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1 За документацията

1.1 За настоящия документ
Целева публика
Упълномощени монтажници

ИНФОРМАЦИЯ
Този уред е предназначен за употреба от опитни или
обучени потребители в магазини, в леката
промишленост или във ферми, или за търговска
употреба от неспециалисти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване,
поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от
Daikin и, в допълнение, съответстват на приложимото
законодателство и се извършват само от
квалифицирани лица. В Европа и в областите, в които
се прилагат стандартите IEC, приложимият стандарт е
EN/IEC 60335-2-40.

Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният
комплект се състои от:

▪ Общи предпазни мерки за безопасност:
▪ Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете

преди монтажа

▪ Формат: Хартия (в кутията на вътрешния модул)

▪ Ръководство за монтаж:
▪ Инструкции за монтаж

▪ Формат: Хартия (доставя се в комплекта)

▪ Справочно ръководство на монтажника:
▪ Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни,

…

▪ Формат: Дигитални файлове на http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Последните редакции на доставената документация може да са
налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите
чрез вашия дилър.

Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

Технически данни
▪ Извадка от най-новите технически данни може да се намери

на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).

▪ Пълният комплект с най-новите технически данни може да се
намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

2 Общи предпазни мерки за
безопасност

2.1 За документацията
▪ Оригиналната документация е написана на английски език.

Всички други езици са преводи.

▪ Спазвайте внимателно описаните в настоящия документ
предпазни мерки за безопасност, които обхващат много
важни теми.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Монтажът на системата и всички дейности, описани в
ръководството за монтаж и в справочника за монтажника,
ТРЯБВА да се извършат от оторизиран монтажник.

2.1.1 Значение на предупреждения и
символи

ОПАСНОСТ
Обозначава ситуация, което причинява смърт или
тежко нараняване.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
Обозначава ситуация, която е възможно да причини
смърт от електрически ток.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ
Обозначава ситуация, която може да доведе до
изгаряне/опарване поради екстремни горещи или
студени температури.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ
Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика
експлозия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначава ситуация, което е възможно да причини
смърт или тежко нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

ВНИМАНИЕ
Обозначава ситуация, което е възможно да причини
леко или средно нараняване.

БЕЛЕЖКА
Обозначава ситуация, което е възможно да причини
увреждане на оборудването или на имуществото.

ИНФОРМАЦИЯ
Обозначава полезни съвети или допълнително
информация.

Използвани символи на модула:

Символ Обяснение
Преди монтаж прочетете ръководството за
монтаж и експлоатация, както и инструкциите
за окабеляването.
Преди извършване на дейности по поддръжка
и сервизно обслужване, прочетете сервизното
ръководство.
За повече информация вижте справочника за
монтажника и потребителя.

Уредът съдържа въртящи се части.
Внимавайте при сервизно обслужване или
проверка на уреда.

Използвани символи в документацията:

Символ Обяснение
Показва заглавие на фигура или препратка към
нея.

Пример: "  1–3 Заглавието на Фигура"
означава "Фигура 3 в Глава 1".

Символ Обяснение
Показва заглавие на таблица или препратка
към нея.

Пример: "  1–3 Заглавието на Таблица"
означава "Таблица 3 в Глава 1".

2.2 За монтажника

2.2.1 Общи изисквания
Ако НЕ сте сигурни как да монтирате или да работите с модула,
свържете се с вашия дилър.

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ
▪ НЕ докосвайте тръбопровода за охладителя,

тръбопровода за водата или вътрешните части по
време на или незабавно след работа на модула. Те
може да са прекомерно горещи или прекомерно
студени. Изчакайте, докато се върнат към нормална
температура. Ако ТРЯБВА да ги пипате, носете
защитни ръкавици.

▪ НЕ докосвайте какъвто и да е случайно изтичащ
хладилен агент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилният монтаж или присъединяване на
оборудване или аксесоари е възможно да причини
токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други
повреди на оборудването. Използвайте САМО
аксесоари, допълнително оборудване и резервни
части, които са произведени или одобрени от Daikin.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че монтажът, изпитването и използваните
материали отговарят на изискванията на приложимото
законодателство (в началото на инструкциите, описани
в документацията на Daikin).

ВНИМАНИЕ
При монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на
системата носете подходящи лични предпазни
средства (предпазни ръкавици, защитни очила и т.н.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Накъсайте на части и изхвърлете пластмасовите
опаковъчни торби, за да не може с тях да си играе
никой, и най-вече деца. Възможен риск: задушаване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете
модулът да бъде използван за убежище на дребни
животни. Дребните животни могат да причинят
неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до
части на електрооборудването.

ВНИМАНИЕ
НЕ докосвайте отвора за приток на въздух или
алуминиевите ребра на външното тяло.

ВНИМАНИЕ
▪ НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване

върху модула.

▪ НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху
модула.
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В съответствие с изискванията на приложимото
законодателство може да е необходимо воденето на дневник на
продукта, който да съдържа като минимум: информация за
поддръжката, извършени ремонтни работи, резултати от
изпитвания/проверки, периоди на престой и т.н.

Освен това, на достъпно място на продукта ТРЯБВА да се
осигури като минимум следната информация:

▪ Инструкции за спиране на системата в случай на авария

▪ Наименование и адрес на пожарната служба, полицейския
участък и болницата

▪ Име, адрес и телефонни номера за през деня и през нощта за
получаване на сервизно обслужване

В Европа необходимите указания за воденето на този дневник
са дадени в EN378.

2.2.2 Място за монтаж
▪ Осигурете достатъчно пространство около модула за

сервизно обслужване и циркулация на въздуха.

▪ Уверете се, че мястото за монтаж издържа на тежестта и
вибрациите на модула.

▪ Уверете се, че зоната е добре проветрима. НЕ запушвайте
отворите за вентилация.

▪ Уверете се, че модулът е нивелиран.

НЕ монтирайте модула на следните места:

▪ В потенциално взривоопасни среди.

▪ На места, където има монтирано оборудване, излъчващо
електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да
попречат на управлението на системата и да предизвикат
неизправности в работата на оборудването.

▪ На места, където има риск от възникване на пожар поради
изтичането на леснозапалими газове (пример: разредител
или бензин), въглеродни влакна, запалим прах.

▪ На места, където се произвежда корозивен газ (пример: газ на
сериста киселина). Корозията на медните тръби или
запоените елементи може да причини изтичане на хладилен
агент.

2.2.3 Хладилен агент — в случай на R744
За повече информация вижте ръководството за монтаж или
справочното ръководство на монтажника на вашето
приложение.

БЕЛЕЖКА
Уверете се, че монтажът на тръбопровода за
хладилния агент отговаря на изискванията на
приложимото законодателство. Приложимият стандарт
в Европа е EN378.

БЕЛЕЖКА
Уверете се, че свързващите тръби и съединенията НЕ
са подложени на напрежение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По време на тестовете, НИКОГА не повишавайте
налягането в продукта над допустимото максимално
налягане (вижте табелката със спецификации на
уреда).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вземете достатъчно надеждни мерки за безопасност в
случай на изтичане на хладилен агент. Ако има
изтичане на хладилен газ, незабавно проветрете
зоната. Възможни рискове:

▪ Отравяне с въглероден диоксид

▪ Задушаване

БЕЛЕЖКА
След като всички тръби са свързани, уверете се, че
няма изтичане на газ. Използвайте азот, за да
направите проверка за изтичане на газ.

БЕЛЕЖКА
▪ За избягване на повреда на компресора, НЕ

зареждайте повече от указаното количество
охладител.

▪ Когато охладителната система ще се отваря,
хладилният агент ТРЯБВА да се третира съгласно
приложимото законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че в системата няма кислород.
Зареждането с охладител трябва да става САМО след
извършване на проверка за течове и вакуумно
изсушаване.

Възможно последствие: Самозапалване и експлозия
на компресора поради навлизане на въздух в
работещия компресор.

ВНИМАНИЕ
Вакуумираната система ще бъде под тройна точка. За
да избегнете твърд лед, ВИНАГИ започвайте да
зареждате с R744 в състояние на пара. Когато се
достигне тройната точка (5,2  bar абсолютно налягане
или 4,2  bar манометрично налягане), можете да
продължите да зареждате с R744 в течно състояние.

▪ Ако е необходимо презареждане, вижте табелката със
спецификации на модула. Табелката посочва типа и
необходимото количество на охладителния агент.

▪ Модулът е зареден фабрично с хладилен агент и в
зависимост от размерите на тръбите и тръбния път някои
системи изискват допълнително зареждане с хладилен агент.

▪ Използвайте само R744 (CO2) като хладилен агент. Други
вещества е възможно да причинят взривове и злополуки.

▪ Никога НЕ зареждайте допълнително количество течен
хладилен агент от линия за газ. Компресията на течността
може да причини повреда на компресора.

▪ Работете само с инструменти, предвидени специално за типа
охладител, използван в системата, за да осигурите устойчиво
налягане и да предотвратите навлизането на чужди тела в
системата.

▪ Бавно отворете охладителните цилиндри.

ВНИМАНИЕ
Когато процедурата по зареждане на охладител е
завършена или временно спряна, затворете вентила
на резервоара с охладител незабавно. Ако клапанът
НЕ се затвори незабавно, оставащото налягане може
да зареди допълнително хладилен агент. Възможно
последствие: Неправилно количество хладилен агент.
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2.2.4 Електрически

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
▪ ИЗКЛЮЧЕТЕ напълно електрозахранването преди

сваляне на капака на превключвателната  кутия,
свързване на електрическите проводници или
докосване на електрическите части.

▪ Разкачете захранването за повече от 10  минути и
измерете напрежението при клемите на
кондензаторите на главната верига или
електрическите компоненти, преди да извършвате
сервизно обслужване. Напрежението ТРЯБВА да е
по-малко от 50 V DC, преди да можете да докоснете
електрическите компоненти. За местоположението
на клемите, вижте схемата на окабеляването.

▪ НЕ докосвайте електрическото оборудване с мокри
ръце.

▪ НЕ оставяйте модула без наблюдение, когато е
свален сервизният капак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако в поставените кабели НЯМА фабрично монтиран
главен прекъсвач или друго средство за прекъсване на
електрозахранването с разстояние между контактите
на всички полюси, осигуряващо пълно прекъсване при
условията на категория на пренапрежение III, ТРЯБВА
да монтирате такъв прекъсвач или средство за
прекъсване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Използвайте САМО медни проводници.

▪ Уверете се, че монтажът на местното окабеляване
отговаря на изискванията на приложимото
законодателство.

▪ Цялото окабеляване на място ТРЯБВА да се
извърши съгласно доставената с продукта
електромонтажна схема.

▪ НИКОГА не притискайте снопове от кабели и се
уверете, че НЕ се допират до тръбопроводи и остри
ръбове. Уверете се, че върху клемните съединения
не се оказва външен натиск.

▪ Не забравяйте да монтирате заземяващо
окабеляване. НЕ заземявайте модула към
водопроводна или газопроводна тръба, преграден
филтър за пренапрежения или заземяване на
телефон. Неправилното заземяване може да
причини токов удар.

▪ Уверете се, че използвате специално
предназначена захранваща верига. НИКОГА не
използвайте източник на захранване, който се
използва съвместно с друг електрически уред.

▪ Уверете се, че сте монтирали необходимите
предпазители или прекъсвачи.

▪ Уверете се, че сте монтирали прекъсвач,
управляван от утечен ток. Неговата липса може да
причини токов удар или пожар.

▪ При монтиране на прекъсвач, управляван от утечен
ток, проверете дали е съвместим с инвертора
(устойчив на високочестотен електрически шум), за
да се избегне ненужното задействане на
прекъсвача.

ВНИМАНИЕ
▪ Когато свързвате захранването: първо свържете

заземяващия кабел, преди да пристъпите към
свързването на токоносещите връзки.

▪ Когато разединявате захранването: първо откачете
токоносещите кабели, а след това заземяващото
съединение.

▪ Дължината на проводниците между елемента за
снемане на напреженията и самия клемен блок
ТРЯБВА да е такава, че токоносещите проводници
да са опънати силно, преди да се опъне
заземяващият проводник, в случай че захранването
се разхлаби и се издърпа от елемента за снемане
на напреженията.

БЕЛЕЖКА
Препоръки при прекарване на захранващи кабели:

▪ НЕ съединявайте проводници с различни дебелини
към клемния блок за захранването (хлабината на
захранващите кабели може да доведе до
прекомерно загряване).

▪ Когато свързвате проводници с една и съща
дебелина, спазвайте показаното на илюстрацията
по-горе.

▪ За окабеляване използвайте специално
предназначените за целта захранващ кабел и
свържете здраво проводниците, след което ги
фиксирайте, за да елиминирате влиянието на
външното налягане върху клемите.

▪ Използвайте подходяща отвертка за затягане на
клемните винтове. Отвертката с малка глава ще
повреди главата на винта и ще направи правилното
затягане невъзможно.

▪ Прекомерното натягане на клемните винтове може
да ги скъса.

Монтирайте захранващите кабели на разстояние най-малко
1 метър от телевизори или радиоприемници, за да не допуснете
появата на смущения. В зависимост от радиовълните,
разстоянието от 1 метър може да НЕ бъде достатъчно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ След приключване на електротехническите работи

потвърдете, че всеки електрически компонент и
клема вътре в кутията за електрически компоненти
са съединени надеждно.

▪ Преди да пуснете модула се уверете, че всички
капаци са затворени.

БЕЛЕЖКА
САМО приложимо, ако захранването е трифазно и
компресорът има метод за стартиране чрез ВКЛ/ИЗКЛ.

Ако съществува вероятност от обърната фаза след
кратковременно спиране на електроподаването по
време на работа на уреда, свържете устройство за
защита срещу обърната фаза към местната верига на
захранването. Работата на уреда с обърната фаза
може да повреди компресора и други части.
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3 Конкретни инструкции за
безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и норми за безопасност.

Монтаж на уреда (вижте "6 Монтиране на модула" [4 8])

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтажът трябва да се извърши от монтажник,
изборът на материали и монтажа трябва да отговарят
на приложимото законодателство. Приложимият
стандарт в Европа е EN378.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Монтирайте всички необходими предпазни мерки в

случай на изтичане на хладилен агент съгласно
стандарт EN378 (вижте "6.1.2  Допълнителни
изисквания към мястото на монтаж при CO₂
хладилен агент" [4 9]).

▪ Уверете се, че сте инсталирали детектор за утечка
на CO2 (закупува се на място) във всяка стая с
тръбопроводи за хладилен агент, климатици,
витрини или вентилаторни серпантини и
активирайте функцията за откриване на утечка на
хладилен агент (вижте ръководството за монтаж на
вътрешните модули).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване,
поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от
Daikin и, в допълнение, съответстват на приложимото
законодателство и се извършват само от
квалифицирани лица. В Европа и в областите, в които
се прилагат стандартите IEC, приложимият стандарт е
EN/IEC 60335-2-40.

ВНИМАНИЕ
Уредът НЕ е достъпен за неоторизирани лица,
монтирайте го в сигурна зона, защитена от лесен
достъп.

Тази система, съставена от външен и вътрешен блок, е
подходяща за монтиране в комерсиални и леки
промишлени сгради.

ВНИМАНИЕ
Това оборудване НЕ е предназначено за използване в
жилищни обекти и НЯМА да гарантира осигуряването
на адекватна защита за радиоприемането на такива
места.

Монтаж на тръбопровода за хладилен агент (вижте
"7 Монтаж на тръбите" [4 11])

ВНИМАНИЕ
Монтирайте тръбите за хладилен агент или
компонентите на място, където е малко вероятно те да
бъдат изложени на въздействието на вещества, които
могат да кородират съдържащите хладилен агент
компоненти, освен ако компонентите не са
конструирани от материали, които са вътрешно
устойчиви на корозия или са подходящо защитени
срещу корозия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Използвайте тръбопроводи K65 за приложения с

високо налягане и с работно налягане от 120  bar
или 90 bar, в зависимост от местоположението им в
системата.

▪ Използвайте съединения и фитинги K65, одобрени
за приложения с високо налягане и с работно
налягане от 120  bar или 90  bar, в зависимост от
местоположението им в системата.

▪ За свързване на тръбите се разрешава САМО
запояване. Не се разрешават други видове
свързване.

▪ Разширяване на тръбите НЕ е разрешено.

ВНИМАНИЕ
НИКОГА не огъвайте тръби с високо налягане!
Огъването може да намали дебелината на тръбата и
по този начин да отслаби тръбопроводите. ВИНАГИ
използвайте фитинги K65.

Електрическа инсталация (вижте "8 Електрическа
инсталация" [4 13])

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за
захранващите кабели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от

упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря
на изискванията на приложимото законодателство.

▪ Извършвайте електрическите съединения към
фиксираното окабеляване.

▪ Всички компоненти, закупени на местния пазар,
както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да
отговарят на изискванията на приложимото
законодателство.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Ако захранването има липсваща или погрешна N

фаза, оборудването може да се повреди.

▪ Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте
модула към водопроводна или газопроводна тръба,
преграден филтър за пренапрежения или
заземяване на телефон. Неправилното заземяване
може да причини токов удар.

▪ Монтирайте необходимите предпазители или
прекъсвачи.

▪ Фиксирайте електроокабеляването с кабелни
връзки така, че кабелите да НЕ се допират до
тръбопроводи или остри ръбове, особено в
страната с високо налягане.

▪ Използвайте включените кабели (в кутията на
вътрешния модул) и се уверете, че няма
напрежение върху клемните връзки или
проводници. Неправилното свързване или
неправилното закрепване на проводниците може да
причини прегряване, токов удар или пожар.

▪ НЕ използвайте обвити с лента проводници,
многожични проводници с концентрично усукване,
удължителни шнурове или съединения от система
тип "звезда". Те могат да причинят прегряване,
токов удар или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси
и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява
пълно изключване съгласно категория на
свръхнапрежение ІІІ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да
се подмени от производителя, негов сервиз или други
квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване
далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като
тези тръби ще бъдат много горещи.

Пускане в експлоатация (вижте "9 Пускане в
експлоатация" [4 15])

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че сервизният капак е затворен след
завършване на монтажа на вътрешния модул, модула
BEV2 и външния модул.

4 За кутията
БЕЛЕЖКА
Преди монтажа проверете опаковката и частите за
повреди. Уверете се, че доставката е пълна.

4.1 За разопаковане и боравене с
модулите

Използвайте примка от мек материал или защитни пластини
заедно с въже, когато повдигате уреда, за да избегнете повреда
или надраскване на уреда.

1 Повдигайте уреда като го хващате за конзолите за
окачване, без да упражнявате натиск върху други части,
особено върху тръбите за охладител, дренажните тръби и
другите гумени части.

1 2

4.2 За изваждане на аксесоарите

4× 2×6×1×
b c da

a Ръководство за монтаж на модул BEV
b Връзка (къса)
c Връзка (дълга)
d Изолация за фитинг

5 Информация за модула
ИНФОРМАЦИЯ
Модулът BEV2 е разширение за вътрешния модул,
съдържащо външни разширителни клапани. Това е
задължително за някои модули, използващи CO2
хладилен агент; вижте каталога на Daikin за
комбинации.
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5.1 Разположение на системата
ИНФОРМАЦИЯ
Следващата илюстрация е само за пример и е
възможно да НЕ съответства на конфигурацията на
вашата система.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Основен външен модул (LRYEN10*)
b Capacity up модул (LRNUN5*)
c Комуникационна кутия (BRR9B1V1)
d BEV2 модул
e Вътрешен модул за климатизация
f Вътрешен модул за изстудяване (витрина)
g Вътрешен модул за изстудяване (вентилаторна

серпантина)
h Предпазен вентил
i Контролен панел за CO2
j Детектор на CO2

k CO2 аларма
l CO2 вентилатор

m Спирателен клапан

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Максималното разстояние за монтаж между

вътрешния модул и модула BEV2 зависи от
дължината на включените кабели за управление и
захранване.

▪ Уверете се, че сте монтирали модулите, така че
кабелите да достигат до двете клеми.

▪ Максималната разлика във височината на монтаж
между вътрешния модул и модула BEV2 е ≤0,5 m.

5.2 Съвместимост
Комбинирайте BEV2 модула BEV2N112A7V1B със следните
вътрешни модули:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

За пълен списък на съвместимите модули вижте списъка с
опции.

6 Монтиране на модула

В тази глава
6.1 Подготовка на мястото за монтаж ................................................. 8

6.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на модула ............. 8
6.1.2 Допълнителни изисквания към мястото на монтаж при

CO₂ хладилен агент .......................................................... 9
6.2 Монтаж на модула........................................................................... 10

6.2.1 Указания при монтиране на модула................................ 10
6.2.2 За монтиране на модула .................................................. 10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтажът трябва да се извърши от монтажник,
изборът на материали и монтажа трябва да отговарят
на приложимото законодателство. Приложимият
стандарт в Европа е EN378.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Монтирайте всички необходими предпазни мерки в

случай на изтичане на хладилен агент съгласно
стандарт EN378 (вижте "6.1.2  Допълнителни
изисквания към мястото на монтаж при CO₂
хладилен агент" [4 9]).

▪ Уверете се, че сте инсталирали детектор за утечка
на CO2 (закупува се на място) във всяка стая с
тръбопроводи за хладилен агент, климатици,
витрини или вентилаторни серпантини и
активирайте функцията за откриване на утечка на
хладилен агент (вижте ръководството за монтаж на
вътрешните модули).

6.1 Подготовка на мястото за монтаж
Изберете мястото за монтаж така, че де има достатъчно
пространство за внасянето и изнасянето на модула.

Избягвайте монтаж в среда с множество органични
разтворители, като например мастило и силоксан.

НЕ монтирайте външното тяло на място, което често се
използва като работно място. В случай на строителни работи
(напр. шлифовъчни работи), където се образува голямо
количество прах, външното тяло ТРЯБВА да бъде покрито.

6.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на
модула

ИНФОРМАЦИЯ
Прочетете също общите изисквания към мястото за
монтаж. Вижте глава ""2  Общи предпазни мерки за
безопасност" [4 2]".

ИНФОРМАЦИЯ
Нивото на звуковото налягане е по-малко от 70 dBA.

ИНФОРМАЦИЯ
Оборудването отговаря на изискванията за търговски
обекти и обекти на леката промишленост, когато е
професионално инсталирано и поддържано.
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ВНИМАНИЕ
Това оборудване НЕ е предназначено за използване в
жилищни обекти и НЯМА да гарантира осигуряването
на адекватна защита за радиоприемането на такива
места.

ВНИМАНИЕ
Уредът НЕ е достъпен за неоторизирани лица,
монтирайте го в сигурна зона, защитена от лесен
достъп.

Тази система, съставена от външен и вътрешен блок, е
подходяща за монтиране в комерсиални и леки
промишлени сгради.

БЕЛЕЖКА
▪ Професионалният монтажник трябва да оцени

ситуацията с ЕМС преди монтажа, ако
оборудването е инсталирано по-близо от 30 метра
от жилищен обект.

▪ НЕ се изискват специални мерки при монтажа за
минимизиране на ЕМС (електромагнитните)
емисии.

БЕЛЕЖКА
Това е продукт от клас А. В домашна среда този
продукт може да причини радио интерференция, за
която потребителят може да се наложи да вземе
съответни мерки.

БЕЛЕЖКА
Описаното в това ръководство оборудване може да
причини електронен шум, генериран от радиочестотна
енергия. Оборудването отговаря на спецификациите,
предназначени да осигурят разумна защита срещу
такова смущение. Въпреки това, няма гаранция, че
такова смущение НЯМА да възникне при някоя
конкретна инсталация.

Поради това се препоръчва монтаж на оборудването и
кабелите по такъв начин, че да се спазва подходящо
разстояние от стерео оборудване, персонални
компютри и др.

На места с лошо приемане, спазвайте дистанция от
1 m или повече, за да се избегнат електромагнитните
смущения от останалото оборудване и използвайте
цеви за прекарване на захранващите и
предавателните линии.

НЕ монтирайте модула на следните места:

▪ Места, където в атмосферата може да има пари, мъгла или
частици от минерални масла. Пластмасовите части могат да
се повредят и изпаднат или да причинят изтичане на вода.

▪ Чувствителни на шум места (напр. в близост до спални), за да
не се създават неудобства от работния шум на модула.

НЕ се препоръчва външното тяло да се монтира на следните
места, тъй като това може да съкрати живота му:

▪ Където напрежението силно варира

▪ В моторни превозни средства или плавателни съдове

▪ Където има наличие на киселинни или алкални пари

▪ Изолация на тавана. Когато атмосферните условия на
тавана превишават 30°C и относителна влажност от 80%, или
когато към тавана се подава свеж въздух, е необходима
допълнителна изолация (минимална дебелина 10  мм,
полиетиленова пяна).

▪ Здравина на тавана. Проверете дали таванът е достатъчно
силен, за да издържи теглото на модула. Ако има опасност,
укрепете тавана преди монтажа на уреда.

▪ При вече съществуващи тавани, използвайте анкери.

▪ При нови тавани използвайте потънали вложки, потънали
анкери или други закупени на място части.

▪ Разстояние. Спазвайте следните изисквания:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Външен блок страна
b Страна на вътрешен модул

▪ Сервизно пространство. Не забравяйте да инсталирате
сервизен капак от страна на контролната кутия.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Контролна кутия
b Сервизно пространство
c Сервизен капак

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Максималното разстояние за монтаж между

вътрешния модул и модула BEV2 зависи от
дължината на включените кабели за управление и
захранване.

▪ Уверете се, че сте монтирали модулите, така че
кабелите да достигат до двете клеми.

▪ Максималната разлика във височината на монтаж
между вътрешния модул и модула BEV2 е ≤0,5 m.

6.1.2 Допълнителни изисквания към мястото
на монтаж при CO₂ хладилен агент

ИНФОРМАЦИЯ
За модули, използващи хладилен агент R744, се
прилагат допълнителни изисквания за монтажно
пространство. За повече информация вижте
справочника или ръководството за монтаж на външния
модул.
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6.2 Монтаж на модула

6.2.1 Указания при монтиране на модула
▪ Ориентация на модула. Монтирайте модула съгласно

етикетите отстрани на модула "TO ODU" (обърнато към
външния модул) и "TO IDU" (обърнато към вътрешния модул).

TO ODU TO IDU

TO ODU Монтирайте тази страна обърната към външния
модул

TO IDU Монтирайте тази страна обърната към вътрешния
модул

▪ Болтове за окачване и модул. Използвайте окачващи
болтове M8~M10 за монтажа. Закрепете конзолата за
окачване към окачващия болт. Закрепете я здраво чрез гайка
и шайба от горната и долната страна на конзолата за
окачване.

a: 428 a: 219

a Резба на окачващия болт

▪ Конзола за окачване. Подпирайте тръбните съединения
около модула чрез конзоли за окачване, монтирани на
разстояние до 1  метър от страната на модула. Избягвайте
окачването на прекомерно тегло върху конзола за окачване; в
противен случай уредът може да падне и да причини
нараняване.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Модул
b Анкер
c Дълга гайка или винтов обтегач
d Окачващ болт
e Конзола за окачване

6.2.2 За монтиране на модула
Смяна на монтажната позиция на контролната кутия
Предварително условия: Позицията на контролната кутия
може да бъде променена при необходимост.

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 Капак на контролната кутия
b Контролна кутия
c Горен панел
d Капак на намотка
e Кабелна щипка
f Привързване

1 Свалете капака на контролната кутия (2 винта).

2 Свалете контролната кутия (2 винта).

3 Свалете горния панел (4 винта).

4 Свалете капака на намотката (1 винт).

5 Сменете посоката на издърпване на проводника
(моторизирана намотка на клапан) между корпуса на
модула и контролната кутия.

6 Завъртете капака на намотката и горния панел на 180°.

7 Поставете отново капака на намотката (1 винт).

8 Поставете отново горния панел (4 винта)

9 Поставете отново контролната кутия на новото място (2
винта).

10 Поставете отново капака на кутията на новото място.

Монтирайте вътрешния модул върху окачващите болтове
1 Окачете куките към окачващите болтове. Уверете се, че

използвате:

▪ 3 гайки (M8/M10) на 4 места

▪ 2 шайби (за M8: външен диаметър 24~28 mm, за M10: външен
диаметър 30~34 mm) на 4 места.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Гайка (закупува се на място)
a2 Двойна гайка (закупува се на място)
b Шайба (закупува се на място)
c Конзола за окачване
d Окачващ болт (закупува се на място)
e Модул
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7.1 Подготовка на тръбопроводите
за хладилния агент

7.1.1 Изисквания към тръбопровод за
охладител

ИНФОРМАЦИЯ
Също така, прочетете предпазните мерки и
изискванията в "2  Общи предпазни мерки за
безопасност" [4 2].

БЕЛЕЖКА
Охладителят R744 изисква стриктно поддържане на
системата в чисто, сухо и херметично състояние.

▪ Чисто и сухо: необходимо е да се избягва
попадането на чужди тела (включително минерални
масла или влага) в системата.

▪ Херметично: R744 не съдържа хлор, не разрушава
озоновия слой и не намалява защитата на Земята
срещу вредната ултравиолетова радиация. При
изпускане охладителят R744 може да допринесе за
парниковия ефект. Поради това, трябва да се
обръща особено внимание на херметичността на
системата.

БЕЛЕЖКА
Тръбите и останалите части, съдържащи налягане,
трябва да бъдат подходящи за охладителна течност и
масло. Използвайте тръбопроводи K65 от сплав на мед
и желязо за приложения с високо налягане и с работно
налягане от 120 bar от страната на климатика и 90 bar
от страната на охлаждането.

БЕЛЕЖКА
НИКОГА не използвайте стандартни маркучи и
манометри. Използвайте САМО оборудване, което е
проектирано да се използва с R744.

▪ Замърсяването във вътрешността на тръбите (включително
маслото) трябва да е ≤30 мг/10 м.

БЕЛЕЖКА
Ако се изисква възможност за затваряне на
спирателните клапани за местните тръбопроводи,
монтажникът ТРЯБВА да инсталира клапан за
изпускане на налягането на следните тръби:

▪ Външен модул към охладителни вътрешни модули:
на тръбопровода за течен хладилен агент

▪ Външен модул към климатични вътрешни модули:
на тръбопровода за течен И газообразен хладилен
агент

Диаметър на тръбопровода за хладилен агент
Външен диаметър на тръбата (mm)

2× Ø9,5

Материал на тръбопровода за хладилен агент
▪ Материал на тръбите: K65 медно-желязна сплав (CuFe2P),

максимално работно налягане = 120 bar

▪ Степен на твърдост и дебелина на тръбите:

Външен
диаметър (Ø)

Степен на
твърдост

Дебелина (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(начертано)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) В зависимост от приложимото законодателство и
максималното работно налягане на модула (вижте "PS High"
на табелката със спецификации на модула), може да се
наложи по-голяма дебелина на тръбите.

7.1.2 Изолация на тръбопроводите за
хладилния агент

▪ Използвайте пенополиуретан като изолационен материал:

▪ с коефициент на топлопроводимост между 0,041 и 0,052 W/
mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)

▪ с топлоустойчивост най-малко 120°C

▪ Дебелина на изолацията

Външен диаметър
на тръбата (Øp)

Вътрешен
диаметър на

изолацията (Øi)

Дебелина на
изолацията (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Ако температурата е по-висока от 30°C и влажността е над
RH  80 %, дебелината на изолационния материал трябва да
бъде най-малко 20 mm, за да се избегне появата на конденз по
повърхността на изолацията.

7.2 Свързване на тръбите за
хладилния агент

7.2.1 За свързването на тръбопровода за
хладилния агент

Преди свързването на охладителния тръбопровод
Уверете се, че вътрешните модули и външният модул са
закрепени.

Типичен работен поток
Свързването на охладителния тръбопровод включва:
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▪ Свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул

▪ Свързване на охладителния тръбопровод с външния модул

▪ Изолиране на охладителния тръбопровод

▪ Имайте предвид указанията за:

▪ Огъване на тръбите

▪ Спояване

▪ Използване на спирателните клапани

7.2.2 Предпазни мерки при свързване на
охладителния тръбопровод

ИНФОРМАЦИЯ
Също така, прочетете предпазните мерки и
изискванията в следните глави:

▪ "2 Общи предпазни мерки за безопасност" [4 2]

▪ "7.1  Подготовка на тръбопроводите за хладилния
агент" [4 11]

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

ВНИМАНИЕ
НИКОГА не огъвайте тръби с високо налягане!
Огъването може да намали дебелината на тръбата и
по този начин да отслаби тръбопроводите. ВИНАГИ
използвайте фитинги K65.

БЕЛЕЖКА
Вземете предвид следните предпазни мерки по
отношение на тръбите за хладилния агент:

▪ Не допускайте участието в цикъла на хладилния
агент на никакви други вещества (напр. въздух),
освен определения за целта хладилен агент.

▪ Използвайте само R744 (CO₂) при допълване на
хладилен агент.

▪ При монтажа използвайте само инструменти (напр.
комплект колекторен манометър), които са
специално предназначени за инсталации с R744
(CO₂), могат да издържат на високо налягане и не
допускат навлизането на чужди тела (напр.
минерални масла и влага) в системата.

▪ НЕ оставяйте тръбите на обекта без надзор. Ако ще
приключите с работата за по-малко от 1  месец,
залепете края на тръбата или прищипете тръбата
(вижте фигурата по-долу). Тръбите, които се
монтират на открито, трябва да бъдат прищипани,
независимо от продължителността на работата.

▪ Бъдете внимателни, когато прекарвате медните
тръби през стени (вижте долната фигура).

7.2.3 Указания при свързване на
охладителния тръбопровод

▪ Когато споявате, продухайте с азот, за да предотвратите
образуването на големи количества оксидиран филм по
вътрешната повърхност на тръбите. Оксидираният филм
влияе неблагоприятно на клапаните и компресорите в
охладителната система и пречи на правилната работа.

▪ Налягането на азота трябва да се зададе на 20 кPa (0,2 bar)
(т.е., достатъчно, за да се почувства на кожата) с редукционен
клапан.
a b c d e

ff

a Тръбопровод за охладителя
b Част за запояване
c Изолираща лента
d Ръчен клапан
e Редукционен клапан
f Азот

▪ НЕ използвайте антиоксиданти при заваряване на тръбните
съединения.

Остатъкът може да запуши тръбите и да повреди
оборудването.

▪ НЕ използвайте флюс при запояване на медни тръби за
охладител. Използвайте припой на основата на фосфорна
мед (CuP279, CuP281 или CuP284:DIN EN ISO 17672), който
не изисква флюс.

Флюсът има изключително вредно въздействие върху
тръбопроводите на охладителните системи. Например, ако се
използва флюс на хлорна основа, това ще доведе до корозия
на тръбата или, най-вече, ако флюсът съдържа флуор, той
ще разруши използваното в охладителния контур масло.

▪ Винаги предпазвайте околните повърхности (например с
изолационна пяна) от топлината при запояване.

7.2.4 За свързване на тръбите за хладилния
агент с вътрешното тяло

ВНИМАНИЕ
Монтирайте тръбите за хладилен агент или
компонентите на място, където е малко вероятно те да
бъдат изложени на въздействието на вещества, които
могат да кородират съдържащите хладилен агент
компоненти, освен ако компонентите не са
конструирани от материали, които са вътрешно
устойчиви на корозия или са подходящо защитени
срещу корозия.

▪ Дължина на тръбата. Поддържайте възможно най-малка
дължина на тръбите за хладилен агент

▪ Пример за свързване към вътрешния модул:

a
b

c

d
e
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a Външен модул
b BEV2 модул
c Тръбопровод за газ
d Тръбопровод за течност
e Вътрешен модул

ИНФОРМАЦИЯ
▪ Само 1 вътрешен модул може да се свърже към

всеки BEV2 модул.

▪ Този раздел описва само процедурата по
свързване към BEV2 модул. За процедурата по
свързване на вътрешния или външния модул вижте
ръководството за монтаж на вътрешния или
външния модул.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Използвайте тръбопроводи K65 за приложения с

високо налягане и с работно налягане от 120  bar
или 90 bar, в зависимост от местоположението им в
системата.

▪ Използвайте съединения и фитинги K65, одобрени
за приложения с високо налягане и с работно
налягане от 120  bar или 90  bar, в зависимост от
местоположението им в системата.

▪ За свързване на тръбите се разрешава САМО
запояване. Не се разрешават други видове
свързване.

▪ Разширяване на тръбите НЕ е разрешено.

1 Вкарайте местната тръба в тръбопровода от страната на
BEV2 модула.

2 Свържете охладителния тръбопровод към модула, като
използвате само запоени съединения.

БЕЛЕЖКА
Когато запоявате, поставете мокра кърпа върху
изолацията, прикрепена към уреда (a) и се уверете, че
температурата не надвишава 200°C.

a

dcb e

a BEV2 модул
b Тръбопровод от страна на BEV2 модул
c Закрепена към модула изолация
d Съединение чрез запояване
e Свързващ тръбопровод

3 Изолирайте охладителния тръбопровод на BEV2 модула
както следва:

b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Изолационен материал (закупува се отделно)
b Връзки (аксесоар)
c Изолационни елементи (аксесоар)
d Съединение чрез запояване
e Съединение на охладителна тръба (закрепено за

модула)
f Модул

1 Завъртете шевовете на изолационните елементи
нагоре.

2 Закрепете към основата на модула.
3 Затегнете кабелната връзка на изолационните

елементи.

a

a Шев на изолационния елемент (аксесоар), обърнат
нагоре

БЕЛЕЖКА
Изолирайте всички тръби за хладилен агент. По всяка
открита тръба може да се образува конденз.

8 Електрическа инсталация

В тази глава
8.1 За свързването на електрическите кабели................................... 13

8.1.1 Предпазни мерки при свързване на електрическите
кабели ................................................................................ 13

8.1.2 Указания при свързване на електрическите кабели...... 14
8.2 За свързване на електрическите кабели на BEV2 модул............ 15

БЕЛЕЖКА
Това е продукт от клас А. В домашна среда този
продукт може да причини радио интерференция, за
която потребителят може да се наложи да вземе
съответни мерки.

8.1 За свързването на
електрическите кабели

Преди да пристъпите към свързване на електрическите
кабели
Уверете с, че тръбопроводът за хладилен агент е свързан и
проверен.

Типичен работен поток
Свързването на електрическите кабели обикновено включва
следните етапи:
1 Уверете се, че захранващата система отговаря на

електрическите спецификации на модулите.
2 Свързване на електроокабеляването с външния модул.
3 Свързване на електроокабеляването с вътрешния модул.
4 Свързване на електрическите кабели с BEV2 модула.
5 Свързване на основното захранване.

8.1.1 Предпазни мерки при свързване на
електрическите кабели

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за
захранващите кабели.

ИНФОРМАЦИЯ
Също така, прочетете предпазните мерки и
изискванията в "2  Общи предпазни мерки за
безопасност" [4 2].
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от

упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря
на изискванията на приложимото законодателство.

▪ Извършвайте електрическите съединения към
фиксираното окабеляване.

▪ Всички компоненти, закупени на местния пазар,
както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да
отговарят на изискванията на приложимото
законодателство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Ако захранването има липсваща или погрешна N

фаза, оборудването може да се повреди.

▪ Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте
модула към водопроводна или газопроводна тръба,
преграден филтър за пренапрежения или
заземяване на телефон. Неправилното заземяване
може да причини токов удар.

▪ Монтирайте необходимите предпазители или
прекъсвачи.

▪ Фиксирайте електроокабеляването с кабелни
връзки така, че кабелите да НЕ се допират до
тръбопроводи или остри ръбове, особено в
страната с високо налягане.

▪ Използвайте включените кабели (в кутията на
вътрешния модул) и се уверете, че няма
напрежение върху клемните връзки или
проводници. Неправилното свързване или
неправилното закрепване на проводниците може да
причини прегряване, токов удар или пожар.

▪ НЕ използвайте обвити с лента проводници,
многожични проводници с концентрично усукване,
удължителни шнурове или съединения от система
тип "звезда". Те могат да причинят прегряване,
токов удар или пожар.

Следните символи могат да се появят върху вътрешния модул:

Символ Обяснение
Измерете напрежението при клемите на
кондензаторите на главната верига или
електрическите компоненти, преди да извършвате
сервизно обслужване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте прекъсвач с прекъсване на всички полюси
и отделяне на контакта от поне 3 mm, който осигурява
пълно изключване съгласно категория на
свръхнапрежение ІІІ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да
се подмени от производителя, негов сервиз или други
квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съхранявайте вътрешно-модулното окабеляване
далеч от медни тръби без топлоизолация, тъй като
тези тръби ще бъдат много горещи.

8.1.2 Указания при свързване на
електрическите кабели

Спазвайте следните изисквания:

▪ Ако се използват многожилни усукани проводници,
монтирайте кръгли притискащи клеми на края на проводника.
Сложете кръгли притискащи клеми на проводника до
покритата част и ги затегнете с подходящ инструмент.

b a

a Стандартен многожилен кабел
b Кръгла притискаща клема

c
a

b

a Кръгла притискаща клема
b Изрязана част
c Чашкообразна шайба

▪ При монтаж на проводници, използвайте следните методи:

Тип проводник Начин за поставяне
Едножилен
проводник

c b

c

aa

A
AA´

A´

a Усукан едножилен проводник

b Винт

c Плоска шайба
Усукан проводник с
кръгла притискаща
клема

c b ba c

a

B
B

a Клема

b Винт

c Плоска шайба

 Разрешено

 НЕ е разрешено

Затягащи моменти
Окабеляване Размер на

винта
Затягащ момент

(Н•м)
Захранващ кабел M4 1,18~1,44
Кабел на заземяваща
клема

M4 1,52~1,86

▪ Заземяващият проводник между приспособлението за
придържане на кабели и клемата трябва да е по-дълъг от
останалите проводници.
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8.2 За свързване на електрическите
кабели на BEV2 модул

БЕЛЕЖКА
▪ Следвайте схемата за окабеляване (предоставена

с външния модул и намираща се отвътре на
сервизния капак).

▪ За инструкции относно начина за свързване на
допълнителното оборудване, вижте ръководството
за монтаж, доставено с допълнителното
оборудване.

▪ Уверете се, че електрическите проводници НЕ
възпрепятстват правилното поставяне на сервизния
капак.

Важно е да се отделят захранващите от управляващите
проводници. За да се избегне електрическа интерференция,
разстоянието между двата вида проводници трябва ВИНАГИ да
бъде поне 50 mm.

БЕЛЕЖКА
Линиите на управлението и захранването трябва да
бъдат отделени една от друга. Управляващите и
захранващите проводници може да се пресичат, но НЕ
и да преминават успоредно един на друг.

1 Демонтирайте сервизния капак.

2 Свържете управляващия кабел:

▪ Извадете управляващия кабел от аксесоарите на
вътрешния модул и прокарайте кабела през рамките на
двата модула.

▪ Отстранете джъмпера от конектора X70A на печатната
платка на вътрешния модул и свържете управляващия
кабел към конектора X70A.

▪ Свържете кабела към конектор X2A на печатната платка
на BEV2 модула.

▪ Фиксирайте кабелите с малка кабелна връзка (аксесоар).

3 Свържете захранващия кабел:

▪ Извадете захранващия кабел от аксесоарите на
вътрешния модул и прокарайте кабела през рамките на
двата модула.

▪ Свържете края на кабела с бързите конектори към
клемата на вътрешния модул.

▪ Свържете другия край на захранващия кабел към
клемата на BEV2 модула.

▪ Фиксирайте кабела с малка кабелна връзка (аксесоар)

4 Поставете отново сервизния капак.

Свързване към вътрешния модул

X70A

dca b gfe

a Управляващ кабел, прекаран през отвор
b Управляващ кабел (аксесоар на вътрешен модул)
c Джъмпер
d Конектор X70A
e Бърз connector
f Захранващ кабел, прекаран през отвор
g Захранващ кабел

Свързване към BEV2 модул

c ca f dd b ce cg

a Управляващ кабел
b Захранващ кабел
c Връзка (аксесоар)
d Прекарване на кабел през отвор
e Конектор X2A
f Клема на захранването
g Земя

Пример за окабеляване

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 Контролна кутия на външен модул
b Вътрешен модул
c BEV2 модул
d Потребителски интерфейс

9 Пускане в експлоатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че сервизният капак е затворен след
завършване на монтажа на вътрешния модул, модула
BEV2 и външния модул.

ИНФОРМАЦИЯ
Вижте ръководствата за монтаж, предоставени с
външния и вътрешния модул относно пускането на
системата в експлоатация.
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9.1 Контролен списък с отметки
преди пускане в експлоатация

1 След монтажа на уреда проверете посочените по-долу
елементи.

2 Затворете модула.

3 Включете модула.
Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са
описани в справочното ръководство на
монтажника.
Монтаж
Проверете дали уредът е правилно закрепен, за да се
избегне прекомерен шум и вибрации при пускане на
модула.
Вътрешното тяло е инсталирано правилно.

Външното тяло е инсталирано правилно.

Тръбите за хладилния агент (газообразен и течен)
са монтирани правилно и са термоизолирани.
НЯМА изтичане на хладилен агент.

НЯМА липсващи или обърнати фази.

Системата е правилно заземена и заземяващите
клеми са затегнати здраво.
Предпазителите или инсталираните на място
защитни устройства са монтиране съгласно
изискванията на настоящия документ и НЕ са
шунтирани.
Захранващото напрежение съответства на
напрежението върху идентификационния етикет на
модула.
В превключвателната  кутия НЯМА разхлабени
съединения или повредени електрически
компоненти.
Вътре във вътрешното и външното тяло НЯМА
повредени компоненти или смачкани тръби.
Спирателните клапани (за газообразен и течен
хладилен агент) на външното тяло са напълно
отворени.

10 Изхвърляне на отпадни
продукти

БЕЛЕЖКА
НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата:
демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването
за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на
други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на
приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се
разглеждат като техника със специален режим на
обработка за рециклиране, повторно използване и
възстановяване.

11 Технически данни
▪ Извадка от най-новите технически данни може да се намери

на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).

▪ Пълният комплект с най-новите технически данни може да се
намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

11.1 Електромонтажна схема

11.1.1 Унифицирана легенда на
електромонтажната схема

За информация относно приложените части и номериране,
вижте електромонтажната схема на модула. Номерирането на
частите е с арабски цифри във възходящ ред за всяка част и е
представено в обзора по-долу чрез "*" в кода на частта.

Символ Значение Символ Значение
Прекъсвач на
верига

Защитно заземяване

Свързване Заземяване (винт)

, Конектор A Изправител

Земя Конектор на реле

Окабеляване на
място

Конектор за късо
съединение

Предпазител Клема

INDOOR

Вътрешен модул Контактна пластина

OUTDOOR

Външен модул Кабелна скоба

Устройство за
остатъчен ток

Символ Цвят Символ Цвят
BLK Черно ORG Оранжево
BLU Синьо PNK Розово
BRN Кафяво PRP, PPL Лилаво
GRN Зелено RED Червено
GRY Сиво WHT Бяло
SKY BLU Небесносиньо YLW Жълто

Символ Значение
A*P Печатна платка
BS* Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ, работен

превключвател
BZ, H*O Зумер
C* Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Съединение, конектор

D*, V*D Диод
DB* Диоден мост
DS* DIP превключвател
E*H Нагревател
FU*, F*U, (за характеристиките,
вижте PCB във вашето
устройство)

Предпазител

FG* Конектор (маса на рамка)
H* Кабелен сноп
H*P, LED*, V*L Пилотна лампа, светодиод
HAP Светодиод (сервизен монитор -

зелен)
HIGH VOLTAGE Високо напрежение
IES Сензор Intelligent eye
IPM* Intelligent power module
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Символ Значение
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Магнитно реле
L Под напрежение
L* Намотка
L*R Реактор
M* Стъпков електродвигател
M*C Електродвигател на

компресора
M*F Двигател на вентилатор
M*P Електродвигател на дренажна

помпа
M*S Поворотен двигател
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Магнитно реле
N Неутрално
n=*, N=* Брой преминавания през

феритната сърцевина
PAM Амплитудно-импулсна

модулация
PCB* Печатна платка
PM* Захранващ модул
PS Превключване на захранване
PTC* PTC термистор
Q* Биполярен транзистор с

изолиран затвор (IGBT)
Q*C Прекъсвач на верига
Q*DI, KLM Прекъсвач, управляван от

утечен ток
Q*L Предпазител срещу

претоварване
Q*M Термо превключвател
Q*R Устройство за остатъчен ток
R* Резистор
R*T Термистор
RC Приемник
S*C Ограничител
S*L Поплавъчен превключвател
S*NG Детектор за утечка на

хладилен агент
S*NPH Сензор за налягане (високо)
S*NPL Сензор за налягане (ниско)
S*PH, HPS* Превключвател за налягане

(високо)
S*PL Превключвател за налягане

(ниско)
S*T Термостат
S*RH Датчик за влажността
S*W, SW* Работен превключвател
SA*, F1S Разрядник за защита от

пренапрежения
SR*, WLU Приемник на сигнали
SS* Селекторен превключвател
SHEET METAL Клеморедна фиксирана плоча
T*R Трансформатор
TC, TRC Предавател
V*, R*V Варистор
V*R Диоден мост, биполярен

транзистор с изолиран затвор
(IGBT) захранващ модул

Символ Значение
WRC Безжично дистанционно

управление
X* Клема
X*M Клеморед (блок)
Y*E Намотка на електронен

разширителен клапан
Y*R, Y*S Реверсивен електромагнитен

вентил (бобина)
Z*C Феритна сърцевина
ZF, Z*F Противошумов филтър

12 Терминологичен речник
Дилър

Дистрибутор за продукта.

Упълномощен монтажник
Технически подготвено лице, което е квалифицирано да
монтира продукта.

Потребител
Лице, което е собственик на продукта и/или
експлоатира продукта.

Приложимо законодателство
Всички международни, европейски, национални или
местни директиви, закони, разпоредби и/или кодекси,
които се отнасят до и са приложими за определен
продукт или област.

Обслужваща компания
Квалифицирана компания, която може да извърши или
координира необходимото сервизно обслужване на
продукта.

Ръководство за монтаж
Ръководство с инструкции, предназначено за
определен продукт или приложение, което обяснява как
продуктът или приложението се монтира, конфигурира
и поддържа.

Ръководство за експлоатация
Ръководство с инструкции, предназначено за
определен продукт или приложение, което обяснява как
се работи с него.

Аксесоари
Етикети, ръководства, информационни листове и
оборудване, които се доставят с продукта и които
трябва да се монтират в съответствие с инструкциите в
придружаващата документация.

Допълнително оборудване
Оборудване, изработено или одобрено от Daikin, което
може по желание да се комбинира с продукта в
съответствие с инструкциите в придружаващата
документация.

Доставка на място
Оборудване, което НЕ е изработено от Daikin и което
може по желание да се комбинира с продукта в
съответствие с инструкциите в придружаващата
документация.
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