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1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása
Célközönség
Képesített szerelők

INFORMÁCIÓ
A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi
áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem
szakemberek általi kereskedelmi használatra lett tervezve.

FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartás, a javítás és a felhasznált anyagok
megfeleljenek a Daikin utasításainak és a jogszabályi
előírásoknak, és a munkát kizárólag szakember végezze
el. Európában, valamint az IEC szabványokat használó
területeken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozó szabvány.

Dokumentációkészlet
Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:

▪ Általános biztonsági előírások:
▪ Biztonsági utasítások, melyeket üzembe helyezés előtt el kell

olvasni

▪ Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

▪ Szerelési kézikönyv:
▪ Szerelési utasítások

▪ Formátum: Papír (a készlethez mellékelve)

▪ Szerelői referencia-útmutató:
▪ Üzembe helyezés előkészületei, bevált gyakorlatok,

referenciaadatok…

▪ Formátum: Digitális formában is elérhető: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin
webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.

Műszaki technikai adatok
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális

Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.

▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját a
Daikin Business Portal (jelszó szükséges) szerezheti be.

2 Általános biztonsági
óvintézkedések

2.1 A dokumentum bemutatása
▪ Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű

kiadások ennek fordításai.

▪ A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos
témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.

▪ A rendszer üzembe helyezését és a szerelési kézikönyvben,
valamint a beszereléshez adott referencia útmutatóban leírt
összes tevékenységet CSAK az erre jogosult szakember
végezheti el.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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2.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok
jelentése

VESZÉLY
Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Áramütés veszélye.

VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE
Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet
miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.

VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY
Robbanás veszélye.

FIGYELEM
Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

VIGYÁZAT
Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.

MEGJEGYZÉS
Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

INFORMÁCIÓ
Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés Magyarázat
Beszerelés előtt olvassa el a szerelési és
üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a
huzalozási útmutató ábrát.
Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt
olvassa el a szerelési kézikönyvet.
További információkat az "Referencia útmutató a
beszereléshez és a használathoz" kiadványban
talál.
Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen
óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése
közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés Magyarázat
Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi.

Példa: "  1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját"
jelenti.
A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi.

Példa: "  1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3.
táblázatát" jelenti.

2.2 A szerelőnek

2.2.1 Általános
Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az
egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE
▪ Működés közben vagy közvetlenül utána NE érintse

meg a hűtő- és vízcsöveket vagy a belső alkatrészeket.
Azok hőmérséklete túlságosan magas vagy alacsony
lehet. Várjon, amíg az alkatrészek ismét megfelelő
hőmérsékletűek lesznek. Ha MINDENKÉPPEN meg
kell érintenie azokat, viseljen védőkesztyűt.

▪ NE érintse meg az esetleg kiszivárgó hűtőfolyadékot.

FIGYELEM
A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy
kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést,
rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb
károsodását okozhatja. KIZÁRÓLAG a Daikin által gyártott
vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket
és pótalkatrészeket használjon.

FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy a szerelés, a tesztelés és a
felhasznált alapanyagok kiválasztása a vonatkozó törvényi
előírások szerint történik (a Daikin dokumentációban leírt
útmutatások betartása mellett).

VIGYÁZAT
A rendszer szerelése, karbantartása és szervizelése során
viseljen megfelelő védőfelszerelést (védőkesztyűt és -
szemüveget stb.).

FIGYELEM
A műanyag csomagoló tasakokat kidobás előtt szét kell
tépni, hogy a gyermekek véletlenül se játszhassanak
velük. Lehetséges kockázat: fulladás.

FIGYELEM
Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű
állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy
tüzet is okozhatnak.

VIGYÁZAT
NE érjen a levegő bemeneti nyílásához és a készülék
alumínium ventilátorszárnyaihoz.

VIGYÁZAT
▪ NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a

berendezés tetejére.

▪ NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy
felállni.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szükséges lehet
jegyzőkönyvet biztosítani a termékhez, amely legalább a következő
információkat tartalmazza: karbantartási információ, javítási munkák,
tesztek eredményei, készenléti időszakok stb.

Emellett legalább a következő információt is biztosítani KELL a
termék egy hozzáférhető részén:

▪ Útmutatás a rendszer kikapcsolásához vészhelyzet esetén

▪ A tűzoltóság, rendőrség és kórház neve és címe

▪ A szerviz neve, címe, valamint éjjeli és nappali telefonszáma

Európában az EN378 tartalmazza a jegyzőkönyvre vonatkozó
útmutatásokat.

2.2.2 Felszerelés helye
▪ Az egység körül legyen elegendő tér a szereléshez és

szellőzéshez.

▪ Bizonyosodjon meg róla, hogy a felszerelés helye elbírja az
egység tömegét és rezgését.
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▪ Válasszon megfelelően szellőző területet. NE fedje le a
szellőzőnyílásokat.

▪ Győződjön meg róla, hogy az egység vízszintesen áll.

NEM szabad az egységet az alábbi helyeken felszerelni:

▪ Robbanásveszélyes környezetben.

▪ Elektromágneses hullámokat kibocsátó gépek közelében. Az
elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlőrendszert, a
berendezés hibáját okozva.

▪ Tűzveszélyes környezetben, ahol fennáll a gyúlékony anyagok
(például hígító vagy üzemanyag) szivárgásának veszélye, illetve
ahol szénszálak vagy gyúlékony por található.

▪ Olyan térbe, ahol korrozív gázok (például kénsavas gáz)
termelődik. A rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg
szivárgását okozhatja.

2.2.3 Hűtőközeg — R744 esetében
További információkért tekintse meg alkalmazása szerelési
kézikönyvét vagy szerelői referencia-útmutatóját.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy a hűtőközeget szállító csövek
felszerelése a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e.
Európában az EN378 szabvány van érvényben.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy a helyszíni csövek és a
csatlakozások NINCSENEK nyomásnak kitéve.

FIGYELEM
A tesztek során NEM szabad a legnagyobb megengedhető
nyomásnál (lásd a berendezés adattábláján) nagyobb
nyomás alá helyezni a rendszert.

FIGYELEM
A hűtőfolyadék szivárgása esetén tegye meg a megfelelő
óvintézkedéseket. Ha hűtőközeggáz-szivárgást észlel,
azonnal szellőztesse ki a területet. Lehetséges
kockázatok:

▪ Széndioxid-mérgezés

▪ Fulladás

MEGJEGYZÉS
Miután minden csövet csatlakoztatott, ellenőrizze, hogy
nincs-e gázszivárgás. Nitrogénnel hajtson végre
gázszivárgás-ellenőrzést.

MEGJEGYZÉS
▪ A kompresszor meghibásodásának elkerülése

érdekében NE töltsön be több hűtőközeget megadott
mennyiségnél.

▪ Ha a hűtőközegrendszert meg kell bontani, a
hűtőközeg kezelését a vonatkozó előírásoknak
megfelelően KELL végezni.

FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy nincs-e oxigén a rendszerben.
Hűtőközeget CSAK a tömítettségvizsgálat és a
vákuumszárítás elvégzése után szabad betölteni.

Lehetséges következmény: A működő kompresszorba
bejutó oxigén öngyulladást és robbanást okoz.

VIGYÁZAT
A vákuum alá helyezett rendszer a hármaspont alatt lesz.
A jegesedés elkerülése érdekében MINDIG gázállapotú
R744 közeggel kezdje a töltést. A hármaspont elérésekor
(5,2 bar abszolút nyomás vagy 4,2 bar nyomásmérőn mért
nyomás) folytathatja az R744 feltöltését folyékony
állapotban.

▪ Ha újratöltés szükséges, lásd az egységen az adattáblát. A
tábláról leolvasható a használható hűtőközeg típusa és a
szükséges mennyiség.

▪ Az egység gyárilag fel van töltve hűtőközeggel. A csőméretektől
és -hosszaktól függően egyes rendszerek további hűtőközeg-
feltöltést igényelhetnek.

▪ Csak R744 (CO2) hűtőközeget használjon. Egyéb anyagok
robbanást és balesetet okozhatnak.

▪ NE töltsön be folyékony hűtőközeget közvetlenül gázcsőből. A
folyadék sűrűsödése a kompresszor hibás működését okozhatja.

▪ A kellő nyomásállóság biztosítása és az idegen anyagok
rendszerbe jutásának megelőzése érdekében kizárólag a
hűtőközeg típusához megfelelő szerszámokat használjon.

▪ A hűtőközeg-palackot lassan nyissa ki.

VIGYÁZAT
Ha a hűtőközeg-feltöltési eljárással készen van, vagy azt
megszakítja, akkor azonnal el kell zárni a hűtőközegtartály
szelepét. Ha a szelep NEM zár azonnal, a megmaradó
nyomás további hűtőközeg-utántöltést eredményezhet.
Lehetséges következmény: Hibás hűtőközeg-mennyiség.

2.2.4 Elektromos

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
▪ Kapcsoljon KI minden áramforrást, mielőtt eltávolítaná

a kapcsolódoboz fedelét, elektromos kábeleket
csatlakoztatna, vagy megérintené az elektromos
alkatrészeket.

▪ Szüntesse meg a tápellátást, várjon legalább
10 percet, majd a szervizelés megkezdése előtt mérje
meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak és
elektromos alkatrészeinek kivezetésein. CSAK akkor
érintse meg az elektromos alkatrészeket, ha a
feszültség kisebb, mint 50  V (egyenáram). A
kivezetések pontos helyét a huzalozási rajz
segítségével határozhatja meg.

▪ Vizes kézzel NE érintse meg az elektromos
alkatrészeket.

▪ A szervizfedél eltávolítása után NE hagyja felügyelet
nélkül az egységet.

FIGYELEM
Ha a termék gyárilag NEM tartalmazza, a rögzített
vezetékekbe be KELL építeni egy főkapcsolót, vagy más
olyan megszakítót, amellyel minden pólus csatlakozása
bontható, amennyiben III-as kategóriájú túlfeszültség lépne
fel.
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FIGYELEM
▪ CSAK réz vezetékeket használjon.

▪ Győződjön meg róla, hogy a helyszíni vezetékek
bekötése a törvényi előírásoknak megfelelően történt-e.

▪ A helyszíni huzalozási munkálatokat a termékhez
mellékelt huzalozási rajz szerint KELL végrehajtani.

▪ NE gyömöszöljön összetekert kábeleket az egységbe,
és ügyeljen arra, hogy a kábelek NE érjenek a
csövekhez vagy az éles szélekhez. Ellenőrizze, hogy a
csatlakozásokra nem hat-e külső nyomás.

▪ Gondoskodjon megfelelő földelésről. NE földelje az
egységet gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültség-
levezetőhöz, és ne kösse telefonföldelésre. A helytelen
földelés áramütést eredményezhet.

▪ Csak külön áramkört szabad használni. TILOS egy
másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni.

▪ Gondoskodjon róla, hogy be legyenek építve a
szükséges biztosítékok és megszakítók.

▪ Mindenképpen szereljen fel földzárlat-megszakítót.
Ennek elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz
vezethet.

▪ A földzárlat-megszakító beszerelésekor ellenőrizze,
hogy kompatibilis-e az inverterrel (vagyis ellenáll-e a
nagyfrekvenciás elektromos zajnak). Ha nem
kompatibilis, a földzárlat-megszakító feleslegesen
kioldhat.

VIGYÁZAT
▪ A tápellátás csatlakoztatásakor: az áramvezető

csatlakozások előtt először csatlakoztatni kell a
földkábelt.

▪ A tápellátás megszüntetésekor: az áramvezető
csatlakozásokat a földelési csatlakozás előtt kell
leválasztani.

▪ A tápellátás feszességcsökkentése és a
csatlakozóblokk közötti vezetékek hosszának olyannak
KELL lennie, hogy az áramvezető vezetékek előbb
feszüljenek meg, mint a földvezeték, arra az esetre, ha
a tápellátás kihúzódik a feszességcsökkentőből.

MEGJEGYZÉS
Óvintézkedések a tápkábelek fektetéséhez:

▪ NE csatlakoztasson különböző vastagságú vezetékeket
a tápfeszültség csatlakozóblokkjára (a tápkábel
lazasága abnormális hőmérsékletet eredményezhet).

▪ Az azonos vastagságú vezetékeket a fenti ábrán
látható módon csatlakoztassa.

▪ A huzalozáshoz használja a kijelölt tápkábelt, és
biztonságosan csatlakoztassa, majd rögzítse, hogy ne
érhesse külső nyomás a csatlakozótáblát.

▪ A csatlakozócsavarok meghúzásához használjon
megfelelő csavarhúzót. A kis fejű csavarhúzók kárt
tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfelelő
meghúzást.

▪ A csatlakozócsavarok túl szoros meghúzása eltörheti
őket.

Az interferencia elkerülése érdekében a tápkábelek legyenek
legalább 1 méter távolságra a televízió- vagy rádiókészülékektől. A
rádiójel hullámhosszától függően elképzelhető, hogy 1  méter
távolság sem elégséges.

FIGYELEM
▪ Az elektromos szerelési munka végén ellenőrizze, hogy

az elektromos dobozban minden elektromos alkatrész
és csatlakozó jól csatlakozik-e.

▪ Az egység elindítása előtt ellenőrizze, hogy alaposan
lezárta-e a fedeleket.

MEGJEGYZÉS
KIZÁRÓLAG akkor használható, ha az áramellátás
háromfázisú és a kompresszor BE/KI indítóáramot
használ.

Ha előfordulhat, hogy pillanatnyi áramkimaradás után
(melynél a berendezés nem áll le) a tápfeszültség fázisai
felcserélődhetnek, akkor a rendszert külső fázissorrend-
védelemmel kell ellátni. Ha a rendszer fordított fázissal
üzemel, akkor a kompresszor vagy más alkatrészek
meghibásodhatnak.

3 A szerelőknek szóló
biztonsági utasítások

Mindig tartsa be a következő biztonsági utasításokat és előírásokat.

Egység beszerelése (lásd "6 Az egység felszerelése" [4 8])

FIGYELEM
Az üzembe helyezést az üzembe helyező szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznált anyagoknak és a rendszer
összeállításának meg kell felelnie a vonatkozó
előírásoknak. Európában az EN378 szabvány van
érvényben.

FIGYELEM
▪ Szereljen fel minden szükséges berendezést a

hűtőközeg szivárgásának megelőzése érdekében, az
EN378 szabvány szerint (lásd: "6.1.2  A beszerelési
helyszínre vonatkozó további követelmények CO₂
hűtőközeghez" [4 9]).

▪ Szereljen fel CO2 szivárgást ellenőrző detektort (nem
tartozék) minden olyan helyiségben, ahol
hűtőközegcső, klímaberendezés, üvegajtós egység
vagy légfúvós hőcserélő található, és engedélyezze
rajta a hűtőközeg-szivárgás észlelési funkciót (lásd a
beltéri egység szerelési kézikönyvét).

FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy a beszerelés, a szervizelés, a
karbantartás, a javítás és a felhasznált anyagok
megfeleljenek a Daikin utasításainak és a jogszabályi
előírásoknak, és a munkát kizárólag szakember végezze
el. Európában, valamint az IEC szabványokat használó
területeken az EN/IEC 60335-2-40 a vonatkozó szabvány.

VIGYÁZAT
A klímaberendezés NEM általános célú berendezés, ezért
biztonságos, behatolástól védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kültéri használatra
alkalmas háztartási és könnyűipari környezetben.
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VIGYÁZAT
Ez a berendezés NEM lakossági felhasználásra készült és
NEM garantálható, hogy megfelelő védelmet biztosít a
rádiójelek vételkéhez egy ilyen helyszínen.

Hűtőközegcsövek szerelése (lásd: "7 A csövek
felszerelése" [4 10])

VIGYÁZAT
Helyezze a hűtőközegcsöveket vagy az alkatrészeket
olyan helyre, ahol feltételezhetően nem érintkeznek olyan
anyaggal, amely korrodálhatja a hűtőközeget tartalmazó
alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korrózióálló
anyagból készültek, vagy megfelelő korrózióvédelemmel
vannak ellátva.

FIGYELEM
▪ K65 csöveket használjon 120  bar vagy 90 bar üzemi

nyomáson működő nagynyomású alkalmazásoknál, a
rendszeren belüli elhelyezkedésétől függően.

▪ 120  bar vagy 90 bar üzemi nyomáson működő
nagynyomású alkalmazásokra engedélyezett K65
csatlakozókat és szerelvényeket használjon, a
rendszeren belüli elhelyezkedésüktől függően.

▪ A csövek csatlakoztatásához KIZÁRÓLAG forrasztás
használható. Semmilyen más rögzítés nem
megengedett.

▪ Csőtoldás NEM engedélyezett.

VIGYÁZAT
SOHA ne hajlítson meg nagynyomású csövet! A hajlítás
csökkentheti a csővastagságot és ezzel gyengíti a csövet.
Mindig K65 szerelvényeket használjon.

Elektromos bekötések (lásd: "8 Elektromos felszerelés" [4 12])

FIGYELEM
MINDIG több eres kábelt használjon a tápellátás
kábeleihez.

FIGYELEM
▪ Az összes huzalozást képesített szakembernek KELL

végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak.

▪ Hozzon létre elektromos csatlakozókat a rögzített
huzalozáshoz.

▪ A helyszínen beszerzett összes összetevőnek és
összes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozó jogszabályoknak.

FIGYELEM
▪ Ha a tápfeszültség N fázisa hiányzik vagy rossz, a

berendezés meghibásodhat.

▪ Alakítson ki megfelelő földelést. NE földelje az
egységet gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültség-
levezetőhöz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz
földelés áramütést eredményezhet.

▪ Szerelje be a szükséges biztosítékokat és
megszakítókat.

▪ Rögzítse az elektromos huzalozást kábelrögzítőkkel
úgy, hogy a kábel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csövekkel, különösen a magas nyomású oldalon.

▪ A mellékelt kábeleket használja (a beltéri egység
doboza tartalmazza ezeket), és ügyeljen rá, hogy a
vezetékeken vagy a csatlakozókon ne legyen
szennyeződés. A vezetékek nem megfelelő
csatlakoztatása vagy rögzítése túlmelegedést,
áramütést vagy tüzet okozhat.

▪ NE használjon műanyag ragasztószalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbítókábelt
vagy csillag rendszerből származó csatlakozásokat.
Ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.

FIGYELEM
Használjon minden pólust megszakító kapcsolót, és
hagyjon legalább 3 mm-t az érintkezési pontok között, ami
teljes leválasztást biztosít III-as kategóriájú túlfeszültség
esetében.

FIGYELEM
Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a
gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett
szakemberre KELL bízni a cseréjét.

FIGYELEM
Az összekötőkábelt tartsa távol a szigeteletlen
rézcsövektől, mivel az ilyen csövek nagyon
felforrósodhatnak.

Beüzemelés (lásd: "9 Beüzemelés" [4 15])

FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a beltéri, a BEV2 és a kültéri egységen a
szervizfedelek zárva vannak a beszerelés befejezését
követően.

4 A doboz bemutatása
MEGJEGYZÉS
A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a
csomagolás és az alkatrészek nem sérültek-e. Ellenőrizze,
hogy minden alkatrész megvan-e.

4.1 Az egység kicsomagolása és
kezelése

Az egységet puha anyagú hevederekkel és védőlemezekkel együtt
mozgassa, hogy elkerülje a készülék sérüléseit.

1 Az egység mozgatásakor mindenképpen az függesztő
konzolnál fogva emelje fel az egységet, és ne gyakoroljon
nyomást más részekre, különös tekintettel a
hűtőközegcsövekre, az elvezetőcsövekre és a gyanta részekre.
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1 2

4.2 A tartozékok eltávolítása

4× 2×6×1×
b c da

a BEV egység szerelési kézikönyve
b Kábelrögzítő (rövid)
c Kábelrögzítő (hosszú)
d Szigetelés a szerelvényekre

5 Az egység bemutatása
INFORMÁCIÓ
A BEV2 egység a beltéri egység bővítőegysége, mely
külső szabályozószelepeket tartalmaz. Egyes CO2
hűtőközeget használó egységeknél kötelező a használata,
a kombinációkat a Daikin katalógus ismerteti.

5.1 A rendszer elrendezése
INFORMÁCIÓ
A következő ábra egy példa, amely lehet, hogy NEM
egyezik rendszerének elrendezésével.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Fő kültéri egység (LRYEN10*)
b Capacity up egység (LRNUN5*)
c Kommunikációs doboz (BRR9B1V1)
d BEV2 egység
e Beltéri egység légkondicionáláshoz
f Beltéri egység fagyasztáshoz (üvegajtós egység)
g Beltéri egység fagyasztáshoz (légfúvó hőcserélő)
h Biztonsági szelep
i CO2 kezelőpanel
j CO2 detektor

k CO2 riasztás
l CO2 ventilátor

m Elzárószelep
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INFORMÁCIÓ
▪ A beltéri egység és a BEV2 egység között a maximális

beszerelési távolságot az adott jelátviteli és tápkábelek
hossza határozza meg.

▪ Úgy szerelje be az egységeket, hogy a vezetékek
mindkét egység csatlakozójáig elérjenek.

▪ A maximális beszerelési szintkülönbség a beltéri
egység és a BEV2 egység között ≤0,5 m.

5.2 Kompatibilitás
BEV2N112A7V1B BEV2 egység együttes használata az alábbi
beltéri egységekkel:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

A kompatibilis egységek teljes listáját az opciók listájában találja.

6 Az egység felszerelése

Ebben a fejezetben
6.1 A berendezés helyének előkészítése............................................... 8

6.1.1 Az egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények 8
6.1.2 A beszerelési helyszínre vonatkozó további

követelmények CO₂ hűtőközeghez.................................... 9
6.2 Az egység felszerelése .................................................................... 9

6.2.1 Útmutató az egység felszereléséhez................................. 9
6.2.2 Az egység felszerelése...................................................... 9

FIGYELEM
Az üzembe helyezést az üzembe helyező szakembernek
kell elvégeznie, a felhasznált anyagoknak és a rendszer
összeállításának meg kell felelnie a vonatkozó
előírásoknak. Európában az EN378 szabvány van
érvényben.

FIGYELEM
▪ Szereljen fel minden szükséges berendezést a

hűtőközeg szivárgásának megelőzése érdekében, az
EN378 szabvány szerint (lásd: "6.1.2  A beszerelési
helyszínre vonatkozó további követelmények CO₂
hűtőközeghez" [4 9]).

▪ Szereljen fel CO2 szivárgást ellenőrző detektort (nem
tartozék) minden olyan helyiségben, ahol
hűtőközegcső, klímaberendezés, üvegajtós egység
vagy légfúvós hőcserélő található, és engedélyezze
rajta a hűtőközeg-szivárgás észlelési funkciót (lásd a
beltéri egység szerelési kézikönyvét).

6.1 A berendezés helyének
előkészítése

Olyan szerelési helyet válasszon, ahol elegendő hely áll
rendelkezésre az egység mozgatásához.

Ne szerelje olyan környezetbe, ahol sok szerves oldószer, például
festék vagy szilokszán van jelen.

NEM szabad az egységet gyakran használt helyen, például
munkakörnyezetben elhelyezni. Olyan üzemekben (például
őrlőmalmokban), ahol nagy mennyiségben keletkezik por, a
berendezést KÖTELEZŐ lefedni.

6.1.1 Az egység felszerelési helyére vonatkozó
követelmények

INFORMÁCIÓ
Olvassa el a berendezés telepítési helyének általános
követelményeit is. Lásd a ""2  Általános biztonsági
óvintézkedések" [4 2]" fejezetet.

INFORMÁCIÓ
A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

INFORMÁCIÓ
Szakszerű felszerelés és karbantartás esetén a készülék
megfelel a kereskedelmi és könnyűipari használatra
vonatkozó előírásoknak.

VIGYÁZAT
Ez a berendezés NEM lakossági felhasználásra készült és
NEM garantálható, hogy megfelelő védelmet biztosít a
rádiójelek vételkéhez egy ilyen helyszínen.

VIGYÁZAT
A klímaberendezés NEM általános célú berendezés, ezért
biztonságos, behatolástól védett helyre kell felszerelni.

A berendezés mind beltéri, mind kültéri használatra
alkalmas háztartási és könnyűipari környezetben.

MEGJEGYZÉS
▪ A beszerelést végző szakembernek a beszerelést

megelőzően fel kell mérni az EMC körülményeket, ha a
készüléket lakókörnyezethez 30  m-nél kisebb
távolságra szerelik fel.

▪ NEM szükséges speciális beszerelési intézkedéseket
tenni az EMC (elektromágneses) kibocsátás
minimalizálása érdekében.

MEGJEGYZÉS
A termék "A" osztályú. Egy lakásban a termék
rádióinterferenciát okozhat, és ilyen esetben a
felhasználónak meg kell tennie a szükséges elhárító
intézkedéseket.

MEGJEGYZÉS
A kézikönyvben leírt berendezés rádiófrekvenciás eredetű
elektromos zajt kelthet. A berendezés megfelel azoknak az
előírásoknak, amelyek jelentős védelmet biztosítanak az
ilyenfajta interferencia ellen. Nincs azonban garancia arra,
hogy az interferenciajelenség NEM fog fellépni.

Emiatt ajánlott, hogy a berendezést és az elektromos
vezetékeket megfelelő távolságra szereljék a
szórakoztatóelektronikai készülékektől, személyi
számítógépektől stb.

Gyenge vételű helyeken akár 1  m-t, vagy nagyobb
távolságot is kell tartani, és a táp- és jelátviteli vezetékeket
védőcsőbe kell helyezni a más készülékek miatti
elektromágneses interferencia elkerülése érdekében.

NEM szabad az egységet az alábbi helyeken felszerelni:

▪ Ahol ásványolajpára, olajos permet vagy gőz lehet a levegőben. A
műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy víz
szivároghat.

▪ Zavaró lehet a működés hangja (például hálószoba közelében).

NEM ajánlott az egységet az alábbi helyeken felszerelni, mert az az
egység élettartamának csökkenéséhez vezethet:

▪ Ahol a feszültség sokszor ingadozik

▪ Gépjárművekre vagy hajókra
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▪ Ahol savas vagy lúgos gőz van

▪ Födémszigetelés. Amennyiben a mennyezetnél túllépik a 30°C
hőmérsékletet és a 80% relatív páratartalmat, vagy ha friss levegő
kerül a mennyezetbe, a készülék további szigetelésére van
szükség (minimum 10 mm vastag polietilén hab).

▪ Födém szilárdsága. Ellenőrizze, hogy a mennyezet elég erős-e
ahhoz, hogy elbírja az egység súlyát. Ha ez nem biztos, akkor a
mennyezetet meg kell erősíteni.

▪ Meglévő mennyezetek esetén használjon beütőhorgonyt.

▪ Új mennyezeteknél pedig süllyesztett betétet vagy egyéb
kereskedelmi forgalomban kapható eszközt használjon.

▪ Térköz. Ne feledje a következőket:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Kültéri egység oldal
b Beltéri egységek oldala

▪ Szerelési tér. Ügyeljen rá, hogy a figyelőajtót a vezérlődoboz
oldalára szerelje fel.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Vezérlődoboz
b Szerelési tér
c Figyelőajtó

INFORMÁCIÓ
▪ A beltéri egység és a BEV2 egység között a maximális

beszerelési távolságot az adott jelátviteli és tápkábelek
hossza határozza meg.

▪ Úgy szerelje be az egységeket, hogy a vezetékek
mindkét egység csatlakozójáig elérjenek.

▪ A maximális beszerelési szintkülönbség a beltéri
egység és a BEV2 egység között ≤0,5 m.

6.1.2 A beszerelési helyszínre vonatkozó
további követelmények CO₂ hűtőközeghez

INFORMÁCIÓ
R744 hűtőközeget használó egységeknél a felszerelési
helyre további követelmények vonatkoznak. A további
információkat lásd a beltéri egység referencia
útmutatójában vagy szerelési kézikönyvében.

6.2 Az egység felszerelése

6.2.1 Útmutató az egység felszereléséhez
▪ Az egység tájolása. Az egységet az egység oldalán található

címkéknek megfelelően szerelje fel "TO ODU" (a kültéri egység
felé néz) és "TO IDU" (a beltéri egység felé néz).

TO ODU TO IDU

TO ODU Ezt az oldalt a kültéri egység felé nézve szerelje fel
TO IDU zt az oldalt a beltéri egység felé nézve szerelje fel

▪ Függesztőcsavarok és egység. A szereléshez használjon
M8~M10 függesztőcsavarokat. Rögzítse a felfüggesztő konzolt a
felfüggesztő csavarhoz. Rögzítse biztonságosan a felfüggesztő
konzol alsó és felső részén anyával és csavaralátéttel.

a: 428 a: 219

a Felfüggesztő csavarok távolsága

▪ Felfüggesztő konzol. Ügyeljen rá, hogy a berendezés
környezetében a bekötőcsöveket rögzíteni kell a berendezéstől
1  méter távolságon belül elhelyezett felfüggesztő konzolokkal. A
felfüggesztő konzolokra nem helyezhető túl nagy súly, mivel a
berendezés leeshet és sérülést okozhat.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Egység
b Kőhorgony
c Hosszú anya vagy feszítőcsavar
d Felfüggesztő csavar
e Felfüggesztő konzol

6.2.2 Az egység felszerelése
A vezérlődoboz felszerelési helyzetének változtatása
Előfeltétel: A vezérlődoboz felszerelési helyzete szükség esetén
megváltoztatható.
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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 A vezérlődoboz fedele
b Vezérlődoboz
c Felső panel
d Hőcserélő fedele
e Vezetékkapocs
f Műanyagbilincs

1 Távolítsa el a vezérlődoboz fedelét (2 csavar).

2 Távolítsa el a vezérlődobozt (2 csavar).

3 Távolítsa el a felső panelt (4 csavar).

4 Vegye le a hőcserélő fedelét (1 csavar).

5 Változtassa meg az egységház és a vezérlődoboz közötti
vezeték áthúzási irányát (motoros szelepes hőcserélő).

6 Forgassa el a hőcserélő fedelét és a felső panelt 180°-kal.

7 Szerelje vissza a hőcserélő fedelét (1 csavar).

8 Szerelje fel a felső panelt (4 csavar)

9 Szerelje vissza a vezérlődobozt az új helyzetbe (2 csavar).

10 Szerelje vissza a vezérlődoboz fedelét az új helyzetbe.

Szerelje fel a beltéri egységet a felfüggesztőcsavarokra
1 Szerelje az akasztókat a függesztőcsavarokra. Használat előtt

ellenőrizni kell:

▪ 3 anya (M8/M10) 4 helyen

▪ 2 alátét (az M8 csavarhoz: külső átmérő 24~28  mm, fM10
csavarhoz: külső átmérő 30~34 mm) 4 helyen.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Anya (nem tartozék)
a2 Kettős anya (nem tartozék)
b Alátét (nem tartozék)
c Felfüggesztő konzol
d Függesztőcsavar (nem tartozék)
e Egység

7 A csövek felszerelése

Ebben a fejezetben
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7.2.3 Útmutató a hűtőközegcsövek összekötéséhez................... 11
7.2.4 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez... 12

7.1 A hűtőközegcsövek előkészítése

7.1.1 Hűtőközegcsövekre vonatkozó előírások

INFORMÁCIÓ
Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az
"2 Általános biztonsági óvintézkedések" [4 2] fejezetben.

MEGJEGYZÉS
Az R744 hűtőközeg szigorú követelményeket támaszt a
rendszer tisztaságával, szárazságával és tömítettségével
szemben.

▪ Tisztaság és szárazság: meg kell előzni, hogy idegen
anyagok (ásványolaj, nedvesség) kerüljenek a
rendszerbe.

▪ Tömítettség: Az R744 hűtőközeg nem tartalmaz klórt,
nem károsítja az ózonréteget, és nem csökkenti a Föld
káros ultraviola sugárzás elleni védelmét. Az R744
hűtőközeg is hozzájárulhat az üvegházhatáshoz, ha a
szabadba jut. Emiatt különösen figyeljen az üzembe
helyezésnél a tömítettség ellenőrzésére.

MEGJEGYZÉS
A hűtőközeghez és az olajhoz alkalmas csővezetékeket és
az egyéb nyomástartó alkatrészeket kell használni. K65
réz-acélötvözet csöveket használjon 120  bar üzemi
nyomáson működő nagynyomású alkalmazásoknál a
klímaberendezés oldalán és 90 bar nyomáson működő
csöveket a fagyasztás oldalán.

MEGJEGYZÉS
SOHA ne használjon normál tömlőket és nyomásmérőket.
KIZÁRÓLAG R744 közeghez tervezett berendezéseket
használjon.

▪ A csöveken belüli idegen anyag mennyisége – beleértve a gyári
olajszennyeződést – legfeljebb 30 mg/10 m lehet.

MEGJEGYZÉS
Ha szeretné fenntartani a lehetőséget a helyszíni csövek
lezárására, akkor a beszerelő KÖTELES
nyomáscsökkentő szelepet beszerelni a következő
csövekre:

▪ Kültéri egységről a hűtés beltéri egységeire: a
folyadékcsőre

▪ Kültéri egységről a klímaberendezés beltéri egységeire:
a folyadék- ÉS a gázcsőre

Hűtőközegcsövek átmérője
Külső csőátmérő (mm)

2× Ø9,5
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Hűtőközegcsövek anyaga
▪ Csőszerelési anyag: K65 réz-acél ötvözet (CuFe2P), maximális

üzemi nyomás = 120 bar

▪ A cső keménységi foka és falvastagsága:

Külső átmérő
(Ø)

Keménységi fok Falvastagság (t)
(a)

9,5 mm (3/8") R420

(húzott)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) A vonatkozó jogszabályoktól és az egység maximális üzemi
nyomásától függően (lásd: "PS High" az egység adattábláján)
nagyobb falvastagságú csővezetékre lehet szükség.

7.1.2 A hűtőközegcsövek szigetelése
▪ Szigetelőanyagként polietilén habot használjon:

▪ amelynek a hővezetési tényezője 0,041 és 0,052 W/mK (0,035
és 0,045 kcal/mh°C) között van

▪ amelynek hőállósága legalább 120°C

▪ Szigetelés vastagsága

Cső külső átmérője
(Øp)

Szigetelés belső
átmérője (Øi)

Szigetelési
vastagság (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Ha a hőmérséklet magasabb mint 30°C, és a relatív páratartalom
meghaladja a 80%-ot, akkor a szigetelőanyagoknak legalább 20 mm
vastagnak kell lenniük, hogy ne alakulhasson ki kondenzáció a
szigetelés felületén.

7.2 A hűtőközegcsövek
csatlakoztatása

7.2.1 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása
A hűtőközegcsövek csatlakoztatása előtt
Ellenőrizze, hogy a kültéri és a beltéri egység fel van szerelve.

Jellemző munkafolyamat
A hűtőközegcsövek csatlakoztatása az alábbiakat tartalmazza:

▪ A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a beltéri egységhez

▪ A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a kültéri egységhez

▪ Hűtőközegcsövek szigetelése

▪ Ne feledje az alábbiakhot adott útmutatókat:

▪ Csőhajlítás

▪ Keményforrasz

▪ Elzárószelepek használata

7.2.2 A hűtőközegcsövek összekötésével
kapcsolatos biztonsági előírások

INFORMÁCIÓ
Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az alábbi
fejezeteben is:

▪ "2 Általános biztonsági óvintézkedések" [4 2]

▪ "7.1 A hűtőközegcsövek előkészítése" [4 10]

VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

VIGYÁZAT
SOHA ne hajlítson meg nagynyomású csövet! A hajlítás
csökkentheti a csővastagságot és ezzel gyengíti a csövet.
Mindig K65 szerelvényeket használjon.

MEGJEGYZÉS
Vegye figyelembe a hűtőközegcsövekkel kapcsolatos
következő korlátozásokat:

▪ Kerülje el a kijelölt hűtőközegtől eltérő anyagok
(például levegő) keveredését a hűtőközegkörbe.

▪ Csak R744 (CO₂) anyagot használja a hűtőközeg
hozzáadásakor.

▪ Csak olyan üzembe helyezési eszközöket használjon
(például osztott töltőtömlő), amelyek kifejezetten az
R744 (CO₂) üzembe helyezése során használatosak,
hogy kibírják a nyomást, és megelőzze, hogy idegen
anyagok (például ásványi olajak és nedvesség)
jussanak a rendszerbe.

▪ NE hagyja felügyelet nélkül a csöveket. Ha a munkát
kevesebb mint 1  hónap alatt fogja elvégezni, akkor
ragassza le vagy szorítsa el a csövet (lásd az alábbi
ábrát). A kültérre szerelt csöveket minden esetben el
kell szorítani, a szerelési munka időtartamától
fügetlenül.

▪ Legyen nagyon óvatos, amikor rézcsöveket vezet át a
falakon (lásd az alábbi ábrát).

7.2.3 Útmutató a hűtőközegcsövek
összekötéséhez

▪ Ha forrasztáskor nitrogén atmoszférát használ, megelőzheti a cső
belsejében a nagy mennyiségű oxidréteg kialakulását. Ez a réteg
károsan befolyásolja a szelepek és a kompresszorok működését,
és zavarokat okozhat a hűtőkörben.

▪ A nitrogén nyomását egy nyomáscsökkentő szeleppel állítsa 20
kPa-ra (0,2 bar) (hogy éppen csak érezni lehessen a bőrön).
a b c d e

ff

a Hűtőközegcsövek
b Forrasztandó rész
c Körültekercselés
d Kézi szelep
e Nyomáscsökkentő szelep
f Nitrogén
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▪ NE használjon oxidáció gátló szert a csőcsatlakozások
forrasztásához!

A visszamaradt anyag eltömítheti a csöveket, és tönkreteheti a
berendezéseket.

▪ NE használjon forrasztószert a réz hűtőközegcsövek
forrasztásához! A forrasztáshoz használjon foszforréz
forrasztóötvözetet (CuP279, CuP281 vagy CuP284:DIN EN ISO
17672), amihez nem kell forrasztószert használni.

A forrasztószer rendkívül károsan befolyásolja a hűtőközegcsövek
állapotát. Pl, ha klórtartalmú forrasztószert használnak, az
korrodálja a csöveket, ha pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a
hűtőolajat károsítja.

▪ Forrasztás közben mindig védje a környező felületeket (pl.
szigetelőhab használatával) a hőtől.

7.2.4 A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a
beltéri egységhez

VIGYÁZAT
Helyezze a hűtőközegcsöveket vagy az alkatrészeket
olyan helyre, ahol feltételezhetően nem érintkeznek olyan
anyaggal, amely korrodálhatja a hűtőközeget tartalmazó
alkatrészeket, kivéve, ha az alkatrészek korrózióálló
anyagból készültek, vagy megfelelő korrózióvédelemmel
vannak ellátva.

▪ Csőhossz. A hűtőközegcsövek hosszát a lehető legrövidebbre
tervezze

▪ Csatlakozási példa a beltéri egységhez:

a
b

c

d
e

a Kültéri egység
b BEV2 egység
c Gázcsövek
d Folyadékcsövek
e Beltéri egység

INFORMÁCIÓ
▪ Minden egyes BEV2 egységhez 1 beltéri egységet

lehet csatlakoztatni.

▪ Ez a fejezet csak a BEV2 egység csatlakoztatási
eljárását ismerteti. A beltéri vagy a kültéri egység
csatlakoztatási eljárását lásd a beltéri vagy a kültéri
egység szerelési kézikönyvében.

FIGYELEM
▪ K65 csöveket használjon 120  bar vagy 90 bar üzemi

nyomáson működő nagynyomású alkalmazásoknál, a
rendszeren belüli elhelyezkedésétől függően.

▪ 120  bar vagy 90 bar üzemi nyomáson működő
nagynyomású alkalmazásokra engedélyezett K65
csatlakozókat és szerelvényeket használjon, a
rendszeren belüli elhelyezkedésüktől függően.

▪ A csövek csatlakoztatásához KIZÁRÓLAG forrasztás
használható. Semmilyen más rögzítés nem
megengedett.

▪ Csőtoldás NEM engedélyezett.

1 Helyezze a helyszíni csövet a BEV2 egység oldalán található
csővezetékbe.

2 Csatlakoztassa a hűtőközegcsöveket az egységhez, kizárólag
forrasztott csatlakozásokkal.

MEGJEGYZÉS
Forrasztás közben helyezzen nedves ruhát az egységhez
rögzített szigetelésre (a), és ügyeljen rá, hogy a
hőmérséklet ne haladja meg a 200°C-t.

a

dcb e

a BEV2 egység
b Csővezeték a BEV2 egység oldalán
c Az egységhez rögzített szigetelés
d Forrasztott csatlakozás
e Külső csövek

3 Szigetelje a hűtőközegcsöveket a BEV2 egységen az alábbiak
szerint:

b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Szigetelőanyag (nem tartozék)
b Kábelrögzítők (tartozék)
c Szigetelőelemek (tartozék)
d Forrasztott csatlakozás
e Hűtőközegcső csatlakozása (az egységhez

csatlakoztatva)
f Egység

1 Fordítsa felfelé a szigetelőelemek varratait.
2 Rögzítse az egység aljához.
3 Szorítsa meg a kábelrögzítőket a szigetelőelemeken.

a

a A szigetelő elem (tartozék) illesztése felfelé nézzen

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy teljesen szigetelte az összes
hűtőközegcsövet. A szabadon hagyott csöveken pára
csapódhat le.

8 Elektromos felszerelés

Ebben a fejezetben
8.1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatásának bemutatása............... 13

8.1.1 Óvintézkedések az elektromos huzalozás
csatlakoztatásakor .............................................................. 13

8.1.2 Irányelvek az elektromos huzalozás csatlakoztatásához ... 13
8.2 Elektromos huzalok csatlakoztatása a BEV2 egységhez ................. 14

MEGJEGYZÉS
A termék "A" osztályú. Egy lakásban a termék
rádióinterferenciát okozhat, és ilyen esetben a
felhasználónak meg kell tennie a szükséges elhárító
intézkedéseket.
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8.1 Az elektromos huzalozás
csatlakoztatásának bemutatása

Az elektromos huzalozás csatlakoztatása előtt
Ellenőrizze, hogy a hűtőközegcsövek csatlakoztatása és ellenőrzése
megtörtént.

Jellemző munkafolyamat
Az elektromos huzalozás csatlakoztatása jellemzően a következő
lépésekből áll:
1 Annak ellenőrzése, hogy a hálózati feszültség megfelel az

egység villamos előírásainak.
2 Elektromos huzalok csatlakoztatása a kültéri egységhez.
3 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez.
4 Elektromos huzalok csatlakoztatása a BEV2 egységhez.
5 Tápellátás csatlakoztatása.

8.1.1 Óvintézkedések az elektromos huzalozás
csatlakoztatásakor

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

FIGYELEM
MINDIG több eres kábelt használjon a tápellátás
kábeleihez.

INFORMÁCIÓ
Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az
"2 Általános biztonsági óvintézkedések" [4 2] fejezetben.

FIGYELEM
▪ Az összes huzalozást képesített szakembernek KELL

végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak.

▪ Hozzon létre elektromos csatlakozókat a rögzített
huzalozáshoz.

▪ A helyszínen beszerzett összes összetevőnek és
összes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie a
vonatkozó jogszabályoknak.

FIGYELEM
▪ Ha a tápfeszültség N fázisa hiányzik vagy rossz, a

berendezés meghibásodhat.

▪ Alakítson ki megfelelő földelést. NE földelje az
egységet gázcsövekhez, vízcsövekhez, túlfeszültség-
levezetőhöz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz
földelés áramütést eredményezhet.

▪ Szerelje be a szükséges biztosítékokat és
megszakítókat.

▪ Rögzítse az elektromos huzalozást kábelrögzítőkkel
úgy, hogy a kábel NE érintkezzen éles szélekkel vagy
csövekkel, különösen a magas nyomású oldalon.

▪ A mellékelt kábeleket használja (a beltéri egység
doboza tartalmazza ezeket), és ügyeljen rá, hogy a
vezetékeken vagy a csatlakozókon ne legyen
szennyeződés. A vezetékek nem megfelelő
csatlakoztatása vagy rögzítése túlmelegedést,
áramütést vagy tüzet okozhat.

▪ NE használjon műanyag ragasztószalaggal burkolt
vezetékeket, sodort vezetékeket, hosszabbítókábelt
vagy csillag rendszerből származó csatlakozásokat.
Ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelölés Magyarázat
A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a
feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az
elektromos alkatrészek kivezetésein.

FIGYELEM
Használjon minden pólust megszakító kapcsolót, és
hagyjon legalább 3 mm-t az érintkezési pontok között, ami
teljes leválasztást biztosít III-as kategóriájú túlfeszültség
esetében.

FIGYELEM
Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a
gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett
szakemberre KELL bízni a cseréjét.

FIGYELEM
Az összekötőkábelt tartsa távol a szigeteletlen
rézcsövektől, mivel az ilyen csövek nagyon
felforrósodhatnak.

8.1.2 Irányelvek az elektromos huzalozás
csatlakoztatásához

Tartsa szem előtt az alábbiakat:

▪ Ha sodort vezetéket használ, szereljen fel egy kerek
csatlakozósarut a vezeték végére. Helyezze fel a kerek
csatlakozósarukat a vezeték fedett részére, és erősítse fel a
csatlakozót a megfelelő eszközzel.

b a

a Sodrott vezeték
b Karika alakú csatlakozó

c
a

b

a Karika alakú csatlakozó
b Kivágott rész
c Serleg alakú alátét

▪ A vezetékek felszereléséhez használja a következő módszereket:

Vezeték típusa A felszerelés módja
Egyeres vezeték c b

c

aa

A
AA´

A´

a Egyeres hullámos vezeték

b Csavar

c Lapos alátét
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Vezeték típusa A felszerelés módja
Sodort vezeték kerek
csatlakozósaruval

c b ba c

a

B
B

a Kivezetés

b Csavar

c Lapos alátét

 Engedélyezett

 NEM engedélyezett

Meghúzási nyomatékok
Vezetékek Csavarméret Meghúzónyomaték

(Nm)
Tápkábel M4 1,18~1,44
A földcsatlakozó kábel M4 1,52~1,86

▪ A feszülségcsökkentő és a csatlakozó között a földelővezetéknek
hosszabbnak kell lenni a többi vezetéknél.

8.2 Elektromos huzalok
csatlakoztatása a BEV2 egységhez

MEGJEGYZÉS
▪ Kövesse a bekötési rajzot (az egység tartozéka, a

szervizfedél belsején található).

▪ Az opcionális berendezés csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat az opcionális berendezéshez mellékelt
szerelési kézikönyvben találja.

▪ Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezetékek NE
akadályozzák a szervizfedél megfelelő
visszahelyezését.

Fontos, hogy a tápkábeleket és a jelátviteli kábeleket egymástól
elszigetelve kell vezetni. Az elektromos interferencia elkerülése
érdekében a kábelek között MINDIG legalább 50 mm távolságot kell
tartani.

MEGJEGYZÉS
A tápvezetéket és a jelátviteli vezetéket egymástól távol
kell tartani. A jelátviteli és a tápvezetékek keresztezhetik
egymást, de NEM futhatnak egymással párhuzamosan.

1 Vegye le a szervizfedelet.

2 Csatlakoztassa a jelátviteli kábeleket:
▪ Fogja meg a beltéri egység tartozékainak jelátviteli kábelét

és vezesse át mindkét egység keretén.
▪ Vegye ki a jumpert a beltéri egység PCB-panelén található

X70A csatlakozójából, és csatlakoztassa a jelátviteli kábelt
az X70A csatlakozóhoz.

▪ Csatlakoztassa a kábelt a BEV2 egység PCB-panelén az
X2A csatlakozóhoz.

▪ A kábelt rögzítse kábelszorítóval (tartozék).

3 Csatlakoztassa a tápvezetéket:
▪ Fogja meg a beltéri egység tartozékainak tápvezetékét és

vezesse át mindkét egység keretén.
▪ A csatlakozókábel végét csatlakoztassa a beltéri egység

csatlakozóblokkján a csúszósarukra.
▪ Csatlakoztassa a tápvezeték másik oldalát a BEV2

csatlakozóblokkhoz.
▪ A kábelt rögzítse kábelszorítóval (tartozék)

4 Helyezze vissza a szervizfedelet.

Csatlakozás a beltéri egységhez

X70A

dca b gfe

a Jelátviteli vezeték átvezető nyílása
b Jelátviteli vezeték (beltéri egység tartozéka)
c Jumper
d X70A csatlakozó
e Csúszósaru
f Tápvezeték átvezető nyílása
g Tápkábel

Csatlakozás a BEV2 egységhez

c ca f dd b ce cg

a Jelátviteli kábel
b Tápkábel
c Kábelrögzítő (tartozék)
d Kábelkivezető nyílás
e X2A csatlakozó
f Tápfeszültség csatlakozó
g Föld

Huzalozási példa

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 Kültéri egység vezérlődoboz
b Beltéri egység
c BEV2 egység
d Kezelőfelület
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9 Beüzemelés
FIGYELEM
Ellenőrizze, hogy a beltéri, a BEV2 és a kültéri egységen a
szervizfedelek zárva vannak a beszerelés befejezését
követően.

INFORMÁCIÓ
A rendszer üzembe helyezési eljárását lásd a beltéri és
kültéri egység szerelési kézikönyvében.

9.1 Beüzemelés előtti ellenőrzőlista
1 Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alább

felsoroltakat.

2 Zárja le a berendezést.

3 Helyezze feszültség alá a berendezést.
Elolvasta a szerelői referencia-útmutatóban ismertetett
teljes szerelési útmutatást.
Üzembe helyezés
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e
rögzítve, elkerülendő az egység indításakor jelentkező
abnormális zajok és vibráció keletkezését.
A beltéri egység megfelelően fel van szerelve.

A kültéri egység megfelelően fel van szerelve.

A hűtőközegcsövek (gáz és folyadék) szerelése és
hőszigetelése megfelelő.
NINCS hűtőközeg-szivárgás.

NINCS hiányzó fázis vagy fordított fázis.

A rendszer megfelelően földelt, és a földelési kivezetések
rögzítve vannak.
A biztosítékok vagy helyileg beszerelt biztonsági
készülékek a jelen dokumentumnak megfelelően lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
A tápellátás feszültsége az egység azonosítási címkéjén
található feszültségnek megfelelő.
NINCSENEK laza csatlakozások vagy sérült elektromos
alkatrészek a kapcsolódobozban.
NINCSENEK sérült alkatrészek vagy deformált csövek
a kültéri és beltéri egységben.
Az elzárószelepek (gáz és folyadék) a kültéri egységen
teljesen nyitva vannak.

10 Hulladékkezelés
MEGJEGYZÉS
NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a
készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és
üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra
alkalmassá tenni.

11 Műszaki adatok
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális

Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.

▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját a
Daikin Business Portal (jelszó szükséges) szerezheti be.

11.1 Huzalozási rajz

11.1.1 Egyesített huzalozási rajz jelmagyarázata
A felhasznált alkatrészeket és a számozást az egység huzalozási
rajzán találja. Az alkatrészek számozása arab számokkal történik,
minden alkatrészhez emelkedő sorrendben, és az alábbi
felsorolásban "*" jelzi az alkatrészkódban.

Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés
Áramköri
megszakító

Védőföldelés

Csatlakozás Védőföldelés (csavar)

, Csatlakozó A Egyenirányító

Föld Relé csatlakozó

Helyszíni
huzalozás

Rövidzáró csatlakozó

Biztosíték Csatlakozó

INDOOR

Beltéri egység Kapocsléc

OUTDOOR

Kültéri egység Vezetékfogó

Maradékárammal
működő eszköz

Jelölés Szín Jelölés Szín
BLK Fekete ORG Narancssárga
BLU Kék PNK Rózsaszín
BRN Barna PRP, PPL Lila
GRN Zöld RED Piros
GRY Szürke WHT Fehér
SKY BLU Égkék YLW Sárga

Jelölés Jelentés
A*P Nyomtatott áramköri kártya
BS* BE/KI nyomógomb, üzemmód

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

Csatlakozás, csatlakozó

D*, V*D Dióda
DB* Diódahíd
DS* DIP kapcsoló
E*H Fűtőegység
FU*, F*U (a jellemzőkhöz lásd az
egységen található PCB-t)

Biztosíték

FG* Csatlakozó (keret földelés)
H* Kábelköteg
H*P, LED*, V*L Ellenőrzőlámpa, világító dióda
HAP Világító dióda (üzemjelzés: zöld)
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Jelölés Jelentés
HIGH VOLTAGE Magas feszültség
IES Figyelő szem szenzor
IPM* Intelligens árammodul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Elektromágneses relé
L Aktuális
L* Hőcserélő
L*R Önindukciós tekercs
M* Léptetőmotor
M*C Kompresszor motor
M*F Ventilátor motor
M*P Elvezetőszivattyú motor
M*S Legyezőmotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Elektromágneses relé
N Nulla
n=*, N=* Átvezetések száma a ferritmagon
PAM Impulzusamplitúdó-moduláció
PCB* Nyomtatott áramköri kártya
PM* Tápfeszültség modul
PS Kapcsolóüzemű tápellátás
PTC* PTC termisztor
Q* Szigetelt bipoláris

kaputranzisztor (IGBT)
Q*C Áramköri megszakító
Q*DI, KLM Földzárlat-megszakító
Q*L Túlterhelésvédő
Q*M Hőkapcsoló
Q*R Maradékárammal működő

eszköz
R* Ellenállás
R*T Termisztor
RC Vevő
S*C Végálláskapcsoló
S*L Úszókapcsoló
S*NG Hűtőközeg-szivárgást ellenőrző

detektor
S*NPH Nyomásérzékelő (magas)
S*NPL Nyomásérzékelő (alacsony)
S*PH, HPS* Nyomáskapcsoló (magas)
S*PL Nyomáskapcsoló (alacsony)
S*T Termosztát
S*RH Páratartalom-érzékelő
S*W, SW* Üzemkapcsoló
SA*, F1S Túlfeszültségvédő
SR*, WLU Jelvevő
SS* Választókapcsoló
SHEET METAL Kapocsléc rögzített lemez
T*R Transzformátor
TC, TRC Jeladó
V*, R*V Varisztor
V*R Diódahíd, Szigetelt bipoláris

kaputranzisztor (IGBT)
árammodul

WRC Vezeték nélküli távirányító
X* Csatlakozó
X*M Kapocsléc (blokk)

Jelölés Jelentés
Y*E Elektronikus szabályozószelep
Y*R, Y*S Hőcserélő irányváltó szolenoid

szelepe
Z*C Ferritmag
ZF, Z*F Zajszűrő

12 Szószedet
Kereskedő

A termék forgalmazója.

Képesített szerelő
A termék felszereléséhez szükséges képzettséggel
igazoltan rendelkező műszaki szakember.

Felhasználó
A termék tulajdonosa és/vagy a terméket üzemeltető
személy.

Vonatkozó jogszabályok
Minden, egy adott termékre vagy tárgykörre vonatkozó
nemzetközi, európai, országos és helyi irányelv, törvény,
szabályozás és/vagy szabályzat.

Szervizvállalat
Szakképzett vállalat, amely el tudja végezni vagy meg tudja
szervezni a termék szükséges szervizelését.

Szerelési kézikönyv
Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja a felszerelés, a beállítás és a
karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv
Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja az üzemeltetés módját.

Tartozékok
A termékhez mellékelt címkék, kézikönyvek, tájékoztató
lapok és berendezések, amelyeket a szintén mellékelt
dokumentáció útmutatásai szerint kell elhelyezni.

Opcionális berendezések
A Daikin által gyártott vagy jóváhagyott berendezések,
amelyek a mellékelt dokumentációban leírt módon
működtethetők együtt a termékkel.

Nem tartozék
NEM a Daikin által gyártott berendezések, amelyek a
mellékelt dokumentációban leírt módon működtethetők
együtt a termékkel.
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