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1 Informacje o dokumentacji

1.1 Informacje o tym dokumencie
Czytelnik docelowy
Autoryzowani instalatorzy

INFORMACJA
To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez
specjalistów lub przeszkolonych użytkowników w sklepach,
pomieszczeniach zakładów przemysłu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do użytku komercyjnego
przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.

OSTRZEŻENIE
Należy dopilnować, aby instalacja, serwisowanie,
konserwacja, naprawy były realizowane wyłącznie przez
wykwalifikowane osoby zgodnie z instrukcjami firmy Daikin
i z zastosowaniem wskazanych tam materiałów, a także
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W Europie
oraz w miejscach, w których obowiązują normy IEC,
zastosowanie ma norma EN/IEC 60335-2-40.

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen
zestaw składa się z następujących elementów:

▪ Ogólne środki ostrożności:
▪ Instrukcja bezpieczeństwa, którą należy przeczytać przed

przystąpieniem do instalacji

▪ Format: Papierowa (w opakowaniu urządzenia wewnętrznego)

▪ Instrukcja montażu:
▪ Instrukcje dotyczące instalacji

▪ Format: Papierowa (dołączana do zestawu)

▪ Podręcznik referencyjny dla instalatora:
▪ Przygotowanie do instalacji, sprawdzone procedury, dane

referencyjne,…

▪ Format: Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
handlowego.

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

Dane techniczne
▪ Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest

dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej).

▪ Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostępny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

2 Ogólne środki ostrożności

2.1 Informacje o dokumentacji
▪ Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.

Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Środki ostrożności opisane w niniejszym dokumencie dotyczą
bardzo ważnych zagadnień, konieczne jest więc dokładne
stosowanie się do nich.

▪ Instalację systemu oraz wszystkie działania opisane w instrukcji
instalacji oraz w podręczniku referencyjnym dla instalatora
MUSZĄ być przeprowadzone przez instalatora dysponującego
odpowiednimi uprawnieniami.

2.1.1 Znaczenie ostrzeżeń i symboli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na sytuację, która powoduje zgon lub poważne
obrażenia ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/
ODMROŻENIA
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do
poparzeń/odmrożeń w wyniku działania bardzo wysokich
lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO WYBUCHU
Wskazuje sytuację, która może doprowadzić do wybuchu.

OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do zgonu
lub poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE: MATERIAŁ ŁATWOPALNY

PRZESTROGA
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do
niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

UWAGA
Wskazuje na sytuację, która może doprowadzić do
uszkodzenia sprzętu lub innego mienia.

INFORMACJA
Wskazuje na przydatne wskazówki lub informacje
dodatkowe.

Symbole używane na urządzeniu:

Symbol Wyjaśnienie
Przed przystąpieniem do montażu należy
zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi oraz z
arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.
Przed przystąpieniem do czynności
konserwacyjnych i serwisowych należy zapoznać
się z instrukcją serwisową.
Więcej informacji zawiera podręcznik instalatora i
podręcznik referencyjny użytkownika.

Urządzenie zawiera obracające się części.
Podczas serwisowania urządzenia i wykonywania
przeglądów należy zachować ostrożność.

Symbole używane w dokumentacji:

Symbol Wyjaśnienie
Oznacza tytuł rysunku lub odwołanie do niego.

Przykład: "  1–3 Tytuł rysunku" oznacza
"Rysunek 3 w rozdziale 1".

Symbol Wyjaśnienie
Oznacza tytuł tabeli lub odwołanie do niej.

Przykład: "  1–3 Tytuł tabeli" oznacza "Tabela 3
w rozdziale 1".

2.2 Dla instalatora

2.2.1 Informacje ogólne
W przypadku braku pewności co do sposobu obsługi urządzenia
należy skontaktować się z dealerem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/
ODMROŻENIA
▪ NIE DOTYKAĆ przewodów rurowych czynnika

chłodniczego, przewodów wodnych ani części
wewnętrznych podczas pracy i niezwłocznie po
zatrzymaniu urządzenia. Mogą one być bardzo gorące
lub bardzo zimne. Należy poczekać, aż ich temperatura
wróci do normalnego poziomu. Jeśli KONIECZNE jest
ich dotykanie, należy założyć rękawice ochronne.

▪ NIE WOLNO dotykać wyciekającego czynnika
chłodniczego.

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i
akcesoriów może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, zwarcie, wycieki, pożar lub inne
uszkodzenia sprzętu. Należy stosować WYŁĄCZNIE
akcesoria, sprzęt opcjonalny i części zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez firmę Daikin.

OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że montaż, testowanie i zastosowane
materiały są zgodne z właściwymi przepisami
(obowiązującymi przed instrukcjami opisanymi w
dokumentacji Daikin).

PRZESTROGA
Podczas montażu, konserwacji lub serwisowania układu
należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej
(rękawice ochronne, okulary…).

OSTRZEŻENIE
Rozedrzeć i wyrzucić torby plastikowe, tak aby nikt, a w
szczególności dzieci, się nimi nie bawił. Możliwe ryzyko:
uduszenie.

OSTRZEŻENIE
Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urządzenia jako schronienia przez małe
zwierzęta. Małe zwierzęta w kontakcie z częściami
elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstanie dymu
lub pożaru.

PRZESTROGA
NIE WOLNO dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych
żeberek urządzenia.

PRZESTROGA
▪ Na urządzeniu NIE WOLNO umieszczać żadnych

przedmiotów czy innego sprzętu.

▪ NIE WOLNO siadać, wspinać się ani stawać na
urządzeniu.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być konieczne
założenie książki serwisowej produktu, zawierającej co najmniej
następujące informacje: informacje o przeprowadzonych pracach
konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testów, okresach
przestojów itp.

W łatwo dostępnym miejscu w pobliżu produktu NALEŻY umieścić
co najmniej następujące informacje:

▪ Instrukcje wyłączania systemu w sytuacji awaryjnej

▪ Nazwę i adres najbliżej placówki straży pożarnej, policyjnej i
szpitalnej

▪ Nazwę, adres oraz numery telefonów umożliwiające uzyskanie
pomocy serwisu w godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazówki na temat takiej książki można znaleźć w
normie EN378 (na terenie Europy).

2.2.2 Miejsce montażu
▪ Należy pozostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca wokół

urządzenia na wykonywanie czynności serwisowych i przepływ
powietrza.

▪ Należy upewnić się, że miejsce montażu wytrzyma ciężar
urządzenia i generowane przez nie wibracje.

▪ Należy upewnić się, że obszar jest dobrze wentylowany. NIE
zasłaniać jakichkolwiek otworów wentylacyjnych.

▪ Należy upewnić się, że urządzenie ustawione jest poziomo.

NIE NALEŻY instalować urządzenia w następujących miejscach:

▪ W środowisku stwarzającym ryzyko wybuchu.

▪ W miejscach, w których znajdują się urządzenia emitujące fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić
system sterowania i doprowadzić do niepoprawnego
funkcjonowania urządzenia.

▪ W miejscach stwarzających ryzyko pożaru w wyniku wycieku
łatwopalnych gazów (na przykład rozcieńczalnika lub benzyny), w
których występują włókna węglowe lub pyły palne.

▪ W miejscach wytwarzania gazów korozyjnych (na przykład par
kwasu siarkowego). Korozja przewodów miedzianych lub
spawanych może spowodować wyciek czynnika.

2.2.3 W przypadku czynnika chłodniczego R744
Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja montażu lub
przewodnik referencyjny instalatora dla danej aplikacji.

UWAGA
Należy upewnić się, że instalacja przewodów czynnika
chłodniczego jest zgodna z mającymi zastosowanie
przepisami. W Europie właściwą normą jest norma EN378.

UWAGA
Należy upewnić się, że przewody instalacji i ich połączenia
NIE są nadmiernie naprężone.

OSTRZEŻENIE
Podczas prób szczelności NIGDY nie należy poddawać
produktu działaniu ciśnienia wyższego niż maksymalne
dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowej
urządzenia).

OSTRZEŻENIE
W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności. Jeśli ulatnia się
czynnik chłodniczy w stanie gazowym, należy niezwłocznie
przewietrzyć otoczenie. Możliwe ryzyko:

▪ Zatrucie dwutlenkiem węgla

▪ Uduszenie

UWAGA
Po podłączeniu wszystkich przewodów rurowych upewnić
się, że nie ma wycieków gazu. Przeprowadzić próbę
szczelności z użyciem azotu.

UWAGA
▪ Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki, NIE należy

napełniać ilością czynnika większą od podanej.

▪ W razie zamiaru otwarcia układu czynnika
chłodniczego NALEŻY postępować z czynnikiem w
sposób przewidziany odpowiednimi przepisami.

OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, że w układzie nie ma tlenu.
Dodawanie czynnika chłodniczego MUSI zostać
poprzedzone testem szczelności i osuszaniem
próżniowym.

Możliwe konsekwencje: Samozapłon lub wybuch
spowodowany przedostaniem się tlenu do działającej
sprężarki.

PRZESTROGA
Po wytworzeniu podciśnienia system będzie znajdował się
w stanie punktu potrójnego. Aby uniknąć gromadzenia się
litego lodu, ZAWSZE należy rozpoczynać napełnianie, gdy
czynnik R744 jest w stanie parowym. Po osiągnięciu
punktu potrójnego (ciśnienie bezwzględne 5,2  bara lub
ciśnienie manometryczne 4,2  bara) można kontynuować
napełnianie czynnikiem R744 w stanie ciekłym.

▪ W razie konieczności uzupełnienia czynnika należy zapoznać się
z treścią tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu. Na
tabliczce podano rodzaj czynnika chłodniczego i jego wymaganą
ilość.

▪ Jednostka jest fabrycznie naładowana czynnikiem chłodniczym i w
zależności od rozmiaru i długości rur, w przypadku niektórych
systemów konieczne będzie dodanie czynnika chłodniczego.

▪ Należy stosować wyłącznie czynnik chłodniczy R744 (CO2).
Użycie innych substancji może doprowadzić do wybuchu lub
wypadku.

▪ NIE uzupełniać ciekłego czynnika chłodniczego bezpośrednio od
strony przewodu gazowego. Próba sprężenia cieczy może
skutkować uszkodzeniem sprężarki.

▪ Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie i zabezpieczyć przed
dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń, konieczne jest
stosowanie narzędzi właściwych dla czynnika chłodniczego
używanego w systemie.

▪ Otwierać butle z czynnikiem chłodniczym powoli.

PRZESTROGA
Po zakończeniu procedury napełniania czynnikiem
chłodniczym oraz na czas przerw w wykonywaniu
procedury należy niezwłocznie zamknąć zawór zbiornika z
czynnikiem. Jeśli zawór NIE zostanie od razu zamknięty,
może dojść do dopełnienia urządzenia czynnikiem
chłodniczym. Możliwe konsekwencje: Nieprawidłowa
ilość czynnika chłodniczego.
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2.2.4 Elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
▪ WYŁĄCZYĆ całe zasilanie przed zdjęciem pokrywy

skrzynki elektrycznej, podłączeniem okablowania
elektrycznego lub dotknięciem części elektrycznych.

▪ Przed przystąpieniem do czynności serwisowych
odłączyć zasilanie na więcej niż 10  minut i zmierzyć
napięcie pomiędzy bolcami kondensatorów obwodu
głównego bądź komponentów elektrycznych. Zanim
będzie można dotknąć komponentów elektrycznych,
napięcie MUSI być mniejsze niż 50  V  prądu stałego.
Informacje na temat lokalizacji styków zawiera schemat
okablowania.

▪ NIE NALEŻY dotykać komponentów elektrycznych
mokrymi rękami.

▪ NIE NALEŻY pozostawiać urządzenia bez nadzoru, o
ile zdjęto panel serwisowy.

OSTRZEŻENIE
W stałych elementach okablowania WYMAGANE jest
umieszczenie wyłącznika głównego lub innego elementu
odcinającego z separacją styków wszystkich bolców,
zapewniającego pełne odłączenie w sytuacji przeciążenia
kategorii  III, jeśli tylko NIE został on zainstalowany
fabrycznie.

OSTRZEŻENIE
▪ Stosować TYLKO przewody miedziane.

▪ Należy upewnić się, że instalacja elektryczna w miejscu
instalacji jest zgodna z mającymi zastosowanie
przepisami.

▪ Instalacja elektryczna MUSI być wykonana zgodnie ze
schematem dostarczonym z produktem.

▪ NIGDY nie należy ściskać wiązek kabli i należy
upewnić się, że NIE mają one kontaktu z przewodami i
ostrymi krawędziami. Należy sprawdzić, czy na złącza
nie działa ciśnienie zewnętrzne.

▪ Należy pamiętać o instalacji przewodów uziemiających.
NIE NALEŻY uziemiać urządzenia do rur, ochronnika
przepięciowego lub uziemienia telefonicznego.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną
porażenia elektrycznego.

▪ Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania.
NIGDY nie używać zasilania wykorzystywanego
równolegle przez inne urządzenie.

▪ Należy upewnić się, że zainstalowano wymagane
bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne.

▪ Należy zainstalować detektor prądu upływowego. W
przeciwnym razie dojść do porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.

▪ Podczas instalacji detektora prądu upływowego należy
upewnić się, że jest on zgodny z inwerterem (odporny
na zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości),
co pozwoli uniknąć nieuzasadnionych aktywacji
detektora.

PRZESTROGA
▪ Podłączając zasilanie: przed wykonaniem połączeń

prądowych należy podłączyć kabel uziemiający.

▪ Odłączając zasilanie: przed odłączeniem połączenia
uziemiającego należy odłączyć połączenia prądowe.

▪ Długość przewodów między mocowaniem przewodu
zasilającego a listwą zaciskową MUSI być taka, aby w
razie poluzowania przewodu w mocowaniu połączenia
prądowe uległy naprężeniu jako pierwsze, przed
przewodem uziemiającym.

UWAGA
Środki ostrożności przy prowadzeniu przewodów
elektrycznych:

▪ NIE podłączać okablowania o różnej grubości do listwy
zaciskowej zasilania (luz w okablowaniu zasilającym
może doprowadzić do nadmiernego rozgrzewania się).

▪ Podłączając okablowanie o takiej samej grubości,
należy postępować zgodnie z rysunkiem powyżej.

▪ Do wykonania okablowania stosować przeznaczone do
tego przewody zasilające i wykonywać połączenia w
sposób pewny, aby zabezpieczyć przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwę zaciskową.

▪ Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć śruby
zacisków. Śrubokręt z małą główką spowoduje
uszkodzenie łba i uniemożliwi poprawne dokręcenie.

▪ Przekręcenie śrub zaciskowych spowoduje ich
uszkodzenie.

Aby uniknąć zakłóceń, przewody zasilające należy zainstalować w
odległości przynajmniej 1  metra od odbiorników telewizyjnych lub
radiowych. W zależności od długości fal radiowych odległość
1 metra może NIE być wystarczająca.

OSTRZEŻENIE
▪ Po zakończeniu prac elektrycznych należy sprawdzić,

czy wszystkie komponenty elektryczne oraz zaciski
wewnątrz skrzynki elektrycznej są solidnie podłączone.

▪ Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się,
że wszystkie pokrywy są zamknięte.

UWAGA
Dotyczy WYŁĄCZNIE sytuacji, w której zasilanie jest
trójfazowe, a sprężarka oferuje metodę rozruchu z
ustawieniem WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY.

Jeśli istnieje możliwość odwrócenia faz po krótkotrwałym
zaniku zasilania oraz WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
zasilania podczas pracy urządzenia, należy lokalnie
podłączyć zabezpieczenie przed odwróceniem faz.
Eksploatacja urządzenia w przypadku odwrócenia faz
może spowodować uszkodzenie sprężarki i innych
elementów.

3 Szczegółowe instrukcje
bezpieczeństwa dla
instalatora

Należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa i przepisów.
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Montaż urządzenia (patrz "6 Montaż urządzenia" [4 8])

OSTRZEŻENIE
Instalację należy powierzyć monterowi; wybór materiałów i
miejsca instalacji musi odpowiadać właściwym przepisom.
W Europie właściwą normą jest norma EN378.

OSTRZEŻENIE
▪ Należy zamontować wszelkie niezbędne systemy

bezpieczeństwa na wypadek wycieku czynnika
chłodniczego, zgodnie z normą EN378 (patrz sekcja
"6.1.2  Dodatkowe wymagania dotyczące miejsca
montażu dla czynnika chłodniczego CO₂" [4 9]).

▪ Należy zamontować czujnik szczelności instalacji CO2

(nie należy do wyposażenia) w każdym pomieszczeniu,
w którym znajdują się przewody czynnika
chłodniczego, klimatyzatory, lady lub wężownice, i
włączyć funkcję wykrywania wycieków czynnika
chłodniczego (patrz instrukcja montażu urządzeń
wewnętrznych).

OSTRZEŻENIE
Należy dopilnować, aby instalacja, serwisowanie,
konserwacja, naprawy były realizowane wyłącznie przez
wykwalifikowane osoby zgodnie z instrukcjami firmy Daikin
i z zastosowaniem wskazanych tam materiałów, a także
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W Europie
oraz w miejscach, w których obowiązują normy IEC,
zastosowanie ma norma EN/IEC 60335-2-40.

PRZESTROGA
Urządzenie NIEDOSTĘPNE dla ogółu; należy instalować
w miejscu chronionym przed dostępem osób postronnych.

Urządzenie – zarówno jednostka wewnętrzna, jak i
zewnętrzna – nadaje się do montażu w obiektach
użytkowych i przemysłowych (przemysł lekki).

PRZESTROGA
Opisywany sprzęt NIE jest przeznaczony do użytku w
miejscach zamieszkania i NIE gwarantuje należytej
ochrony przed zakłóceniami odbioru radiowego w takich
miejscach.

Montaż przewodów rurowych czynnika chłodniczego (patrz
sekcja "7 Instalacja przewodów rurowych" [4 11])

PRZESTROGA
Przewody lub elementy instalacji chłodniczej należy
instalować w miejscu, w którym istnieje małe
prawdopodobieństwo narażenia ich na działanie substancji
mogących powodować korozję elementów zawierających
czynnik chłodniczy, chyba że elementy te są wykonane z
materiałów z natury odpornych na korozję lub są
odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

OSTRZEŻENIE
▪ Należy stosować przewody rurowe K65 przystosowane

do ciśnienia roboczego 120  barów lub 90  barów, w
zależności od umiejscowienia w systemie.

▪ Należy stosować złączki i połączenia K65 zatwierdzone
dla ciśnienia roboczego 120 barów lub 90  barów, w
zależności od umiejscowienia w systemie.

▪ Przewody rurowe można łączyć WYŁĄCZNIE poprzez
lutowanie. Żadne inne typy łączenia nie są dozwolone.

▪ Wydłużanie przewodów rurowych NIE jest dozwolone.

PRZESTROGA
NIGDY nie zaginać przewodu rurowego pod wysokim
ciśnieniem! Zgięcie może spowodować zmniejszenie
grubości ścianki przewodu rurowego i odprowadzić do jego
osłabienia. ZAWSZE używać złączek K65.

Montaż elektryczny (patrz "8 Instalacja elektryczna" [4 13])

OSTRZEŻENIE
Jako przewody zasilające ZAWSZE należy używać
przewodów wielożyłowych.

OSTRZEŻENIE
▪ Okablowanie MUSI być wykonane przez

autoryzowanego elektryka i MUSI być zgodne z
odpowiednimi przepisami.

▪ Połączenia elektryczne należy podłączać do
okablowania stałego.

▪ Wszystkie elementy pozyskane na miejscu oraz
wszelkie konstrukcje elektryczne MUSZĄ być zgodne z
obowiązującymi przepisami.

OSTRZEŻENIE
▪ Niepodłączenie lub nieprawidłowe podłączenie fazy N

spowoduje uszkodzenie urządzenia.

▪ Należy zapewnić dobre uziemienie. NIE NALEŻY
uziemiać urządzenia do rur, ochronnika
przepięciowego lub uziemienia telefonicznego.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną
porażenia elektrycznego.

▪ Należy zainstalować wymagane bezpieczniki lub
wyłączniki automatyczne.

▪ Kable elektryczne należy zamocować za pomocą
opasek, aby NIE stykały się z rurami, zwłaszcza po
stronie wysokiego ciśnienia, ani z ostrymi krawędziami.

▪ Należy użyć dostarczonych przewodów (z opakowania
urządzenia wewnętrznego) i unikać naprężeń na
zaciskach oraz przewodach. Nieprawidłowe wykonanie
połączeń lub zamocowanie przewodów może
doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.

▪ NIE używać przewodów gwintowanych, przewodów
linkowych, przedłużaczy ani połączeń z rozgałęźników.
Mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.

OSTRZEŻENIE
Należy użyć wyłącznika automatycznego III kategorii
wytrzymałości udarowej, odcinającego wszystkie bieguny z
odstępem między biegunami co najmniej 3 mm.

OSTRZEŻENIE
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby
uniknąć zagrożenia.
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OSTRZEŻENIE
Okablowanie łączące powinno znajdować się z dala od
przewodów miedzianych bez izolacji termicznej; przewody
tego typu mogą być bardzo gorące.

Pierwszy rozruch (patrz "9 Rozruch" [4 15])

OSTRZEŻENIE
Po wykonaniu montażu urządzenia wewnętrznego,
urządzenia BEV2 i urządzenia zewnętrznego należy
koniecznie zamknąć pokrywę serwisową.

4 Informacje o opakowaniu
UWAGA
Przed montażem należy sprawdzić opakowanie i  części
pod kątem uszkodzeń. Upewnić się, że dostawa jest
kompletna.

4.1 Rozpakowywanie i przenoszenie
urządzenia

Do podnoszenia urządzenia należy, oprócz lin, używać pasów z
miękkiego materiału lub płyt ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia
lub zarysowania urządzenia.

1 Urządzenie należy podnosić za wsporniki wieszaków, nie
wywierając nacisku na inne elementy, w szczególności
przewody czynnika chłodniczego, przewody odprowadzania
skroplin oraz pozostałe plastikowe elementy.

1 2

4.2 Odłączanie akcesoriów

4× 2×6×1×
b c da

a Instrukcja instalacji urządzenia BEV
b Opaska kablowa (krótka)
c Opaska kablowa (długa)
d Izolacja łączników

5 Informacje na temat tego
urządzenia

INFORMACJA
BEV2 jest urządzeniem zawierającym zewnętrzne zawory
rozprężne, będące dodatkowym wyposażeniem
urządzenia wewnętrznego. Wymagane jest stosowanie go
z niektórymi urządzeniami korzystającymi z czynnika CO2;
odpowiednie kombinacje urządzeń zawiera katalog firmy
Daikin.

5.1 Układ systemu
INFORMACJA
Poniższa ilustracja to przykład i może ona NIE odpowiadać
układowi posiadanego systemu.
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ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Główne urządzenie zewnętrzne (LRYEN10*)
b Urządzenie Capacity up (LRNUN5*)
c Moduł komunikacyjny (BRR9B1V1)
d Urządzenie BEV2
e Urządzenie wewnętrzne do klimatyzacji
f Urządzenie wewnętrzne w układzie chłodniczym (lada)
g Urządzenie wewnętrzne w układzie chłodniczym

(wężownica)
h Zawór bezpieczeństwa
i Panel sterowania CO2
j Detektor CO2

k Alarm CO2
l Wentylator CO2

m Zawór odcinający

INFORMACJA
▪ Maksymalna odległość montażu między urządzeniem

wewnętrznym a urządzeniem BEV2 zależy od długości
podłączonych przewodów transmisyjnych i
zasilających.

▪ Urządzenia należy zamontować tak, by przewody
sięgały do złączy obu urządzeń.

▪ Maksymalna różnica wysokości montażu między
urządzeniem wewnętrznym a urządzeniem BEV2 jest
≤0,5 m.

5.2 Kompatybilność
Urządzenie BEV2 BEV2N112A7V1B stosuje się w kombinacji z
następującymi urządzeniami wewnętrznymi:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Kompletną listę zgodnych urządzeń zawiera listy opcji.

6 Montaż urządzenia

W tym rozdziale
6.1 Przygotowanie miejsca montażu....................................................... 8

6.1.1 Wymagania dotyczące miejsca instalacji urządzenia ......... 8
6.1.2 Dodatkowe wymagania dotyczące miejsca montażu dla

czynnika chłodniczego CO₂ ................................................ 9
6.2 Montaż urządzenia............................................................................ 9

6.2.1 Wskazówki do montażu urządzenia ................................... 9
6.2.2 Zamontowanie urządzenia.................................................. 10

OSTRZEŻENIE
Instalację należy powierzyć monterowi; wybór materiałów i
miejsca instalacji musi odpowiadać właściwym przepisom.
W Europie właściwą normą jest norma EN378.

OSTRZEŻENIE
▪ Należy zamontować wszelkie niezbędne systemy

bezpieczeństwa na wypadek wycieku czynnika
chłodniczego, zgodnie z normą EN378 (patrz sekcja
"6.1.2  Dodatkowe wymagania dotyczące miejsca
montażu dla czynnika chłodniczego CO₂" [4 9]).

▪ Należy zamontować czujnik szczelności instalacji CO2

(nie należy do wyposażenia) w każdym pomieszczeniu,
w którym znajdują się przewody czynnika
chłodniczego, klimatyzatory, lady lub wężownice, i
włączyć funkcję wykrywania wycieków czynnika
chłodniczego (patrz instrukcja montażu urządzeń
wewnętrznych).

6.1 Przygotowanie miejsca montażu
Należy wybrać miejsce instalacji wystarczająco przestronne, aby
możliwe było wnoszenie i wynoszenie jednostki.

Należy unikać instalacji w środowiskach zawierających duże ilości
rozpuszczalników organicznych, takich jak farby drukarskie czy
siloksan.

NIE należy instalować urządzenia w miejscach często
wykorzystywanych do różnych prac warsztatowych. Na czas
prowadzenia robót budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujących się dużym pyleniem urządzenie NALEŻY zakryć.

6.1.1 Wymagania dotyczące miejsca instalacji
urządzenia

INFORMACJA
Należy także zapoznać się z ogólnymi wymaganiami
dotyczącymi miejsca instalacji. Patrz rozdział ""2  Ogólne
środki ostrożności" [4 2]".

INFORMACJA
Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.

INFORMACJA
Sprzęt zamontowany i utrzymywany zgodnie z wymogami
technicznymi spełnia wymagania obowiązujące w
miejscach prowadzenia działalności handlowej i pokrewnej
oraz lekkiej działalności przemysłowej.

PRZESTROGA
Opisywany sprzęt NIE jest przeznaczony do użytku w
miejscach zamieszkania i NIE gwarantuje należytej
ochrony przed zakłóceniami odbioru radiowego w takich
miejscach.
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PRZESTROGA
Urządzenie NIEDOSTĘPNE dla ogółu; należy instalować
w miejscu chronionym przed dostępem osób postronnych.

Urządzenie – zarówno jednostka wewnętrzna, jak i
zewnętrzna – nadaje się do montażu w obiektach
użytkowych i przemysłowych (przemysł lekki).

UWAGA
▪ Jeśli sprzęt będzie montowany w odległości mniejszej

niż 30  m od miejsc zamieszkania, profesjonalny
instalator powinien przed przystąpieniem do montażu
ocenić środowisko elektromagnetyczne.

▪ NIE są wymagane szczególne środki montażu służące
minimalizacji emisji promieniowania
elektromagnetycznego.

UWAGA
Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku
których użytkownik może być zmuszony do podjęcia
stosownych środków zaradczych.

UWAGA
Urządzenia opisywane w tej instrukcji mogą wytwarzać
zakłócenia w widmie energii o częstotliwościach
radiowych. Urządzenie spełnia wymagania odpowiednich
norm w zakresie ochrony przed takimi zakłóceniami. Nie
ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji zakłócenia
NIE wystąpią.

Dlatego zaleca się instalowanie urządzeń i przewodów
elektrycznych w odpowiedniej odległości od urządzeń
audio, komputerów osobistych itp.

W miejscach trudno dostępnych należy zachować
odległość nie mniejszą niż 1 m w celu uniknięcia zakłóceń
elektromagnetycznych i prowadzić przewody zasilające
oraz transmisyjne w rurach kablowych.

NIE NALEŻY instalować urządzenia w następujących miejscach:

▪ W miejscach występowania w atmosferze mgły olejowej, oparów
lub pary wodnej. Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i
odłamać się lub spowodować wyciek wody.

▪ Obszary wrażliwe na hałasy (np. w pobliżu sypialni), aby odgłosy
pracy nie sprawiały kłopotu.

NIE zaleca się montażu urządzenia w następujących miejscach, z
uwagi na potencjalne skrócenie ich żywotności:

▪ w miejscach, gdzie napięcie zasilania ulega silnym wahaniom;

▪ w pojazdach, na statkach lub łodziach;

▪ w miejscach, w których występują kwaśne lub alkaliczne opary.

▪ Izolacja sufitu. Gdy temperatura nad sufitem podwieszanym
przekracza 30°C, a wilgotność względna 80%, albo gdy nad sufit
podawane jest świeże powietrze, wymagana jest dodatkowa
izolacja (pianka polietylenowa o grubości minimum 10 mm).

▪ Wytrzymałość stropu. Należy sprawdzić, czy strop wytrzyma
ciężar urządzenia wewnętrznego. Jeśli istnieje ryzyko
przeciążenia, należy wzmocnić strop przed zamontowaniem
urządzenia.

▪ W przypadku istniejących stropów należy zastosować kotwy.

▪ W przypadku nowych stropów należy zastosować wpuszczane
wkładki, wpuszczane kotwy lub inne elementy spoza
wyposażenia.

▪ Odstępy. Należy pamiętać o następujących wymaganiach:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Strona urządzenia zewnętrznego
b Strona urządzeń wewnętrznych

▪ Wymagana przestrzeń serwisowa. Drzwiczki rewizyjne należy
zamontować po stronie modułu sterującego.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Moduł sterujący
b Przestrzeń serwisowa
c Drzwiczki rewizyjne

INFORMACJA
▪ Maksymalna odległość montażu między urządzeniem

wewnętrznym a urządzeniem BEV2 zależy od długości
podłączonych przewodów transmisyjnych i
zasilających.

▪ Urządzenia należy zamontować tak, by przewody
sięgały do złączy obu urządzeń.

▪ Maksymalna różnica wysokości montażu między
urządzeniem wewnętrznym a urządzeniem BEV2 jest
≤0,5 m.

6.1.2 Dodatkowe wymagania dotyczące miejsca
montażu dla czynnika chłodniczego CO₂

INFORMACJA
W przypadku urządzeń korzystających z czynnika
chłodniczego R744 obowiązują dodatkowe wymagania
dotyczące miejsca montażu. Więcej informacji zawiera
podręcznik referencyjny lub instalacji urządzenia
wewnętrznego.

6.2 Montaż urządzenia

6.2.1 Wskazówki do montażu urządzenia
▪ Orientacja urządzenia. Zamontuj urządzenie zgodnie z

etykietami na bokach: "TO ODU" (zwrócona do urządzenia
zewnętrznego) i "TO IDU" (zwrócona do urządzenia
wewnętrznego).
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TO ODU TO IDU

TO ODU Tą stroną do urządzenia zewnętrznego
TO IDU Tą stroną do urządzenia wewnętrznego

▪ Śruby podwieszające i urządzenie. Do montażu należy używać
śrub wieszakowych M8~M10. Przymocuj wspornik wieszaka do
śruby wieszakowej. Przymocuj go solidnie za pomocą nakrętki i
podkładki od górnej i dolnej strony wspornika wieszaka.

a: 428 a: 219

a Odległość między śrubami

▪ Wspornik wieszaka. Przewody połączeniowe przy urządzeniu
należy koniecznie podeprzeć za pomocą wsporników wieszaków
zamontowanych w odległości nie większej niż 1  metr od boku
urządzenia. Nie należy nadmiernie obciążać wspornika wieszaka,
ponieważ mogłoby to spowodować upadek urządzenia i obrażenia
ciała.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Urządzenie
b Kotew
c Długa nakrętka lub ściągacz
d Śruba wieszakowa
e Wspornik wieszaka

6.2.2 Zamontowanie urządzenia
Zmiana miejsca montażu modułu sterującego
Wymaganie wstępne: Położenie modułu sterującego można w
razie potrzeby zmienić.

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 Pokrywa modułu sterującego
b Moduł sterujący
c Górny panel
d Osłona wężownicy
e Klips przewodu
f Opaska

1 Zdemontuj pokrywę modułu sterującego (2 śruby).

2 Wyjmij moduł sterujący (2 śruby).

3 Zdejmij górny panel (4 śruby).

4 Zdejmij osłonę cewki (1 śruba).

5 Zmień kierunek prowadzenia przewodu (cewka zaworu z
napędem) między korpusem urządzenia a modułem
sterującym.

6 Obróć osłonę cewki i górny panel o 180°.

7 Z powrotem załóż osłonę cewki (1 śruba).

8 Z powrotem załóż górny panel (4 śruby)

9 Zamontuj moduł sterujący w nowym położeniu (2 śruby).

10 Zamontuj pokrywę modułu sterującego w nowym położeniu.

Zamontuj urządzenie wewnętrzne na śrubach podwieszających
1 Przymocuj haki do śrub podwieszających. Użyj:

▪ 3 nakrętek (M8/M10) w 4 miejscach

▪ 2 podkładek (w przypadku podkładek M8: średnica zewnętrzna
24~28 mm, w przypadku M10: średnica zewnętrzna 30~34 mm) w
4 miejscach.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Nakrętka (nie należy do wyposażenia)
a2 Nakrętka podwójna (nie należy do wyposażenia)
b Podkładka (nie należy do wyposażenia)
c Wspornik wieszaka
d Śruba wieszakowa (nie należy do wyposażenia)
e Urządzenie



7 Instalacja przewodów rurowych

Podręcznik referencyjny dla instalatora

11
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Urządzenie BEV2
4P677928-1A – 2022.01
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7.1 Przygotowanie przewodów
rurowych czynnika chłodniczego

7.1.1 Wymagania dotyczące przewodów
czynnika chłodniczego

INFORMACJA
Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i
wymogami zawartymi w rozdziale "2  Ogólne środki
ostrożności" [4 2].

UWAGA
Z czynnikiem chłodniczym R744 należy obchodzić się ze
szczególną ostrożnością, aby utrzymać układ w czystości,
uniknąć zawilgoceń i rozszczelnień.

▪ Czystość i brak wilgoci: nie należy dopuścić, by do
układu dostały się czynniki obce (w tym oleje mineralne
i woda).

▪ Szczelność: Czynnik chłodniczy R744 nie zawiera
chloru, nie niszczy warstwy ozonowej i nie narusza
naturalnej ochrony Ziemi przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym. W przypadku
przedostania się do atmosfery, czynnik R744 może
przyczynić się do powstawania efektu cieplarnianego.
Dlatego należy szczególnie uważnie sprawdzać
szczelność instalacji.

UWAGA
Przewody rurowe i inne podzespoły pod ciśnieniem
powinny być przystosowane do danego czynnika
chłodniczego i oleju. Należy stosować system rurowy K65
ze stopu miedzi z domieszką żelaza przeznaczony do
zastosowań wysokociśnieniowych z ciśnieniem roboczym
wynoszącym 120  barów po stronie klimatyzatora i 90
barów po stronie chłodzenia.

UWAGA
NIGDY nie należy używać standardowych przewodów i
manometrów. Należy używać WYŁĄCZNIE urządzeń
przeznaczonych do użycia z czynnikiem R744.

▪ Ilość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów
używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30 mg/10 m.

UWAGA
Jeśli wymagana jest możliwość zamknięcia zaworów
odcinających dla przewodów zewnętrznych, instalator
MUSI zainstalować ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w
następujących przewodach:

▪ Urządzenie zewnętrzne do wewnętrznych urządzeń
chłodniczych: w przewodzie cieczowym

▪ Urządzenie wewnętrzne do wewnętrznych urządzeń
klimatyzacji: w przewodzie cieczowym I przewodzie
gazowym

Średnica przewodów czynnika chłodniczego
Zewnętrzna średnica przewodu rurowego (mm)

2× Ø9,5

Materiał przewodów czynnika chłodniczego
▪ Materiał przewodów rurowych: K65 stop miedzi z domieszką

żelaza (CuFe2P), maksymalne ciśnienie robocze = 120 barów

▪ Stopień odpuszczenia i grubość ścianki przewodu:

Średnica
zewnętrzna (Ø)

Stopień
odpuszczenia

Grubość (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(ciągnione)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) W zależności od obowiązujących przepisów oraz maksymalnego
ciśnienia roboczego urządzenia (zobacz "PS High" na tabliczce
znamionowej urządzenia) mogą być wymagane przewody o
większej grubości.

7.1.2 Izolacja przewodów czynnika
chłodniczego

▪ Jako izolacji należy użyć pianki polietylenowej:

▪ o współczynniku przenikalności cieplnej od 0,041 do 0,052 W/
mK (od 0,035 do 0,045 kcal/mh°C)

▪ o odporności na działanie ciepła przynajmniej 120°C

▪ Grubość izolacji

Średnica
zewnętrzna

przewodu (Øp)

Średnica
wewnętrzna izolacji

(Øi)

Grubość izolacji (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Jeśli temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna
przekracza 80%, to materiały izolacyjne powinny mieć grubość co
najmniej 20  mm, aby zapobiec kondensacji na powierzchni
uszczelnień.

7.2 Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego

7.2.1 Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego

Przed podłączeniem przewodów czynnika chłodniczego
Należy upewnić się, że urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne są
zamontowane.
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Typowy przepływ prac
Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego obejmuje między
innymi:

▪ Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do urządzenia
wewnętrznego

▪ Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do urządzenia
zewnętrznego

▪ Izolowanie przewodów czynnika chłodniczego

▪ Należy pamiętać o wytycznych dotyczących:

▪ Zginania przewodów rurowych

▪ Lut

▪ Stosowania zaworów odcinających

7.2.2 Środki ostrożności przy podłączaniu
przewodów czynnika chłodniczego

INFORMACJA
Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i
wymogami zawartymi w następujących rozdziałach:

▪ "2 Ogólne środki ostrożności" [4 2]

▪ "7.1  Przygotowanie przewodów rurowych czynnika
chłodniczego" [4 11]

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA/
ODMROŻENIA

PRZESTROGA
NIGDY nie zaginać przewodu rurowego pod wysokim
ciśnieniem! Zgięcie może spowodować zmniejszenie
grubości ścianki przewodu rurowego i odprowadzić do jego
osłabienia. ZAWSZE używać złączek K65.

UWAGA
Podłączając przewody czynnika chłodniczego, należy brać
pod uwagę następujące środki ostrożności:

▪ Unikać sytuacji, w których do układu chłodniczego
mogą dostać się substancje inne niż dany czynnik
chłodniczy (takie jak np. powietrze).

▪ Uzupełniać wyłącznie czynnikiem R744 (CO₂).

▪ Przy instalacji używać narzędzi (np. przewodów
pomiarowych) stosowanych wyłącznie w układach
R744 (CO₂), co zapewni odporność na wysokie
ciśnienie i zapobiegnie przedostaniu się do układu
obcych substancji (np. olejów mineralnych lub wilgoci).

▪ NIE NALEŻY pozostawiać przewodów rurowych bez
nadzoru w miejscu montażu. Jeśli praca zostanie
zakończona szybciej niż w 1  miesiąc, należy zalepić
końce przewodów taśmą lub zacisnąć przewód (zobacz
rysunek poniżej). Przewody zainstalowane na zewnątrz
należy zacisnąć, bez względu na długość prac.

▪ Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia rur
miedzianych przez ściany (zobacz rysunek poniżej).

7.2.3 Wytyczne pomocne przy podłączaniu
przewodów czynnika chłodniczego

▪ Podczas lutowania przedmuch azotem chroni przed tworzeniem
się grubych warstw utlenionego materiału na wewnętrznej
powierzchni rur. Obecność utlenionej warstwy niekorzystnie
wpływa na zawory oraz sprężarki w układzie chłodniczym i
zakłóca ich prawidłowe działanie.

▪ Ciśnienie azotu powinno wynosić 20  kPa (0,2  bara) (tj. powinno
mieć wartość wyczuwalną przez skórę). Należy zastosować zawór
redukcji ciśnienia.
a b c d e

ff

a Przewody czynnika chłodniczego
b Części lutowane
c Taśma
d Zawór ręczny
e Zawór redukcji ciśnienia
f Azot

▪ Podczas lutowania przewodów NIE wolno stosować
przeciwutleniaczy.

Pozostałości mogą spowodować zablokowanie przewodów i
uszkodzenie urządzeń.

▪ Podczas lutowania przewodów miedzianych NIE wolno stosować
topników. Do lutowania należy używać stopu wypełniającego
miedziano-fosforowego (CuP279, CuP281 lub CuP284:DIN EN
ISO 17672) niewymagającego topnika.

Topnik ma wyjątkowo niekorzystny wpływ na układy przewodów
czynnika chłodniczego. Na przykład w przypadku korzystania z
topnika na bazie chloru, spowoduje on korozję przewodów lub, w
szczególności, jeśli topnik zawiera fluor, spowoduje degradację
oleju sprężarkowego.

▪ Na czas lutowania należy zawsze zabezpieczyć sąsiednie
elementy (np. pianką izolacyjną) przed oddziaływaniem ciepła.

7.2.4 Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego do jednostki wewnętrznej

PRZESTROGA
Przewody lub elementy instalacji chłodniczej należy
instalować w miejscu, w którym istnieje małe
prawdopodobieństwo narażenia ich na działanie substancji
mogących powodować korozję elementów zawierających
czynnik chłodniczy, chyba że elementy te są wykonane z
materiałów z natury odpornych na korozję lub są
odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

▪ Długość przewodów. Przewody czynnika chłodniczego powinny
być jak najkrótsze

▪ Przykład podłączenia do urządzenia wewnętrznego:

a
b

c

d
e

a Urządzenie zewnętrzne
b Urządzenie BEV2
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c Przewód gazowy
d Przewód cieczowy
e Urządzenie wewnętrzne

INFORMACJA
▪ Do każdego urządzenia BEV2 można podłączyć tylko 1

urządzenie wewnętrzne.

▪ W tym rozdziale opisano tylko procedurę połączenia z
urządzeniem BEV2. Sposób podłączania urządzenia
wewnętrznego lub zewnętrznego opisano w jego
instrukcji montażu.

OSTRZEŻENIE
▪ Należy stosować przewody rurowe K65 przystosowane

do ciśnienia roboczego 120  barów lub 90  barów, w
zależności od umiejscowienia w systemie.

▪ Należy stosować złączki i połączenia K65 zatwierdzone
dla ciśnienia roboczego 120 barów lub 90  barów, w
zależności od umiejscowienia w systemie.

▪ Przewody rurowe można łączyć WYŁĄCZNIE poprzez
lutowanie. Żadne inne typy łączenia nie są dozwolone.

▪ Wydłużanie przewodów rurowych NIE jest dozwolone.

1 Włóż przewód zewnętrzny do przewodów po stronie urządzenia
BEV2.

2 Podłącz przewody czynnika chłodniczego do urządzenia,
stosując wyłącznie połączenia lutowane.

UWAGA
Na czas lutowania umieść mokrą tkaninę na izolacji
urządzenia (a) i upewnij się, że temperatura nie przekracza
200°C.

a

dcb e

a Urządzenie BEV2
b Przewody rurowe po stronie urządzenia BEV2
c Izolacja urządzenia
d Połączenie lutowane
e Przewody zewnętrzne

3 Przewody czynnika chłodniczego przy urządzeniu BEV2 należy
zaizolować w następujący sposób:

b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Materiał izolacyjny (nie należy do wyposażenia)
b Opaski kablowe (wyposażenie dodatkowe)
c Fragmenty izolacji (wyposażenie dodatkowe)
d Połączenie lutowane
e Króciec czynnika chłodniczego (przymocowany do

urządzenia)
f Urządzenie

1 Obróć elementy izolacyjne szwami do góry.
2 Przymocuj do podstawy urządzenia.
3 Zaciśnij opaski kablowe na elementach izolacyjnych.

a

a Szew fragmentu izolacji (wyposażenie dodatkowe)
zwrócony do góry

UWAGA
Zaizoluj wszystkie przewody czynnika chłodniczego. Na
rurach nieosłoniętych mogą tworzyć się skropliny.

8 Instalacja elektryczna

W tym rozdziale
8.1 Informacje o podłączaniu okablowania elektrycznego ...................... 13

8.1.1 Środki ostrożności dotyczące podłączania okablowania
elektrycznego...................................................................... 13

8.1.2 Wskazówki dotyczące podłączania okablowania
elektrycznego...................................................................... 14

8.2 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia BEV2......... 14

UWAGA
Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku
których użytkownik może być zmuszony do podjęcia
stosownych środków zaradczych.

8.1 Informacje o podłączaniu
okablowania elektrycznego

Przed podłączeniem okablowania elektrycznego
Upewnij się, że przewód czynnika chłodniczego jest podłączony i
sprawdzony.

Typowy przepływ prac
Podłączenie okablowania elektrycznego składa się zwykle
z następujących etapów:
1 Upewnienie się, że układ zasilania jest zgodny z danymi

technicznymi urządzeń.
2 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia

zewnętrznego.
3 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia

wewnętrznego.
4 Podłączenie okablowania elektrycznego do urządzenia BEV2.
5 Podłączenie przewodów zasilających.

8.1.1 Środki ostrożności dotyczące podłączania
okablowania elektrycznego

NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

OSTRZEŻENIE
Jako przewody zasilające ZAWSZE należy używać
przewodów wielożyłowych.

INFORMACJA
Należy również zapoznać się ze środkami ostrożności i
wymogami zawartymi w rozdziale "2  Ogólne środki
ostrożności" [4 2].
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OSTRZEŻENIE
▪ Okablowanie MUSI być wykonane przez

autoryzowanego elektryka i MUSI być zgodne z
odpowiednimi przepisami.

▪ Połączenia elektryczne należy podłączać do
okablowania stałego.

▪ Wszystkie elementy pozyskane na miejscu oraz
wszelkie konstrukcje elektryczne MUSZĄ być zgodne z
obowiązującymi przepisami.

OSTRZEŻENIE
▪ Niepodłączenie lub nieprawidłowe podłączenie fazy N

spowoduje uszkodzenie urządzenia.

▪ Należy zapewnić dobre uziemienie. NIE NALEŻY
uziemiać urządzenia do rur, ochronnika
przepięciowego lub uziemienia telefonicznego.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną
porażenia elektrycznego.

▪ Należy zainstalować wymagane bezpieczniki lub
wyłączniki automatyczne.

▪ Kable elektryczne należy zamocować za pomocą
opasek, aby NIE stykały się z rurami, zwłaszcza po
stronie wysokiego ciśnienia, ani z ostrymi krawędziami.

▪ Należy użyć dostarczonych przewodów (z opakowania
urządzenia wewnętrznego) i unikać naprężeń na
zaciskach oraz przewodach. Nieprawidłowe wykonanie
połączeń lub zamocowanie przewodów może
doprowadzić do przegrzania, porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.

▪ NIE używać przewodów gwintowanych, przewodów
linkowych, przedłużaczy ani połączeń z rozgałęźników.
Mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.

Na obudowie urządzenia wewnętrznego mogą znajdować się
następujące symbole:

Symbol Wyjaśnienie
Przed przystąpieniem do czynności serwisowych
należy zmierzyć napięcie pomiędzy bolcami
kondensatorów obwodu głównego bądź komponentów
elektrycznych.

OSTRZEŻENIE
Należy użyć wyłącznika automatycznego III kategorii
wytrzymałości udarowej, odcinającego wszystkie bieguny z
odstępem między biegunami co najmniej 3 mm.

OSTRZEŻENIE
Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostać
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby
uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE
Okablowanie łączące powinno znajdować się z dala od
przewodów miedzianych bez izolacji termicznej; przewody
tego typu mogą być bardzo gorące.

8.1.2 Wskazówki dotyczące podłączania
okablowania elektrycznego

Należy pamiętać o następujących kwestiach:

▪ W przypadku używania przewodów linkowych zainstaluj okrągłą
końcówkę zaciskową na końcu przewodu. Umieść okrągłą
końcówkę zaciskową na przewodzie, aż do nieodsłoniętej części,
a następnie zamocować odpowiednim narzędziem.

b a

a Standardowy przewód
b Okrągła końcówka zaciskowa

c
a

b

a Okrągła końcówka zaciskowa
b Część do wycięcia
c Podkładka

▪ Podczas instalacji przewodów należy użyć następujących metod:

Typ przewodu Sposób montażu
Przewód
jednożyłowy

c b

c

aa

A
AA´

A´

a Zawinięty przewód jednożyłowy

b Śruba

c Podkładka płaska
Przewód linkowy z
okrągłą końcówką
zaciskową

c b ba c

a

B
B

a Zacisk

b Śruba

c Podkładka płaska

 Dozwolone

 NIEDOZWOLONE

Momenty dokręcania
Przewody Rozmiar śruby Moment

dokręcania (N•m)
Przewód zasilający M4 1,18~1,44
Przewód złącza uziemienia M4 1,52~1,86

▪ Przewód uziemiający między zaciskiem do przewodów a
zaciskiem złącza musi być dłuższy od pozostałych.

8.2 Podłączenie okablowania
elektrycznego do urządzenia BEV2

UWAGA
▪ Należy przestrzegać schematu przewodów

elektrycznych przy instalacji przewodów elektrycznych
(dostarczanego z urządzeniem, znajdującego się po
wewnętrznej stronie panelu przedniego).

▪ Informacje o sposobie podłączania wyposażenia
opcjonalnego zawiera instrukcja montażu dostarczona
razem z wyposażeniem opcjonalnym.

▪ Sprawdzić, czy przewody elektryczne NIE blokują
możliwości ponownego zamocowania pokrywy
serwisowej.
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Szczególnie ważne jest zachowanie odstępu między przewodami
zasilającymi a transmisyjnymi. W celu uniknięcia zakłóceń
elektrycznych odległość między nimi powinna ZAWSZE wynosić co
najmniej 50 mm.

UWAGA
Przewód zasilający powinien być oddzielony od
transmisyjnego. Przewody transmisyjne i zasilające mogą
się krzyżować, ale NIE mogą być prowadzone równolegle.

1 Usuń pokrywę serwisową.

2 Podłącz przewód transmisyjny:

▪ Wykorzystaj przewód transmisyjny z akcesoriów urządzenia
wewnętrznego i poprowadź go przez ramy obu urządzeń.

▪ Wyjmij zworę ze złącza X70A na płytce drukowanej
urządzenia wewnętrznego i podłącz przewód transmisyjny
do złącza X70A.

▪ Podłącz przewód do złącza X2A na płytce drukowanej
urządzenia BEV.

▪ Przewód należy zamocować mała opaską kablową
(akcesorium).

3 Podłącz przewód zasilający:

▪ Wykorzystaj przewód zasilający z akcesoriów urządzenia
wewnętrznego i poprowadź go przez ramy obu urządzeń.

▪ Podłącz koniec przewodu zaopatrzony w złącza faston do
zacisku urządzenia wewnętrznego.

▪ Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do zacisku
urządzenia BEV2.

▪ Przewód należy zamocować mała opaską kablową
(akcesorium)

4 Ponownie zamocować pokrywę serwisową.

Podłączanie do urządzenia wewnętrznego

X70A

dca b gfe

a Przepust na przewód transmisyjny
b Przewód transmisyjny (akcesorium urządzenia

wewnętrznego)
c Zwora
d Złącze X70A
e Złącze faston
f Przepust na przewód zasilający
g Przewód zasilający

Podłączanie do urządzenia BEV2

c ca f dd b ce cg

a Przewód transmisyjny
b Przewód zasilający
c Opaska kablowa (wyposażenie dodatkowe)
d Przepust na przewody
e Złącze X2A
f Zacisk zasilania
g Uziemienie

Przykład instalacji okablowania

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 Moduł sterujący urządzenia zewnętrznego
b Urządzenie wewnętrzne
c Urządzenie BEV2
d Interfejs użytkownika

9 Rozruch
OSTRZEŻENIE
Po wykonaniu montażu urządzenia wewnętrznego,
urządzenia BEV2 i urządzenia zewnętrznego należy
koniecznie zamknąć pokrywę serwisową.

INFORMACJA
Szczegółowe informacje o pierwszym rozruchu systemu
zamieszczono w instrukcjach montażu dostarczonych z
urządzeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

9.1 Lista kontrolna przed rozruchem
1 Po instalacji urządzenia należy wykonać poniższe kontrole.



10 Utylizacja

Podręcznik referencyjny dla instalatora

16
BEV2N-A

CO₂ Conveni-Pack: Urządzenie BEV2
4P677928-1A – 2022.01

2 Zamknąć urządzenie.

3 Włączyć zasilanie urządzenia.
Przeczytano pełne instrukcje instalacji zgodnie z opisem
w przewodniku odniesienia dla instalatora.
Instalacja
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo
zamontowane, aby uniknąć hałasów i wibracji podczas
uruchamiania.
Jednostka wewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo.

Jednostka zewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo.

Sprawdź, czy rury czynnika chłodniczego (gazowe i
cieczowe) są prawidłowo zamontowane i zaizolowane
termicznie.
NIE ma wycieków czynnika chłodniczego.

BRAK brakujących lub odwróconych faz.

System jest prawidłowo uziemiony zaciski uziemienia
zaciśnięte.
Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urządzenia
ochronne są zainstalowane zgodnie z niniejszym
dokumentem i NIE zostały ominięte.
Napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce
znamionowej jednostki.
NIE ma luźnych połączeń ani uszkodzonych
komponentów elektrycznych w skrzynce elektrycznej.
NIE ma uszkodzonych komponentów ani ściśniętych
rur w środku jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
Zawory odcinające (gazowe i cieczowe) w jednostce
zewnętrznej są całkowicie otwarte.

10 Utylizacja
UWAGA
NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu
układu: demontaż układu, utylizacja czynnika
chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów
MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami.
Jednostki MUSZĄ być poddane obróbce przez
wyspecjalizowaną stację w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

11 Dane techniczne
▪ Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest

dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej).

▪ Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostępny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

11.1 Schemat okablowania

11.1.1 Ogólna legenda schematu okablowania
elektrycznego

Informacje na temat zastosowanych części i ich numerów można
znaleźć na schemacie elektrycznym na urządzeniu. Numeracja
części bazuje na cyfrach arabskich uporządkowanych rosnąco dla
kolejnych części, a w poniższym opisie jest opatrzona symbolem "*"
w kodzie części.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Wyłącznik Uziemienie ochronne

Podłączanie Uziemienie ochronne
(śruba)

, Złącze A Prostownik

Uziemienie Złącze przekaźnika

Okablowanie w
miejscu instalacji

Złącze zwierające

Bezpiecznik Zacisk

INDOOR

Urządzenie
wewnętrzne

Listwa zaciskowa

OUTDOOR

Urządzenie
zewnętrzne

Zacisk do przewodów

Wyłącznik
różnicowoprądow
y

Symbol Kolor Symbol Kolor
BLK Czarny ORG Pomarańczowy
BLU Niebieski PNK Różowy
BRN Brązowy PRP, PPL Purpurowy
GRN Zielony RED Czerwony
GRY Szary WHT Biały
SKY BLU Błękit nieba YLW Żółty

Symbol Znaczenie
A*P Płytka drukowana
BS* Przycisk włączania/wyłączania,

przełącznik pracy
BZ, H*O Brzęczyk
C* Kondensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Połączenie, złącze

D*, V*D Dioda
DB* Mostek diodowy
DS* Przełącznik DIP
E*H Grzałka
FU*, F*U, (charakterystyka —
patrz płytka drukowana wewnątrz
urządzenia)

Bezpiecznik

FG* Złącze (uziemienie ramy)
H* Wiązka
H*P, LED*, V*L Lampka kontrolna, dioda

elektroluminescencyjna (LED)
HAP Dioda elektroluminescencyjna

(serwisowa – zielona)
HIGH VOLTAGE Wysokie napięcie
IES Czujnik ruchu
IPM* Inteligentny moduł zasilania
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Przekaźnik magnetyczny
L Pod napięciem
L* Cewka
L*R Reaktor
M* Silnik krokowy
M*C Silnik sprężarki
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Symbol Znaczenie
M*F Silnik wentylatora
M*P Silnik pompy skroplin
M*S Silnik ruchu wahadłowego
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Przekaźnik magnetyczny
N Zero
n=*, N=* Liczba przejść przez rdzeń

ferrytowy
PAM Modulacja amplitudy impulsów
PCB* Płytka drukowana
PM* Moduł zasilania
PS Zasilacz impulsowy
PTC* Termistor PTC
Q* Tranzystor bipolarny z izolowaną

bramką (IGBT)
Q*C Wyłącznik
Q*DI, KLM Detektor prądu upływowego z

wyłącznikiem
Q*L Zabezpieczenie przed

przeciążeniem
Q*M Wyłącznik termiczny
Q*R Wyłącznik różnicowoprądowy
R* Rezystor
R*T Termistor
RC Odbiornik
S*C Ogranicznik
S*L Wyłącznik pływakowy
S*NG Czujnik szczelności instalacji
S*NPH Czujnik ciśnienia (wysokie

ciśnienie)
S*NPL Czujnik ciśnienia (niskie

ciśnienie)
S*PH, HPS* Wyłącznik ciśnieniowy (wysokie

ciśnienie)
S*PL Wyłącznik ciśnieniowy (niskie

ciśnienie)
S*T Termostat
S*RH Czujnik wilgotności
S*W, SW* Przełącznik pracy
SA*, F1S Ochronnik przepięciowy
SR*, WLU Odbiornik sygnału
SS* Przełącznik wyboru
SHEET METAL Płyta mocująca listwy zaciskowej
T*R Transformator
TC, TRC Nadajnik
V*, R*V Warystor
V*R Mostek diodowy, Moduł zasilania

tranzystora bipolarnego z
izolowaną bramką (IGBT)

WRC Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania

X* Zacisk
X*M Listwa zaciskowa (blok

zaciskowy)
Y*E Cewka elektronicznego zaworu

rozprężnego
Y*R, Y*S Cewka zaworu

elektromagnetycznego zmiany
kierunku przepływu

Symbol Znaczenie
Z*C Rdzeń ferrytowy
ZF, Z*F Filtr zakłóceń

12 Słownik
Przedstawiciel

Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami
technicznymi, uprawniona do montażu produktu.

Użytkownik
Osoba będąca właścicielem produktu i/lub użytkująca
produkt.

Przepisy mające zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne,
przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla
danego produktu lub branży.

Firma serwisująca
Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami,
uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbędnego
serwisu produktu.

Instrukcja montażu
Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla
określonego produktu lub zastosowania, wyjaśniająca
procedurę jego montażu, konfiguracji i konserwacji.

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi przeznaczona specjalnie dla określonego
produktu lub zastosowania, wyjaśniająca sposób jego
obsługi.

Akcesoria
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzęt, które
zostały dostarczone z produktem i które muszą być
zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dołączonej dokumentacji.

Sprzęt opcjonalny
Wyposażenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez
Daikin, które może być łączone z produktem zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.

Nie należy do wyposażenia
Elementy, które NIE zostały wyprodukowane przez Daikin,
które mogą być łączone z produktem zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w dołączonej dokumentacji.
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