi pārsegi ir aizvērti.

PIEZĪME
Tiek lietots TIKAI tad, ja ir trīsfāžu elektroapgāde un ja kompresoru iedarbina ar IESL/
IZSL metodi.

Ja pēc īslaicīga elektroapgādes traucējuma iespējama pretfāze un iekārtas darbības
laikā strāvas padeve tiek ieslēgta un izslēgta, pievienojiet lokālu pretfāzes
aizsardzības ķēdi. Ja iekārtu darbina pretfāzē, tad var sabojāt kompresoru un citas
daļas.



3 | Īpaši drošības noteikumi uzstādītājam

Uzstādītāja uzziņu grāmata

10
BEV2N-A

CO₂ Conveni komplekts: BEV2 bloks
4P677928-1 – 2021.10

3 Īpaši drošības noteikumi uzstādītājam
Obligāti ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus un noteikumus.

Iekārtas uzstādīšana (sk. "6 Iekārtas uzstādīšana" [4 16])

SARGIETIES!
Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo
likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

SARGIETIES!
▪ Pārliecinieties, ka ir uzstādīti visi nepieciešamie pretlīdzekļi aukstumaģenta

noplūdes gadījumam saskaņā ar standartu EN378 (skatīt "6.1.2 Papildu prasības
uzstādīšanas vietā CO₂ aukstumaģentam" [4 18]).

▪ Pārliecinieties, ka katrā telpā, kur atrodas aukstumaģenta cauruļvads, gaisa
kondicionētāja bloki, vitrīnas vai gaisa dzesētāji, esat uzstādījis CO2 noplūdes
sensoru (ārējais piederums) un iespējojis aukstumaģenta noplūdes noteikšanas
funkciju (skatīt iekšējo bloku uzstādīšanas instrukciju).

SARGIETIES!
Pārliecinieties, ka uzstādīšana, apkope un remonts atbilst Daikin instrukcijām, kā arī
attiecīgiem tiesību aktiem un ka šos darbus veic tikai pilnvarots personāls. Eiropā un
reģionos, kur ir spēkā IEC standarti, attiecīgais standarts ir EN/IEC 60335-2-40.

UZMANĪBU!
Iekārta NAV pieejama vispārējai publikai, uzstādiet to drošā vietā, kur tai nevar viegli
piekļūt.

Šī iekārta gan telpās, gan ārpus telpām ir piemērota uzstādīšanai komercvidē un
vieglās industrijas vidē.

Augstumaģenta cauruļvadu uzstādīšana (sk. "7 Cauruļu uzstādīšana" [4 21])

UZMANĪBU!
Uzstādiet aukstumaģenta cauruļvadu vai komponentus tādā stāvoklī, lai tie
nesaskartos ar vielu, kas var izraisīt aukstumaģenta cauruļvada vai komponentu
koroziju, ja vien šie komponenti nav izgatavoti no materiāliem, kam piemīt noturība
pret koroziju vai kas ir atbilstīgi aizsargāti pret koroziju.

SARGIETIES!
▪ Izmantojiet K65 cauruļvadus augstspiediena ierīcēm ar darba spiedienu 120  bar

vai 90 bar atkarībā no to vietas sistēmā.

▪ Izmantojiet K65 savienojumus un veidgabalus, kas apstiprināti darba spiedienam
120 bar vai 90 bar atkarībā no to vietas sistēmā.

▪ Caurules drīkst savienot TIKAI ar lodēšanu. Cita veida savienojumi nav atļauti.

▪ Cauruļu paplašināšana NAV atļauta.
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UZMANĪBU!
NEDRĪKST locīt augstspiediena cauruļvadus! Locīšana var samazināt caurules biezumu
un tādējādi vājināt cauruļvadu. VIENMĒR izmantojiet K65 veidgabalus.

Elektroinstalācija (sk. "8 Elektroinstalācija" [4 26])

SARGIETIES!
Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.

SARGIETIES!
▪ Ārējie vadi ir JĀUZSTĀDA pilnvarotam elektriķim, un tiem ir JĀATBILST spēkā

esošajiem tiesību aktiem.

▪ Izveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksētajām elektroinstalācijām.

▪ Visiem uz vietas saliktajiem komponentiem un elektriskajām konstrukcijām ir
JĀATBILST spēkā esošajiem tiesību aktiem.

SARGIETIES!
▪ Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, tad aprīkojums var sabojāties.

▪ Ierīkojiet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālā tīkla
caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu.

▪ Uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai slēdžus.

▪ Sasieniet un piestipriniet elektriskos vadus ar kabeļu saitēm tā, lai kabeļi
NESASKARTOS ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.

▪ Izmantojiet komplektā iekļautos kabeļus (iekšējā bloka kārbā) un pārliecinieties,
ka spaiļu savienojumi vai vadi nav noslogoti. Nepareiza vadu savienošana vai
piestiprināšana var izraisīt pārkaršanu, elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.

▪ NELIETOJIET ar līmlenti aplīmētus vadus, savītos vadus, pagarinātājus vai
savienojumus no zvaigznes–trīsstūra slēguma. Tie var izraisīt pārkaršanu,
elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

SARGIETIES!
Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa pārtraucēju ar vismaz 3 mm attālumu starp
kontaktpunktu spraugām, kas nodrošina pilnīgu atvienošanu III kategorijas
pārsprieguma gadījumā.

SARGIETIES!
Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, tad, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA
ražotājam, tā aģentam vai līdzīgai kvalificētai personai.
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SARGIETIES!
Nepieļaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara caurulēm, kurām nav
siltumizolācijas, jo šādas caurules ir ļoti karstas.

Nodošana ekspluatācijā (sk. "9 Nodošana ekspluatācijā" [4 31])

SARGIETIES!
Pārliecinieties, ka apkopes vāks ir aizvērts pēc iekšējā bloka, BEV2 bloka un ārējā
bloka uzstādīšanas beigām.
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4 Informācija par iepakojumu
PIEZĪME
Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai iepakojums un detaļas nav bojātas. Pārliecinieties,
piegādātais komplekts ir pilnīgs.

4.1 Bloka izpakošana un rīkošanās ar bloku

Lai paceltu bloku, izmantojiet mīksta materiāla cilpu vai aizsargplāksnes kopā ar
virvi; tā pasargāsit bloku no bojājumiem vai skrāpējumiem.

1 Paceliet bloku, turot aiz piekarināmajiem balsteņiem un nesaspiežot citas
bloka daļas, jo īpaši aukstumaģenta cauruļvadus, drenāžas cauruļvadus un
citas kaučuka detaļas.

1 2

4.2 Piederumu demontāža

4× 2×6×1×
b c da

a BEV bloka uzstādīšanas rokasgrāmata
b Savilcējs (īsais)
c Savilcējs (garais)
d Izolācija veidgabalam
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5 Par bloku
INFORMĀCIJA
BEV2 bloks ir iekšējā bloka paplašinājums, kuram ir ārējie izplešanās vārsti. Tas ir
obligāti nepieciešams dažām iekārtām, kurās izmanto CO2 aukstumaģentu;
iespējamās kombinācijas skatiet Daikin katalogā.

5.1 Sistēmas shēma

INFORMĀCIJA
Šie attēli ir piemēri un var NEATBILST jūsu sistēmai.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Galvenais ārējais bloks (LRYEN10*)
b Capacity up bloks (LRNUN5*)
c Komunikāciju kārba (BRR9B1V1)
d BEV2 bloks
e Iekšējais bloks gaisa kondicionēšanai
f Iekšējais bloks dzesēšanai (veikala vitrīna)
g Iekšējais bloks dzesēšanai (gaisa dzesētājs)
h Drošības vārsts
i CO2 vadības panelis
j CO2 sensors
k CO2 signalizācija
l CO2 ventilators

m Noslēgvārsts
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INFORMĀCIJA
▪ Maksimālais uzstādīšanas attālums starp iekšējo bloku un BEV2 bloku ir atkarīgs

no iekļauto pārraides un strāvas padeves kabeļu garuma.

▪ Noteikti uzstādiet blokus tā, lai kabeļi sniegtos līdz abu bloku spailēm.

▪ Maksimālā uzstādīšanas augstuma starpība starp iekšējo bloku un BEV2 bloku ir
≤0,5 m.

5.2 Saderība

Kombinējiet BEV2 bloku BEV2N112A7V1B ar šādiem iekšējiem blokiem:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Pilnu saderīgo bloku sarakstu skatiet opciju sarakstā.
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6 Iekārtas uzstādīšana
SARGIETIES!
Uzstādīšanu veic uzstādītājs, materiālu un instalācijas izvēlei ir jāatbilst attiecīgo
likumdošanas aktu prasībām. Eiropā attiecīgais standarts ir EN378.

SARGIETIES!
▪ Pārliecinieties, ka ir uzstādīti visi nepieciešamie pretlīdzekļi aukstumaģenta

noplūdes gadījumam saskaņā ar standartu EN378 (skatīt "6.1.2 Papildu prasības
uzstādīšanas vietā CO₂ aukstumaģentam" [4 18]).

▪ Pārliecinieties, ka katrā telpā, kur atrodas aukstumaģenta cauruļvads, gaisa
kondicionētāja bloki, vitrīnas vai gaisa dzesētāji, esat uzstādījis CO2 noplūdes
sensoru (ārējais piederums) un iespējojis aukstumaģenta noplūdes noteikšanas
funkciju (skatīt iekšējo bloku uzstādīšanas instrukciju).

Šajā nodaļā
6.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana.......................................................................................................................................... 16

6.1.1 Prasības bloka uzstādīšanas vietai ......................................................................................................................... 16
6.1.2 Papildu prasības uzstādīšanas vietā CO₂ aukstumaģentam .................................................................................. 18

6.2 Bloka uzstādīšana ................................................................................................................................................................... 18
6.2.1 Norādījumi par bloka uzstādīšanu ......................................................................................................................... 18
6.2.2 Iekārtas uzstādīšana ............................................................................................................................................... 19

6.1 Uzstādīšanas vietas sagatavošana

Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kurā var ienest un iznest ierīci.

Izvairieties no uzstādīšanas vidē, kurā ir daudz organisko šķīdinātāju, piemēram,
tinte un siloksāns.

NEUZSTĀDIET ierīci vietās, kas bieži tiek izmantota kā darba vieta. Būvdarbu
(piemēram, slīpēšanas darbu) gadījumā, kad tiek rādīts liels daudzums putekļu,
ierīce ir JĀAPSEDZ.

6.1.1 Prasības bloka uzstādīšanas vietai

INFORMĀCIJA
Tāpar izlasiet vispārējas prasības uzstādīšanas vietai. Sk. nodaļu ""2  Vispārīgas
drošības piesardzības pasākumi" [4 4]".

INFORMĀCIJA
Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.

UZMANĪBU!
Iekārta NAV pieejama vispārējai publikai, uzstādiet to drošā vietā, kur tai nevar viegli
piekļūt.

Šī iekārta gan telpās, gan ārpus telpām ir piemērota uzstādīšanai komercvidē un
vieglās industrijas vidē.
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PIEZĪME
Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radio
traucējumus. Tādā gadījumā iespējams, ka lietotājam būs jāveic atbilstīgi pasākumi.

PIEZĪME
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums var izraisīt radio uztveršanas un pārraides
traucējumus. Aprīkojums atbilst specifikācijām, kas ieviestas, lai nodrošinātu
pietiekamu aizsardzību pret šādiem traucējumiem. Tomēr nav garantijas, ka
konkrētās instalācijas gadījumā NEPARĀDĪSIES traucējumi.

Tādēļ, uzstādot aprīkojumu un ievelkot elektrības vadus, ieteicams izvietot tos
pareizā attālumā no stereo iekārtas, personālā datora u.tml.

Vietās, kur ir slikti radio uztveršanas apstākļi, ievērojiet vismaz 1  m atstatumu, lai
novērstu elektromagnētiskos traucējumus citām ierīcēm, elektrības un pārraides
vadus ievietojiet kabeļu kanālos.

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.

▪ Vietās, kura atmosfērā ir minerāleļļas migliņa, izsmidzinājums vai tvaiki.
Plastmasas detaļas nolietojas un nokrīt vai rada ūdens noplūdi.

▪ Skaņas jutīgās vietā (piemēram, guļamistabu tuvumā), lai darbības troksnis
neradītu apgrūtinājumu.

NAV ieteicams uzstādīt ierīci šādās vietās, jo tas var saīsināt iekārtas kalpošanas
laiku:

▪ vietās, kur ir ievērojamas sprieguma svārstības,

▪ transportlīdzekļos un kuģos,

▪ vietās, kur ir skābju vai sārmu tvaiki.

▪ Griestu izolācija. Ja temperatūra griestos pārsniedz 30°C un relatīvais mitrums —
80% vai tad, ja svaigais gaiss plūst griestos, ir nepieciešama papildu izolācija
(vismaz 10 mm biezas polietilēna putas).

▪ Griestu izturība. Pārbaudiet, vai griesti ir pietiekami stingri, lai izturētu bloka
smagumu. Ja var rasties briesmas, tad pirms bloka uzstādīšanas nostipriniet
griestus.

- Piestiprināšanai pie līdzšinējiem griestiem izmantojiet enkurus.

- No jauna ierīkojamos griestos izmantojiet iegremdētus ieliktņus, iegremdētus
enkurus vai citas uz vietas pieejamas detaļas.

▪ Atstarpes. Nodrošiniet atbilstību šādām prasībām:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Ārējā bloka puse
b Iekšējo bloku puse

▪ Apkopes vieta. Noteikti uzstādiet kontroles durvis vadības kārbas sānos.
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45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Vadības kārba
b Apkopes vieta
c Kontroles durvis

INFORMĀCIJA
▪ Maksimālais uzstādīšanas attālums starp iekšējo bloku un BEV2 bloku ir atkarīgs

no iekļauto pārraides un strāvas padeves kabeļu garuma.

▪ Noteikti uzstādiet blokus tā, lai kabeļi sniegtos līdz abu bloku spailēm.

▪ Maksimālā uzstādīšanas augstuma starpība starp iekšējo bloku un BEV2 bloku ir
≤0,5 m.

6.1.2 Papildu prasības uzstādīšanas vietā CO₂ aukstumaģentam

INFORMĀCIJA
Uz blokiem, kas izmanto R744 aukstumaģentu, attiecas papildu prasības uzstādīšanas
vietai. Plašāku informāciju skatiet iekšējā bloka uzziņu grāmatā vai uzstādīšanas
rokasgrāmatā.

6.2 Bloka uzstādīšana

6.2.1 Norādījumi par bloka uzstādīšanu

▪ Bloka orientēšana. Uzstādiet bloku saskaņā ar norādēm bloka sānos "TO
ODU" (vērsts pret ārējo bloku) un "TO IDU" (vērsts pret iekšējo bloku).

TO ODU TO IDU

TO ODU Uzstādiet šo pusi pret ārējo bloku
TO IDU Uzstādiet šo pusi pret iekšējo bloku

▪ Piekarskrūves un bloks. Veicot uzstādīšanu, izmantojiet M8~M10 piekarskrūves.
Piestipriniet piekarināmo balsteni pie piekarskrūves. Nostipriniet to ar uzgriezni
un paplāksni piekarināmā balsteņa augšā un apakšā.

a: 428 a: 219
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a Piekarskrūvju atstarpe

▪ Piekarināmais balstenis. Noteikti nostipriniet savienojuma cauruļvadus ap bloku,
izmantojot pakarināmos balsteņus, kas uzstādīti 1  metra attālumā no bloka
sāniem. Nedrīkst pārmērīgi noslogot piekarināmo balsteni; pretējā gadījumā
bloks var nokrist un izraisīt ievainojumus.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Bloks
b Enkurs
c Garais uzgrieznis vai skrūvsaite
d Piekarskrūve
e Piekarināmais balstenis

6.2.2 Iekārtas uzstādīšana

Vadības kārbas uzstādīšanas stāvokļa maiņa

Priekšnosacījums: Vajadzības gadījumā vadības kārbas stāvokli var mainīt.

180°

21

4, 7

3, 8

6
9 10

a b

c

d
b a

5

5

b e e eb ef f f f

a Vadības kārbas vāks
b Vadības kārba
c Augšējais panelis
d Spoles vāks
e Vadu apskava
f Savilcējs

1 Noņemiet vadības kārbas vāku (2 skrūves).

2 Noņemiet vadības kārbu (2 skrūves).

3 Noņemiet augšējo paneli (4 skrūves).

4 Noņemiet spoles vāku (1 skrūve).

5 Mainiet vada izvilkšanas virzienu (motorizētā vārsta spole) starp bloka korpusu
un vadības kārbu.
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6 Pagrieziet spoles vāku un augšējo paneli par 180°.

7 Uzstādiet spoles vāku (1 skrūve).

8 Uzstādiet augšējo paneli (4 skrūves)

9 Uzstādiet vadības kārbu jaunajā stāvoklī (2 skrūves).

10 Uzstādiet vadības kārbas vāku jaunajā stāvoklī.

Uzstādiet iekšējo bloku uz piekarskrūvēm

1 Piestipriniet āķus pie piekarskrūvēm. Noteikti izmantojiet:

▪ 3 uzgriežņi (M8/M10) 4 vietās

▪ 2 paplāksnes (M8: ārējais diametrs 24~28 mm, M10: ārējais diametrs 30~34 mm)
4 vietās.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Uzgrieznis (ārējie piederumi)
a2 Dubultuzgrieznis (ārējie piederumi)

b Paplāksne (ārējais piederums)
c Piekarināmais balstenis
d Piekarskrūve (ārējais piederums)
e Bloks
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7 Cauruļu uzstādīšana
Šajā nodaļā

7.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana ............................................................................................................................................ 21
7.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem ................................................................................................................. 21
7.1.2 Dzesētāja caurules izolācija.................................................................................................................................... 22

7.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana.......................................................................................................................... 22
7.2.1 Dzesētāja cauruļu pievienošanu ............................................................................................................................ 22
7.2.2 Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā ............................................................................. 23
7.2.3 Norādes dzesētāja cauruļu pievienošanai ............................................................................................................. 24
7.2.4 Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai ................................................................................... 24

7.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana

7.1.1 Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī brīdinājumus un prasības nodaļā "2  Vispārīgas drošības piesardzības
pasākumi" [4 4].

PIEZĪME
Strādājot ar aukstumaģentu R744, stingri jāievēro noteikumi, lai sistēma vienmēr
būtu tīra, sausa un hermētiski noslēgta.

▪ Tīra un sausa: nedrīkst pieļaut nepiederošu vielu (minerāleļļas vai mitruma)
nonākšanu sistēmā.

▪ Hermētiski noslēgta: R744 nesatur hloru, nebojā ozona slāni un nesamazina
Zemes aizsardzību pret kaitīgo ultravioleto starojumu. R744 noplūdes gadījumā
var palielināt siltumnīcefektu. Tāpēc īpaši gādājiet, lai sistēma būtu hermētiski
noslēgta.

PIEZĪME
Nepieciešams, lai cauruļvadi un citas daļas zem spiediena būtu saderīgas ar
aukstumaģentu un eļļu. Izmantojiet K65 vara-dzelzs sakausējuma cauruļu sistēmu
augstspiediena iekārtām ar darba spiedienu — 120 bar gaisa kondicionētāja pusē un
90 bar dzesēšanas pusē.

PIEZĪME
NEDRĪKST izmantot standarta šļūtenes un manometrus. Izmantojiet TIKAI
aprīkojumu, kas paredzēts lietošanai ar R744.

▪ Nepiederošu vielu daudzums caurulēs (ieskaitot eļļu) ≤30 mg/10 m.

PIEZĪME
Ja ir vēlama iespēja aizvērt ārējo cauruļvadu noslēgvārstus, tad uzstādītājam šādām
caurulēm OBLIGĀTI jāuzstāda spiediena atslogošanas vārsts:

▪ No ārējās iekārtas uz saldēšanas iekšējiem blokiem: uz šķidruma cauruļvada

▪ No ārējās iekārtas uz gaisa kondicionēšanas iekšējiem blokiem: uz šķidruma UN
gāzes cauruļvadiem
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Aukstumaģenta cauruļvada diametrs
Caurules ārējais diametrs (mm)

2× Ø9,5

Aukstumaģenta cauruļvadu materiāls
▪ Cauruļu materiāls: K65 vara-dzelzs sakausējums (CuFe2P), maksimālais darba

spiediens = 120 bar

▪ Cauruļvada atlaidināšanas pakāpe un biezums:
Ārējais diametrs (Ø) Atlaidināšanas

pakāpe
Biezums (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(ievilkts)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Atkarībā no attiecīgajiem tiesību aktiem un iekārtas maksimālā darba spiediena (sk. "PS
High" uz iekārtas datu plāksnītes) var būt nepieciešams lielāks cauruļvada sieniņu biezums.

7.1.2 Dzesētāja caurules izolācija

▪ Izmantojiet polietilēna putas kā izolācijas materiālu:

- ar siltuma caurlaidību no 0,041 līdz 0,052 W/mK (no 0,035 līdz 0,045 kcal/mh
°C)

- ar vismaz 120°C karstumizturību

▪ Izolācijas biezums

Caurules ārējais diametrs
(Øp)

Izolācijas iekšējais
diametrs (Øi)

Izolācijas biezums (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Ja temperatūra ir lielāka par 30°C, bet mitrums ir lielāks par 80% relatīvā mitruma,
izolācijas materiālu biezumam ir jābūt vismaz 20 mm, lai novērstu kondensātu uz
izolācijas virsmas.

7.2 Dzesēšanas šķidruma cauruļu pievienošana

7.2.1 Dzesētāja cauruļu pievienošanu

Pirms dzesētāja cauruļu pievienošanas veicamie darbi

Pārliecinieties, ka iekštelpu un āra iekārta ir nostiprināta.

Parastā darbplūsma

Dzesētāja cauruļu pievienošana ietver:

▪ Dzesētāja cauruļu pievienošanu iekštelpu iekārtai

▪ Dzesētāja cauruļu pievienošanu ārā iekārtai

▪ Dzesētāja cauruļu izolāciju
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▪ Ievērojiet norādījumus par šādām operācijām:

- Cauruļu locīšana

- Lodēšana

- Noslēgvārstu izmantošana

7.2.2 Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu pievienošanas laikā

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī brīdinājumus un prasības šādās nodaļās:

▪ "2 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi" [4 4]

▪ "7.1 Dzesētāja cauruļu sagatavošana" [4 21]

BĪSTAMI: APDEGUMU/APPLAUCĒŠANĀS BRIESMAS

UZMANĪBU!
NEDRĪKST locīt augstspiediena cauruļvadus! Locīšana var samazināt caurules biezumu
un tādējādi vājināt cauruļvadu. VIENMĒR izmantojiet K65 veidgabalus.

PIEZĪME
Ievērojiet šādus piesardzības noteikumus attiecībā uz aukstumaģenta cauruļvadu:

▪ Nepieļaujiet nepiederošu vielu, piemēram, gaisa, piejaukumus aukstumaģenta
sastāvā.

▪ Papildiniet aukstumaģentu tikai ar R744 (CO₂).

▪ Lietojiet tikai tādus montāžas rīkus (piemēram, spiediena manometru komplektu),
kas paredzēti vienīgi iekārtām ar R744 (CO₂), iztur paredzēto spiedienu un
nepieļauj nepiederošu vielu (piemēram, minerāleļļas un mitruma) iekļūšanu
sistēmā.

▪ NEATSTĀJIET caurules objektā neaprūpētas. Ja pabeigsit darbu mazāk nekā
1  mēneša laikā, aplīmējiet cauruļu galus vai saspiediet caurules (skat. attēlu
zemāk). Caurules, kas tiek uzstādītas ārpus telpām, ir jāsaspiež neatkarīgi no
darba ilguma.

▪ Ievērojiet piesardzību, ievietojot sienā vara caurules (sk. attēlu zemāk).
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7.2.3 Norādes dzesētāja cauruļu pievienošanai

▪ Lodēšanas laikā izpūtiet ar slāpekli, lai cauruļvada iekšpusē neveidotos daudz
oksīda plēves. Šī plēve nelabvēlīgi ietekmē vārstus un kompresorus saldēšanas
sistēmā un kavē to pareizu darbību.

▪ Iestatiet ar spiediena samazināšanas vārstu slāpekļa spiedienu uz 20 kPa (0,2 bar)
(tieši tik daudz, lai to varētu sajust uz ādas).

a b c d e

ff

a Aukstumaģenta cauruļvads
b Lodējamā daļa
c Lentes tinums
d Manuālais vārsts
e Spiediena samazināšanas vārsts
f Slāpeklis

▪ NELIETOJIET antioksidantus, kad lodējat cauruļu savienojumus.

Atliekas var aizsprostot caurules un sabojāt aprīkojumu.

▪ NELIETOJIET kušņus, kad lodējat aukstumaģenta vara-vara cauruļvadus.
Izmantojiet fosfora vara cietlodēšanas pildvielu sakausējumu (CuP279, CuP281
vai CuP284:DIN EN ISO 17672), kam nav nepieciešami kušņi.

Kušņi ārkārtīgi kaitīgi ietekmē aukstumaģenta cauruļvadu sistēmas. Piemēram, ja
tiek izmantoti kušņi uz hlora bāzes, tas izraisa cauruļu koroziju, bet ja kušņi satur
fluoru, tas pasliktina aukstumaģenta eļļu.

▪ Lodēšanas laikā vienmēr aizsargājiet apkārtējās virsmas pret karstumu
(piemēram, ar izolācijas putām).

7.2.4 Dzesējošās vielas cauruļu pievienošana iekštelpu iekārtai

UZMANĪBU!
Uzstādiet aukstumaģenta cauruļvadu vai komponentus tādā stāvoklī, lai tie
nesaskartos ar vielu, kas var izraisīt aukstumaģenta cauruļvada vai komponentu
koroziju, ja vien šie komponenti nav izgatavoti no materiāliem, kam piemīt noturība
pret koroziju vai kas ir atbilstīgi aizsargāti pret koroziju.

▪ Cauruļvada garums. Aukstumaģenta cauruļvadam jābūt pēc iespējas īsākam

▪ Savienojuma piemērs ar iekšējo bloku:

a
b

c

d
e

a Ārējais bloks
b BEV2 bloks
c Gāzes cauruļvads
d Šķidruma cauruļvads
e Iekšējais bloks

INFORMĀCIJA
▪ Katram BEV2 blokam var pievienot tikai 1 iekšējo bloku.

▪ Šajā nodaļā aprakstīta tikai savienošanas procedūra ar BEV2 bloku. Informāciju
par iekšējā vai ārējā bloka savienošanu skatiet uzstādīšanas instrukcijā, kas
piegādāta līdz ar iekšējo vai ārējo bloku.
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SARGIETIES!
▪ Izmantojiet K65 cauruļvadus augstspiediena ierīcēm ar darba spiedienu 120  bar

vai 90 bar atkarībā no to vietas sistēmā.

▪ Izmantojiet K65 savienojumus un veidgabalus, kas apstiprināti darba spiedienam
120 bar vai 90 bar atkarībā no to vietas sistēmā.

▪ Caurules drīkst savienot TIKAI ar lodēšanu. Cita veida savienojumi nav atļauti.

▪ Cauruļu paplašināšana NAV atļauta.

1 Ievietojiet ārējo cauruli cauruļvadā BEV2 bloka pusē.

2 Pievienojiet aukstumaģenta cauruļvadu iekārtai, izmantojot tikai lodētus
savienojumus.

PIEZĪME
Lodēšanas laikā uzklājiet mitru drānu uz izolācijas, kas piestiprināta pie bloka (a), un
pārliecinieties, ka temperatūra nepārsniedz 200°C.

a

dcb e

a BEV2 bloks
b Cauruļvads BEV2 bloka pusē
c Iekārtai piestiprināta izolācija
d Lodētais savienojums
e Ārējais cauruļvads

3 Izolējiet BEV2 bloka aukstumaģenta cauruļvadus šādi:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Izolējošais materiāls (ārējie piederumi)
b Savilcēji (piederums)
c Izolācijas detaļas (piederums)
d Lodētais savienojums
e Aukstumaģenta caurules savienojums (savienojumam ar bloku)
f Bloks

1 Pagrieziet uz augšu izolācijas detaļu šuves.
2 Piestipriniet pie bloka pamatnes.
3 Savelciet izolācijas detaļas ar savilcējiem.

a

a Izolācijas detaļas (piederums) šuve vērsta uz augšu

PIEZĪME
Noteikti izolējiet visu aukstumaģenta cauruļvadu. Cauruļvada posms bez izolācijas var
izraisīt kondensāta veidošanos.



8 | Elektroinstalācija

Uzstādītāja uzziņu grāmata

26
BEV2N-A

CO₂ Conveni komplekts: BEV2 bloks
4P677928-1 – 2021.10

8 Elektroinstalācija
PIEZĪME
Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radio
traucējumus. Tādā gadījumā iespējams, ka lietotājam būs jāveic atbilstīgi pasākumi.

Šajā nodaļā
8.1 Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu ............................................................................................................................. 26

8.1.1 Piesardzības pasākumi elektroinstalācijas vadu uzstādīšanas laikā ...................................................................... 26
8.1.2 Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu.............................................................................................. 27

8.2 Elektrisko vadu savienošana ar BEV2 bloku ........................................................................................................................... 28

8.1 Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu

Pirms elektroinstalācijas pievienošanas

Pārliecinieties, ka aukstumaģenta cauruļvads ir pievienots un pārbaudīts.

Parastā darbplūsma

Elektroinstalācijas pievienošana parasti sastāv no tālāk norādītajiem posmiem.
1 Pārliecinieties, ka elektriskā tīkla rādītāji atbilst bloku elektrotehniskajām

prasībām.
2 Elektrisko vadu savienošana ar ārējo bloku.
3 Elektrisko vadu savienošana ar iekšējo bloku.
4 Elektrisko vadu savienošana ar BEV2 bloku.
5 Pievienošana pie elektriskā tīkla.

8.1.1 Piesardzības pasākumi elektroinstalācijas vadu uzstādīšanas laikā

BĪSTAMI: STRĀVAS TRIECIENA BRIESMAS

SARGIETIES!
Kā strāvas padeves kabeļus VIENMĒR izmantojiet daudzdzīslu kabeļus.

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī brīdinājumus un prasības nodaļā "2  Vispārīgas drošības piesardzības
pasākumi" [4 4].

SARGIETIES!
▪ Ārējie vadi ir JĀUZSTĀDA pilnvarotam elektriķim, un tiem ir JĀATBILST spēkā

esošajiem tiesību aktiem.

▪ Izveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksētajām elektroinstalācijām.

▪ Visiem uz vietas saliktajiem komponentiem un elektriskajām konstrukcijām ir
JĀATBILST spēkā esošajiem tiesību aktiem.
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SARGIETIES!
▪ Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza, tad aprīkojums var sabojāties.

▪ Ierīkojiet pareizu zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas zemējumu ar komunālā tīkla
caurulēm, izlādni vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu.

▪ Uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai slēdžus.

▪ Sasieniet un piestipriniet elektriskos vadus ar kabeļu saitēm tā, lai kabeļi
NESASKARTOS ar asām malām vai caurulēm, it īpaši augstspiediena pusē.

▪ Izmantojiet komplektā iekļautos kabeļus (iekšējā bloka kārbā) un pārliecinieties,
ka spaiļu savienojumi vai vadi nav noslogoti. Nepareiza vadu savienošana vai
piestiprināšana var izraisīt pārkaršanu, elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.

▪ NELIETOJIET ar līmlenti aplīmētus vadus, savītos vadus, pagarinātājus vai
savienojumus no zvaigznes–trīsstūra slēguma. Tie var izraisīt pārkaršanu,
elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Iekšējam blokam var būt šādi simboli:

Simbols Paskaidrojums

Pirms apkopes veikšanas izmēriet spriegumu uz galvenās ķēdes
kondensatoru vai elektrotehnisko detaļu spailēm.

SARGIETIES!
Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa pārtraucēju ar vismaz 3 mm attālumu starp
kontaktpunktu spraugām, kas nodrošina pilnīgu atvienošanu III kategorijas
pārsprieguma gadījumā.

SARGIETIES!
Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, tad, lai izvairītos no briesmām, tas ir JĀNOMAINA
ražotājam, tā aģentam vai līdzīgai kvalificētai personai.

SARGIETIES!
Nepieļaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara caurulēm, kurām nav
siltumizolācijas, jo šādas caurules ir ļoti karstas.

8.1.2 Norādes par elektroinstalācijas vadu pievienošanu

Neaizmirstiet tālāk minēto:

▪ Ja izmantojat no vairākām dzīslām savītus vadus, tad vada galā uzstādiet apaļu
apspaides tipa spaili. Uzstādiet apaļu apspaides tipa spaili uz vada līdz pat
izolācijai un ar piemērotu instrumentu nostipriniet šo spaili.

b a

a Savītais vads
b Apaļā apspaides tipa spaile

c
a

b

a Apaļā apspaides tipa spaile
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b Izgriezuma daļa
c Uzvāžņa paplāksne

▪ Izmantojamās vadu ierīkošanas metodes:

Vada veids Ierīkošanas metode

Vienas dzīslas vads c b

c

aa

A
AA´

A´

a Savīts vienas dzīslas vads

b Skrūve

c Plakanā paplāksne

No vairākām dzīslām
savīts vads ar apaļu
apspaides tipa spaili

c b ba c

a

B
B

a Spaile

b Skrūve

c Plakanā paplāksne

 Atļauts

 NAV atļauts

Pievilkšanas griezes momenti

Vadi Skrūvju izmēri Pievilkšanas griezes
moments (N•m)

Barošanas kabelis M4 1,18~1,44

Zemējuma spailes kabelis M4 1,52~1,86

▪ Zemējuma vadam starp vada atslogotāju un spaili jābūt garākam par citiem
vadiem.

8.2 Elektrisko vadu savienošana ar BEV2 bloku

PIEZĪME
▪ Rīkojieties saskaņā ar elektrisko shēmu (to piegādā līdz ar bloku, un tā atrodas

apkopes vāka otrā pusē).

▪ Norādījumus par to, kā pievienot izvēles aprīkojumu, skatiet uzstādīšanas
instrukcijā, kas piegādāta kopā ar izvēles aprīkojumu.

▪ Gādājiet, lai elektrības vadi NETRAUCĒ pareizi piestiprināt apkopes vāku.

Svarīgi, lai barošanas vadi un pārraides vadi būtu savstarpēji atdalīti. Lai nepieļautu
elektriskos traucējumus, starp abiem vadiem vienmēr jābūt VISMAZ 50  mm
atstarpei.
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PIEZĪME
Gādājiet, lai barošanas līnija un pārraides līnija būtu savstarpēji atdalītas. Pārraides
vadi un barošanas vadi var krustoties, bet NEDRĪKST būt savstarpēji paralēli.

1 Noņemiet apkopes vāku.

2 Pievienojiet signālu pārraides kabeli:
▪ Paņemiet signālu pārraides kabeli no iekšējā bloka piederumiem un izveriet

kabeli caur abu bloku rāmjiem.
▪ Noņemiet pārvienojumu no savienotāja X70A iekšējā bloka PCB un

pievienojiet signālu pārraides kabeli savienotājam X70A.
▪ Pievienojiet kabeli savienotājam X2A uz BEV bloka PCB.
▪ Piestipriniet kabeli ar mazo savilcēju (piederums).

3 Pievienojiet barošanas kabeli:
▪ Paņemiet barošanas kabeli no iekšējā bloka piederumiem un izveriet kabeli

caur abu bloku rāmjiem.
▪ Ar "faston" savienotājiem savienojiet kabeļa galu ar iekšējā bloka spaili.
▪ Pievienojiet otru barošanas kabeļa galu pie BEV2 bloka spailes.
▪ Piestipriniet kabeli ar mazo savilcēju (piederums)

4 Pielieciet atpakaļ apkopes vāku.

Savienojums ar iekšējo bloku

X70A

dca b gfe

a Signālu pārraides kabeļa ievēršanas atvere
b Signālu pārraides kabelis (iekšējā bloka piederums)
c Pārvienojums
d X70A savienotājs
e "Faston" savienotājs
f Barošanas kabeļa ievēršanas atvere
g Barošanas kabelis

Savienojums ar BEV2 bloku

c ca f dd b ce cg

a Signālu pārraides kabelis
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b Barošanas kabelis
c Savilcējs (piederums)
d Vadu ievēršanas atvere
e X2A savienotājs
f Barošas spailes
g Zeme

Vadojuma piemērs

X2A
X70A

L
L

N
N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

F1 F2 F1 F2

b c

d

a

NL

IN/D OUT/D
Control box

a Ārējā bloka vadības kārba
b Iekšējais bloks
c BEV2 bloks
d Lietotāja saskarnes ierīce
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9 Nodošana ekspluatācijā
SARGIETIES!
Pārliecinieties, ka apkopes vāks ir aizvērts pēc iekšējā bloka, BEV2 bloka un ārējā
bloka uzstādīšanas beigām.

INFORMĀCIJA
Skatiet uzstādīšanas instrukcijas, kas piegādātas līdz ar iekšējiem un ārējiem blokiem
sistēmas nodošanai ekspluatācijā.

9.1 Kontrolsaraksts pirms nodošanas ekspluatācijā

1 Pēc iekārtas uzstādīšanas pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus.

2 Aizveriet iekārtu.

3 Iedarbiniet iekārtu.
Esat izlasījis visus uzstādīšanas norādījumus, kā aprakstīts uzstādītāja atsauces
rokasgrāmatā.

Uzstādīšana

Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi uzstādīta, lai, palaižot iekārtu, izvairītos no nenormāla
trokšņa un vibrācijas.

Iekštelpu iekārta ir pareizi uzstādīta.

Ārpus telpām uzstādāmā iekārta ir pareizi uzstādīta.

Aukstumģenta cauruļvadi (gāzei un šķidrumam) ir pareizi uzstādīti un siltumizolēti.

NAV dzesējošās vielas noplūžu.

Vai netrūkst kādas fāzes, vai nav kādasapgrieztas fāzes.

Sistēma ir pareizi zemēta un zemējuma spailes ir pievilktas.

Drošinātāji vai citas lokālās aizsardzības ierīces tiek uzstādītas atbilstoši šai instrukcijai, un
tās NEDRĪKST apiet .

Strāvas padeves spriegums atbilst iekārtas identifikācijas uzlīmē norādītajam spriegumam.

Slēdžu kārbā NAV vaļīgu savienojumu vai bojātu elektrokomponentu.

iekštelpu iekārtas un ārpus telpām uzstādāmās iekārtas iekšpusē NAV bojātu komponentu
vai saspiestu cauruļu.

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas sprostvārsti (gāzes un šķidruma) ir pilnībā atvērti.



10 | Likvidēšana

Uzstādītāja uzziņu grāmata

32
BEV2N-A

CO₂ Conveni komplekts: BEV2 bloks
4P677928-1 – 2021.10

10 Likvidēšana
PIEZĪME
NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, aukstumaģenta, eļļas un
citu daļu apstrāde ir jāveic saskaņā ar attiecīgo likumdošanu. Bloki ir JĀPĀRSTRĀDĀ
specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu.
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11 Tehniskie dati
▪ Jaunāko tehnisko datu apakškopa ir reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski

pieejama).

▪ Jaunāko tehnisko datu pilnais komplekts ir vietnē Daikin Business Portal
(nepieciešama autentifikācija).

11.1 Vadojuma shēma

11.1.1 Unificētās elektroinstalācijas shēmas apzīmējumi

Izmantotās daļas un numerāciju skatiet iekārtas elektroinstalācijas shēmā. Daļas ir
atsevišķi numurētas ar arābu cipariem augošā secībā, numurs pārskatā ir norādīts
ar "*" kā daļas koda sastāvdaļa.

Simbols Nozīme Simbols Nozīme

Jaudas slēdzis Aizsargzemējums

Savienojums Aizsargzemējums (skrūve)

, Savienotājs A Taisngriezis

Zeme Releja savienotājs

Ārējā
elektroinstalācija

Īsslēguma savienotājs

Drošinātājs Spaile

INDOOR

Iekšējais bloks Spaiļu josla

OUTDOOR

Ārējais bloks Vadu skava

Paliekošās strāvas
ierīce

Simbols Krāsa Simbols Krāsa

BLK Melns ORG Oranžs

BLU Zils PNK Rozā

BRN Brūns PRP, PPL Purpurkrāsas

GRN Zaļš RED Sarkans

GRY Pelēks WHT Balts

SKY BLU Debeszils YLW Dzeltens

Simbols Nozīme

A*P Iespiedshēma (PCB)

BS* Poga IESL/IZSL, iedarbināšanas slēdzis

BZ, H*O Zummers

C* Kondensators
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Simbols Nozīme

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Savienojums, savienotājs

D*, V*D Diode

DB* Diožu tilts

DS* DIP slēdzis

E*H Sildītājs

FU*, F*U, (par raksturlielumiem sk. PCB
iespiedshēmu jūsu blokā)

Drošinātājs

FG* Savienotājs (rāmja zemējums)

H* Turētājs

H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzīte, gaismas diode

HAP Gaismas diode (apkopes monitors zaļš)

HIGH VOLTAGE Augstspriegums

IES Viedacs sensors

IPM* Inteliģentais barošanas modulis

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnētiskais relejs

L Zem sprieguma

L* Spole

L*R Reaktors

M* Soļu motors

M*C Kompresora motors

M*F Ventilatora motors

M*P Drenāžas sūkņa motors

M*S Automātiskās līstīšu kustības motors

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnētiskais relejs

N Neitrāle

n=*, N=* Ferīta serdes tinumu skaits

PAM Impulsu-amplitūdas modulācija

PCB* Iespiedshēma (PCB)

PM* Barošanas modulis

PS Barošanas slēdzis

PTC* PTC termorezistors

Q* Izolētā aizvara bipolārais tranzistors
(IGBT)

Q*C Jaudas slēdzis

Q*DI, KLM Noplūdstrāvas aizsargslēdzis

Q*L Pārslodzes aizsargs
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Simbols Nozīme

Q*M Termiskais slēdzis

Q*R Paliekošās strāvas ierīce

R* Rezistors

R*T Termorezistors

RC Uztvērējs

S*C Robežslēdzis

S*L Pludiņslēdzis

S*NG Aukstumaģenta noplūdes sensors

S*NPH Spiediena devējs (augsts)

S*NPL Spiediena devējs (zems)

S*PH, HPS* Spiediena slēdzis (augsts)

S*PL Spiediena slēdzis (zems)

S*T Termostats

S*RH Mitruma sensors

S*W, SW* Iedarbināšanas slēdzis

SA*, F1S Izlādnis

SR*, WLU Signālu uztvērējs

SS* Selektorslēdzis

SHEET METAL Spaiļu joslas stiprinājuma plāksne

T*R Transformators

TC, TRC Raidītājs

V*, R*V Varistors

V*R Diožu tilta, izolētā aizvara bipolārā
tranzistora (IGBT) barošanas modulis

WRC Bezvadu tālvadības ierīce

X* Spaile

X*M Spaiļu josla (bloks)

Y*E Elektroniskā paplašinājumvārsta tinums

Y*R, Y*S Atplūdes elektromagnētiskā vārsta
tinums

Z*C Ferīta serde

ZF, Z*F Traucējumu filtrs
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12 Glosārijs
Izplatītājs

Attiecīgā produkta izplatītājs.

Pilnvarots uzstādītājs
Tehniski prasmīga persona, kas ir kvalificēta šī produkta uzstādīšanai.

Lietotājs
Persona, kas ir šī produkta īpašnieks un/vai ekspluatē šo produktu.

Piemērojamā likumdošana
Visas starptautiskās, Eiropas, nacionālās un vietējās direktīvas, likumi,
noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un izmantojami noteiktam produktam
vai sfērai.

Servisa uzņēmums
Kvalificēts uzņēmums, kas var veikt vai koordinēt nepieciešamo iekārtas
remontu.

Uzstādīšanas rokasgrāmata
Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata,
kurā izskaidrota uzstādīšana, konfigurēšana un uzturēšana.

Ekspluatācijas rokasgrāmata
Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju rokasgrāmata,
kurā izskaidrota ekspluatācija.

Piederumi
Uzlīmes, rokasgrāmatas, informācijas lapas un aprīkojums, kas iekļauts
iekārtas komplektācijā un kas ir jāuzstāda atbilstoši pavadošajā
dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.

Papildu aprīkojums
Aprīkojums, kuru ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin, un kuru
iespējams kombinēt ar šo produktu atbilstoši pavadošajā dokumentācijā
sniegtajām instrukcijām.

Ārējie piederumi
Aprīkojums, kuru Daikin NERAŽO un kuru var kombinēt ar izstrādājumu
saskaņā ar instrukcijām piegādātajā dokumentācijā.
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