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1 O dokumentácii

1.1 Informácie o tomto dokumente
Cieľoví používatelia
Oprávnení inštalátori

INFORMÁCIE
Toto zariadenie je určené pre odborníkov alebo
vyškolených používateľov v obchodoch, v odvetví svietidiel
a na farmách, prípadne pre začiatočníkov na komerčné
používanie.

VAROVANIE
Uistite sa, že sú inštalácia, servis, údržba, opravy a použité
materiály v súlade s návodom z Daikin a s platnými a že
ich vykonávajú len kvalifikované osoby. V Európe a
oblastiach, kde platia normy IEC, je použiteľná norma EN/
IEC 60335-2-40.

Dokumentácia
Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia
zahŕňa tieto dokumenty:

▪ Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
▪ Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia prečítať pred

inštaláciou

▪ Formát: Papier (v skrini vnútornej jednotky)

▪ Návod na inštaláciu:
▪ Pokyny na inštaláciu

▪ Formát: Papier (dodané v súprave)

▪ Referenčná príručka inštalatéra:
▪ Príprava inštalácie, správne postupy, referenčné údaje,…

▪ Formát: Číslicové súbory na http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Najnovšie zmeny dodanej dokumentácie môžu byť k  dispozícii na
regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo u predajcu.

Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné
jazyky sú preklady.

Technické údaje
▪ Podmnožina najnovších technických údajov je k dispozícii na

regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupnej).

▪ Úplná sada najnovších technických údajov je k dispozícii na
Daikin Business Portal (požaduje sa prihlásenie).

2 Všeobecné bezpečnostné
opatrenia

2.1 O dokumentácii
▪ Jazykom pôvodnej dokumentácie je angličtina. Všetky ostatné

jazyky sú preklady.

▪ Opatrenia opísané v tomto dokumente sa týkajúc veľmi dôležitých
tém. Dôsledne ich dodržiavajte.

▪ Inštaláciu systému a všetky činnosti popísané v návode na
inštaláciu a v referenčnej príručke inštalatéra MUSÍ vykonať
autorizovaný inštalatér.

2.1.1 Význam varovaní a symbolov

NEBEZPEČENSTVO
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k úmrtiu alebo
vážnemu zraneniu.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Označuje situáciu, ktorá môže viesť k usmrteniu
elektrickým prúdom.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k popáleniu/
obareniu v dôsledku extrémne vysokých alebo nízkych
teplôt.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO VÝBUCHU
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k výbuchu.

VAROVANIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k úmrtiu alebo
vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: HORĽAVÝ MATERIÁL

UPOZORNENIE
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k menšiemu alebo
menej vážnemu zraneniu.

POZNÁMKA
Označuje situáciu, ktorá by mohla viesť k poškodeniu
vybavenia alebo majetku.

INFORMÁCIE
Označuje užitočné tipy alebo doplňujúce informácie.

Symboly použité v jednotke:

Symbol Vysvetlenie
Pred inštaláciou si prečítajte návod na inštaláciu a
prevádzku a kartu s pokynmi k zapojeniu.

Pred vykonaním údržby a servisných úloh si
prečítajte návod na údržbu.
Viac informácií získate u inštalatéra a
v používateľskej referenčnej príručke.

Jednotka obsahuje otáčajúce sa diely. Pri
vykonávaní servisu alebo kontroly jednotky
postupujte opatrne.

Symboly použité v dokumentácii:

Symbol Vysvetlenie
Zobrazuje názov obrázku alebo odkaz naň.

Príklad: "  1–3 Názov obrázku" znamená
"Obrázok 3 v kapitole 1".
Zobrazuje názov tabuľky alebo odkaz na ňu.

Príklad: "  1–3 Názov tabuľky" znamená
"Tabuľka 3 v kapitole 1".

2.2 Pre inštalatéra

2.2.1 Všeobecné
Ak si NIE ste istí, ako jednotku nainštalovať alebo používať, obráťte
sa na svojho predajcu.

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA
▪ Počas prevádzky a krátko po jej skončení sa

NEDOTÝKAJTE potrubia na chladiacu zmes,
vodovodného potrubia ani vnútorných častí. Potrubie
by mohlo byť príliš horúce alebo studené. Počkajte,
kým nevychladne na bežnú teplotu. Ak sa ho MUSÍTE
dotknúť, noste ochranné rukavice.

▪ NEDOTÝKAJTE sa žiadnej náhodne uniknutej
chladiacej zmesi.

VAROVANIE
Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp.
príslušenstva môže mať za následok zásah elektrickým
prúdom, skrat, úniky, požiar alebo iné škody na zariadení.
Používajte LEN príslušenstvo, voliteľné príslušenstvo a
náhradné diely vyrobené alebo schválené spoločnosťou
Daikin.

VAROVANIE
Zabezpečte, aby inštalácia, testovanie a použité materiály
spĺňali platné právne predpisy (navyše k pokynom
opísaným v dokumentácii spoločnosti Daikin).

UPOZORNENIE
Pri inštalácii a vykonávaní údržby alebo servisu systému
noste primerané ochranné pomôcky (ochranné rukavice,
bezpečnostné okuliare atď.).

VAROVANIE
Roztrhajte a vyhoďte plastové obalové vrecia, aby sa s
nimi nikto nemohol hrať, zvlášť deti. Možné riziko:
udusenie.

VAROVANIE
Prijmite primerané opatrenia, aby jednotka nemohla slúžiť
ako úkryt pre malé živočíchy. Kontakt malých živočíchov s
elektrickými časťami môže spôsobiť poruchu, dymenie
alebo požiar.

UPOZORNENIE
NEDOTÝKAJTE sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier
jednotky.

UPOZORNENIE
▪ Na hornú časť jednotky NEKLAĎTE žiadne predmety

ani zariadenia.

▪ NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTÚPAJTE na
jednotku.

V súlade s príslušnými právnymi predpismi bude možno potrebné
zaviesť denník pre daný produkt. Denník bude obsahovať minimálne
informácie o údržbe, opravách, výsledkoch testov, pohotovostných
obdobiach atď.

V blízkosti produktu tiež bude POTREBNÉ mať k dispozícii
prinajmenšom tieto informácie:

▪ pokyny na zastavenie systému v prípade núdze,

▪ názov a adresa požiarnej jednotky, policajného útvaru a
zdravotnej služby,

▪ názov, adresa a denné a nočné telefónne čísla servisných
oddelení.

V Európe pokyny na vedenie denníka určuje norma EN378.

2.2.2 Miesto inštalácie
▪ Okolo jednotky vytvorte dostatočný priestor na vykonávanie

servisu a na zabezpečenie obehu vzduchu.

▪ Skontrolujte, či miesto inštalácie odolá hmotnosti a vibráciám
jednotky.

▪ Zabezpečte, aby bol priestor dostatočne vetraný.
NEUPCHÁVAJTE žiadne vetracie otvory.

▪ Zabezpečte, aby bola jednotka vo vodorovnej polohe.

Jednotku NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

▪ V potenciálne výbušnom prostredí.
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▪ Na miestach, na ktorých sa nachádzajú zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny by mohli rušiť
riadiaci systém a spôsobiť poruchu funkcie zariadenia.

▪ Na miestach, na ktorých hrozí riziko požiaru z dôvodu úniku
horľavých plynov (napríklad riedidla alebo benzínu), na miestach s
uhlíkovými vláknami alebo horľavým prachom.

▪ Na miestach, kde vzniká korozívny plyn (napríklad plyn kyseliny
sírovej). Korózia medených potrubí alebo spájkovaných dielov
môže spôsobiť únik chladiacej zmesi.

2.2.3 Chladivo — v prípade R744
Ďalšie informácie nájdete v návode na inštaláciu alebo referenčnej
príručke ku konkrétnej aplikácii pre inštalatéra.

POZNÁMKA
Zabezpečte, aby inštalácia potrubia na chladiacu zmes
spĺňala platné právne predpisy. V Európe platí norma
EN378.

POZNÁMKA
Zabezpečte, aby potrubie a pripojenia na miestne
inštalácie NEBOLI vystavené napätiu.

VAROVANIE
Počas testov NIKDY nenatlakujte zariadenie tlakom
vyšším, ako je maximálny povolený tlak (tak, ako je
uvedené na výrobnom štítku na jednotke).

VAROVANIE
V prípade úniku chladiacej zmesi prijmite dostatočné
opatrenia. Ak plyn chladiva uniká, priestory ihneď
vyvetrajte. Možné riziká:

▪ Otrava oxidom uhličitým

▪ Udusenie

POZNÁMKA
Po zapojení celého potrubia skontrolujte, či nikde neuniká
plyn. Na kontrolu úniku plynu použite dusík.

POZNÁMKA
▪ Aby nedošlo k poruche kompresora, do systému

NEDOPLŇUJTE viac chladiva, ako je určené
množstvo.

▪ Ak sa vyžaduje otvorenie systému chladiva, je NUTNÉ
s chladivom manipulovať v  súlade s  platnými
predpismi.

VAROVANIE
Uistite sa, že v systéme nie je kyslík. Chladivo sa dá
doplňovať AŽ po uskutočnení skúšky tesnosti a  po
vákuovaní potrubia.

Možný výsledok: Samospaľovanie a výbuch kompresora
z dôvodu kyslíka vnikajúceho do kompresora, ktorý je v
činnosti.

UPOZORNENIE
Systém bude vyvákuovaný pod trojným bodom. Aby sa
zabránilo vytvoreniu tuhého ľadu, VŽDY začnite napĺňať
R744 v stave pary. Po dosiahnutí trojného bodu (absolútny
tlak 5,2 baru alebo pretlak 4,2 baru) môžete pokračovať v
naplňovaní R744 v kvapalnom stave.

▪ V prípade, že je potrebné úplné doplnenie, pozrite si výrobný
štítok na jednotke. Na výrobnom štítku je uvedený typ chladiva
a jeho požadované množstvo.

▪ Jednotka je vo výrobe naplnená chladivom a v závislosti od
veľkosti a dĺžky rúr môžu niektoré systémy vyžadovať doplnenie
ďalšieho chladiva.

▪ Ako chladivo používajte iba R744 (CO2). Iné látky môžu spôsobiť
výbuchy a nehody.

▪ Kvapalné chladivo nikdy NEDOPĹŇAJTE priamo z plynového
potrubia. Stlačenie kvapaliny by mohlo spôsobiť poruchu
kompresora.

▪ Použite nástroje určené výlučne pre typ chladiva použitý v
systéme, aby ste zabezpečili požadovaný odpor tlaku a zabránili
cudzím materiálom, aby sa primiešali do systému.

▪ Pomaly otvárajte fľaše s chladivom.

UPOZORNENIE
Po ukončení doplňovania chladiva alebo počas jeho
prerušenia okamžite uzavrite ventil nádrže chladiva. Ak
ventil NIE je okamžite uzavretý, zvyšný tlak môže priviesť
prídavné chladivo. Možný výsledok: Nesprávne množstvo
chladiva.

2.2.4 Elektrické

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
▪ Pred zložením krytu rozvodnej skrine, pripojením

elektrického vedenia alebo dotykom elektrických častí
vypnite všetky zdroje napájania.

▪ Pred vykonávaním servisu odpojte zdroj napájania
minimálne na 10  minút a zmerajte napätie na
koncovkách kondenzátorov hlavného obvodu alebo v
elektrických súčiastkach. Skôr ako sa budete môcť
dotknúť elektrických súčastí, napätie NESMIE
presahovať 50  V jednosmerného prúdu. Poloha
koncoviek je zobrazená na schéme zapojenia.

▪ Elektrických súčastí sa NEDOTÝKAJTE mokrými
rukami.

▪ Po zložení servisného krytu NENECHÁVAJTE jednotku
bez dozoru.

VAROVANIE
Ak NIE SÚ hlavný vypínač alebo iné prostriedky na
odpojenie, ktoré majú oddelené kontakty na všetkých
póloch a zaisťujú úplné odpojenie v prípade prepätia
kategórie  III, nainštalované vo výrobe, MUSIA sa
nainštalovať do pevného zapojenia.
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VAROVANIE
▪ Používajte LEN medené vodiče.

▪ Zabezpečte, aby zapojenie na mieste inštalácie spĺňalo
platné právne predpisy.

▪ Celá elektrická inštalácia na mieste sa MUSÍ inštalovať
v súlade so schémou zapojenia dodanou s produktom.

▪ NIKDY nestláčajte zväzky káblov a zabráňte kontaktu
káblov s potrubím a ostrými hranami. Zabezpečte, aby
na prípojky svorkovnice nepôsobil žiadny vonkajší tlak.

▪ Nezabudnite nainštalovať uzemňovacie vodiče.
NEUZEMŇUJTE jednotku k  verejnému potrubiu,
prepäťovej poistke ani uzemneniu telefónnej linky.
Nedokonalé uzemnenie môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom.

▪ Zabezpečte použitie samostatného elektrického
obvodu. NIKDY nepoužívajte zdroj napájania spoločný
s iným zariadením.

▪ Zabezpečte inštaláciu potrebných poistiek alebo ističov.

▪ Ubezpečte sa, že ste nainštalovali prúdový chránič. V
opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.

▪ Pri inštalácii skontrolujte, či je prúdový chránič
kompatibilný s invertorom (odolný proti
vysokofrekvenčnému elektrickému šumu), aby
nedochádzalo k nepotrebnému otváraniu prúdového
chrániča.

UPOZORNENIE
▪ Pri pripájaní elektrického napájania: najskôr pripojte

uzemňovací kábel a až potom napájania spojenia s
prúdom.

▪ Pri odpojení elektrického napájania: napájania spojenia
s prúdom musia byť odpojené ešte pred odpojením
uzemnenia.

▪ Dĺžka vodičov medzi uvoľňovačom napätia elektrického
napájania a samotnou svorkovnicou MUSÍ byť taká,
aby boli vodiče napnuté pred uzemňovacím káblom pre
prípad, ak je elektrické napájanie vytiahnuté z
uvoľňovača napätia.

POZNÁMKA
Opatrenia týkajúce sa kladenia elektrických káblov:

▪ NEPRIPÁJAJTE k svorkovnici káble rôznej hrúbky
(pokles v kábli elektrického napájania môže spôsobiť
nadmernú teplotu).

▪ Pri pripájaní káblov rovnakej hrúbky postupujte podľa
obrázka vyššie.

▪ Pri zapájaní káblov použite na to určený elektrický
kábel a pevne ho pripojte, potom zabezpečte, aby
vonkajší tlak pôsobil na dosku svorkovnice.

▪ Použite vhodný skrutkovač na utiahnutie svorkových
skrutiek. Skrutkovač s malou hlavicou poškodí hlavicu
a znemožní správne utiahnutie.

▪ Príliš silné uťahovanie môže poškodiť svorkové
skrutky.

Elektrické káble inštalujte minimálne 1  meter od televízorov alebo
rádií, aby ste predišli rušeniu. V závislosti od dĺžky rozhlasových vĺn
môže byť vzdialenosť 1 metra NEDOSTATOČNÁ.

VAROVANIE
▪ Po ukončení elektrickej inštalácie sa uistite, či je každá

elektrická časť a koncovka vo vnútri elektrickej skrine
správne pripojená.

▪ Pred spustením jednotky skontrolujte, či sú všetky kryty
zatvorené.

POZNÁMKA
Použiteľné IBA, ak je elektrické napájanie trojfázové a
kompresor má spôsob spustenia ZAP./VYP.

Ak existuje možnosť, že dôjde k prevráteniu fáz po
výpadku napájania a prúd sa VYPÍNA a ZAPÍNA pri
prevádzke zariadenia, inštalujte samostatný miestny obvod
na ochranu pred otočením fáz. Spustenie zariadenia s
otočeným zapojením fáz môže spôsobiť poškodenie
kompresora a ďalších častí.

3 Špecifické bezpečnostné
pokyny inštalatéra

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

Inštalácia jednotky (pozri "6 Inštalácia jednotky" [4 8])

VAROVANIE
Inštaláciu smie vykonať inštalatér, výber materiálov a
inštalácia musí spĺňať platnú legislatívu. V Európe platí
norma EN378.

VAROVANIE
▪ Presvedčte sa, že ste nainštalovali všetky potrebné

protiopatrenia v prípade úniku chladiva podľa normy
EN378 (pozri "6.1.2 Dodatočné požiadavky na chladivo
CO₂ na mieste inštalácie" [4 9]).

▪ Uistite sa, že ste nainštalovali detektor úniku CO2

(dodáva zákazník) v každej miestnosti s potrubím
chladiva, klimatizačnými jednotkami, vitrínami alebo
špirálami ventilátorov a povolili funkciu zisťovania úniku
chladiva (pozri návod na inštaláciu vnútorných
jednotiek).

VAROVANIE
Uistite sa, že sú inštalácia, servis, údržba, opravy a použité
materiály v súlade s návodom z Daikin a s platnými a že
ich vykonávajú len kvalifikované osoby. V Európe a
oblastiach, kde platia normy IEC, je použiteľná norma EN/
IEC 60335-2-40.

UPOZORNENIE
Zariadenie NEMÁ byť prístupné verejnosti. Nainštalujte ho
v zabezpečenom priestore, ktorý nie je jednoducho
prístupný.

Táto jednotka, vnútorná a  vonkajšia, je vhodná na
inštaláciu v  komerčnom prostredí a  prostredí ľahkého
priemyslu.

UPOZORNENIE
Toto zariadenie NIE je určené na použitie v obytných
miestach a NEBUDE garantovať poskytnutie primeranej
ochrany rozhlasového príjmu na takýchto miestach.
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Inštalácia potrubia chladiva (pozri "7 Inštalácia
potrubia" [4 10])

UPOZORNENIE
Nainštalujte chladiace potrubie alebo komponenty tam, kde
nie sú vystavené žiadnym látkam, ktoré môžu vyvolať
koróziu komponentov obsahujúcich chladivo s výnimkou
prípadu, že sú komponenty navrhnuté z takých materiálov,
ktoré sú v princípe odolné proti korózii alebo sú vhodným
spôsobom chránené proti korózii.

VAROVANIE
▪ Pre vysokotlakové aplikácie použite potrubie K65 s

pracovným tlakom 120  barov alebo 90 barov v
závislosti od jeho umiestnenia v systéme.

▪ Použite spojky a prípojky K65 schválené pre pracovný
tlak 120  barov alebo 90 barov v závislosti od jeho
umiestnenia v systéme.

▪ Pri pripojovaní potrubí je povolené IBA tvrdé
spájkovanie. Nie sú povolené žiadne iné typy spojení.

▪ Predlžovanie potrubí NIE je dovolené.

UPOZORNENIE
NIKDY neohýbajte vysokotlakové potrubie! Ohýbanie
môže znížiť hrúbku potrubia a tým oslabiť potrubie. VŽDY
používajte prípojky K65.

Elektrická inštalácia (pozri "8 Elektroinštalácia" [4 12])

VAROVANIE
VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

VAROVANIE
▪ Celú elektrickú inštaláciu MUSÍ inštalovať autorizovaný

elektrotechnik a  MUSÍ byť v  súlade s  platnými
predpismi.

▪ Všetky elektrické spojenia sa musia inštalovať ako
pevné prepojenie.

▪ Všetky súčasti obstarané na mieste inštalácie a  celá
elektroinštalačná konštrukcia MUSIA byť v  súlade
s platnými predpismi.

VAROVANIE
▪ Ak nie je pripojené elektrické napájanie alebo je

nesprávne pripojená N fáza, na zariadení môže
vzniknúť porucha.

▪ Určenie vhodného uzemnenia. NEUZEMŇUJTE
jednotku k  verejnému potrubiu, prepäťovej poistke ani
uzemneniu telefónnej linky. Nedokonalé uzemnenie
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

▪ Inštalujte požadované poistky alebo prúdové ističe.

▪ Elektrické vodiče zabezpečte pomocou káblových
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s ostrými
hranami alebo potrubím, najmä na vysokotlakovej
strane.

▪ Použite dodané káble (v skrini vnútornej jednotky) a
uistite sa, že nepôsobia žiadne vonkajšie sily na
prípojky svoriek alebo vodiče. Nesprávne pripojenia
alebo nesprávne zaistenie vodičov môže spôsobiť
prehrievanie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

▪ NEPOUŽÍVAJTE páskové vodiče, lankové splietané
vodiče, predlžovacie káble ani prepojenia
z  hviezdicovej sústavy. Mohlo by to spôsobiť
prehrievanie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

VAROVANIE
Použite vypínač pre odpojenie všetkých pólov s najmenej
3  mm medzerami medzi kontaktmi, aby došlo k úplnému
odpojeniu v kategórii prepätia III.

VAROVANIE
Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný
pracovník alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

VAROVANIE
Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medených potrubí
bez tepelnej izolácie, keďže takéto potrubia sú veľmi
horúce.

Uvedenie do prevádzky (pozri "9 Uvedenie do
prevádzky" [4 14])

VAROVANIE
Zabezpečte, aby bol servisný kryt po ukončení inštalácie
vnútornej jednotky, jednotky BEV2 a vonkajšej jednotky
uzavretý.

4 Informácie o balení
POZNÁMKA
Pred inštaláciou skontrolujte, či nie sú balenie a diely
poškodené. Uistite sa, že je dodávka kompletná.

4.1 Vybalenie a manipulácia s
jednotkou

Pokiaľ je nevyhnutné jednotku zdvihnúť, použite pri zdvíhaní pruh
jemného materiálu alebo ochranné doštičky spolu s lanom, aby
nedošlo k poškodeniu alebo poškriabaniu jednotky.

1 Jednotku zdvíhajte zavesením na závesné konzoly bez
aplikovania tlaku na ostatné časti, zvlášť na potrubie s
chladivom, odtokové potrubie a ďalšie živicové časti.



5 O jednotke

Referenčná príručka inštalatéra

7
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Jednotka BEV2
4P677928-1A – 2022.01

1 2

4.2 Odstránenie príslušenstva

4× 2×6×1×
b c da

a Návod na inštaláciu jednotky BEV
b Upínacia spona (krátka)
c Upínacia spona (dlhá)
d Izolácia spojení

5 O jednotke
INFORMÁCIE
Jednotka BEV2 je rozšírenie vnútornej jednotky
obsahujúce externé expanzné ventily. Použitie chladiva
CO2 je pre niektoré jednotky povinné; pozrite katalóg
spoločnosti Daikin, kde nájdete kombinácie.

5.1 Zloženie systému
INFORMÁCIE
Na nasledujúcom obrázku je len príklad, ktorý NEMUSÍ
zodpovedať rozloženiu vášho systému.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Hlavná vonkajšia jednotka (LRYEN10*)
b Jednotka Capacity up (LRNUN5*)
c Komunikačná skriňa (BRR9B1V1)
d Jednotka BEV2
e Vnútorná jednotka pre klimatizáciu
f Vnútorná jednotka pre chladenie (vitrína)
g Vnútorná jednotka pre chladenie (špirála ventilátora)
h Bezpečnostný ventil
i Ovládací panel CO2
j Detektor CO2

k Alarm CO2
l Ventilátor CO2

m Uzatvárací ventil
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INFORMÁCIE
▪ Maximálna inštalačná vzdialenosť medzi vnútornou

jednotkou a jednotkou BEV2 závisí od dĺžky
pripojených prenosových a napájacích káblov.

▪ Jednotky musia byť nainštalované tak, aby káble
dosiahli na obe svorky jednotiek.

▪ Maximálny inštalačný výškový rozdiel medzi vnútornou
jednotkou a jednotkou BEV2 je ≤0,5 m.

5.2 Kompatibilita
Skombinujte jednotku BEV2 BEV2N112A7V1B s nasledujúcimi
vnútornými jednotkami:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Úplný zoznam kompatibilných jednotiek nájdete v  zozname
nadštandardnej výbavy.

6 Inštalácia jednotky

V tejto kapitole
6.1 Príprava miesta inštalácie ................................................................ 8

6.1.1 Požiadavky na miesto inštalácie jednotky ......................... 8
6.1.2 Dodatočné požiadavky na chladivo CO₂ na mieste

inštalácie............................................................................ 9
6.2 Montáž jednotky ............................................................................... 9

6.2.1 Pokyny pre inštaláciu jednotky .......................................... 9
6.2.2 Montáž jednotky................................................................. 9

VAROVANIE
Inštaláciu smie vykonať inštalatér, výber materiálov a
inštalácia musí spĺňať platnú legislatívu. V Európe platí
norma EN378.

VAROVANIE
▪ Presvedčte sa, že ste nainštalovali všetky potrebné

protiopatrenia v prípade úniku chladiva podľa normy
EN378 (pozri "6.1.2 Dodatočné požiadavky na chladivo
CO₂ na mieste inštalácie" [4 9]).

▪ Uistite sa, že ste nainštalovali detektor úniku CO2

(dodáva zákazník) v každej miestnosti s potrubím
chladiva, klimatizačnými jednotkami, vitrínami alebo
špirálami ventilátorov a povolili funkciu zisťovania úniku
chladiva (pozri návod na inštaláciu vnútorných
jednotiek).

6.1 Príprava miesta inštalácie
Na inštaláciu vyberte miesto s  dostatkom priestoru na prinesenie
a odnesenie jednotky.

Vyhnite sa inštalácii v prostredí s množstvom organických
rozpúšťadiel, napr. atrament a siloxan.

Jednotku NEINŠTALUJTE na miesta, ktoré sa často používajú ako
pracovisko. V  prípade vykonávania stavebných prác (napr.
brúsenie), pri ktorých sa vytvára veľké množstvo prachu, MUSÍ byť
jednotka zakrytá.

6.1.1 Požiadavky na miesto inštalácie jednotky

INFORMÁCIE
Prečítajte si tiež všeobecné požiadavky na miesto
inštalácie. Pozri kapitolu ""2  Všeobecné bezpečnostné
opatrenia" [4 2]".

INFORMÁCIE
Hladina tlaku zvuku je menšia ako 70 dBA.

INFORMÁCIE
Zariadenie spĺňa požiadavku na komerčné a ľahko
prístupné miesto, keď je profesionálne inštalované a
udržiavané.

UPOZORNENIE
Toto zariadenie NIE je určené na použitie v obytných
miestach a NEBUDE garantovať poskytnutie primeranej
ochrany rozhlasového príjmu na takýchto miestach.

UPOZORNENIE
Zariadenie NEMÁ byť prístupné verejnosti. Nainštalujte ho
v zabezpečenom priestore, ktorý nie je jednoducho
prístupný.

Táto jednotka, vnútorná a  vonkajšia, je vhodná na
inštaláciu v  komerčnom prostredí a  prostredí ľahkého
priemyslu.

POZNÁMKA
▪ Profesionálny inštalátor musí pred inštaláciou

vyhodnotiť situáciu EMC, ak je zariadenie
nainštalované bližšie ako 30 m od obytného miesta.

▪ Na minimalizáciu (elektromagnetických) emisií EMC sa
nevyžadujú osobitné inštalačné opatrenia.

POZNÁMKA
Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento
výrobok spôsobiť rušenie rozhlasového vysielania. V tomto
prípade musí užívateľ urobiť príslušné opatrenia.

POZNÁMKA
Zariadenie popísané v  tomto návode môže spôsobiť
elektronické rušenie vytvorené vysokofrekvenčnou
energiou. Zariadenie spĺňa špecifikácie, ktoré sú navrhnuté
tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti takému
rušeniu. Napriek tomu nie je záruka, že sa u  určitej
inštalácie NEVYSKYTNE rušenie.

Preto sa doporučuje nainštalovať toto zariadenie
a  elektrické vedenia v  dostatočnej vzdialenosti od
stereofónnych zariadení, osobných počítačov atď.

Na miestach so slabým príjmom udržujte vzdialenosť 1 m
alebo viac, aby nedošlo k  elektromagnetickému rušeniu
iných prístrojov a  použite rúrky na vodiče pre výkonové
a prenosové vedenia.

Jednotku NEINŠTALUJTE na nasledujúce miesta:

▪ Miesta, kde môžu byť v  atmosfére prítomné hmla alebo pary
minerálneho oleja. Plastické diely sa môžu poškodiť, vypadnúť
alebo spôsobiť únik vody.

▪ Vyhýbajte sa citlivým miestam, kde hlučnosť prevádzky môže
spôsobovať problémy (napríklad v blízkosti spálne).

NEODPORÚČA sa inštalovať jednotku na nasledujúcich miestach,
pretože by sa mohla skrátiť jej životnosť:

▪ Na miestach s významným kolísaním napätia

▪ Vo vozidlách alebo na lodiach

▪ Na miestach s kyslými alebo zásaditými parami



Inštalácia jednotky

Referenčná príručka inštalatéra

9
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: Jednotka BEV2
4P677928-1A – 2022.01

▪ Stropná izolácia. Ak sa pri strope prekračuje teplota 30°C a
relatívna vlhkosť 80% alebo ak sa do stropu privádza čerstvý
vzduch, vyžaduje sa dodatočná izolácia (polyetylénová pena s
minimálnou hrúbkou 10 mm).

▪ Pevnosť stropu. Skontrolujte, či je strop dostatočne pevný, aby
dokázal udržať hmotnosť jednotky. Ak existuje riziko, pred
inštaláciou jednotky zosilnite strop.

▪ U existujúcich stropov použite kotvy.

▪ U nových stropov použite zapustené vložky, kotvy alebo iné
diely dodávané zákazníkom.

▪ Priestor. Zohľadnite nasledovné požiadavky:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Bok vonkajšej jednotky
b Bok vnútorných jednotiek

▪ Priestor pre údržbu. Nezabudnite nainštalovať kontrolné dvere
na boku ovládacej skrine.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Skriňa ovládania
b Priestor pre údržbu
c Kontrolné dvere

INFORMÁCIE
▪ Maximálna inštalačná vzdialenosť medzi vnútornou

jednotkou a jednotkou BEV2 závisí od dĺžky
pripojených prenosových a napájacích káblov.

▪ Jednotky musia byť nainštalované tak, aby káble
dosiahli na obe svorky jednotiek.

▪ Maximálny inštalačný výškový rozdiel medzi vnútornou
jednotkou a jednotkou BEV2 je ≤0,5 m.

6.1.2 Dodatočné požiadavky na chladivo CO₂ na
mieste inštalácie

INFORMÁCIE
Dodatočné požiadavky na miesto inštalácie platia pre
jednotky používajúce chladivo R744. Viac informácií
nájdete v  referenčnej príručke alebo návode na inštaláciu
vnútornej jednotky.

6.2 Montáž jednotky

6.2.1 Pokyny pre inštaláciu jednotky
▪ Orientácia jednotky. Jednotku nainštalujte podľa štítkov na

bokoch jednotky "TO ODU" (smerom k vonkajšej jednotke) a "TO
IDU" (smerom k vnútornej jednotke).

TO ODU TO IDU

TO ODU Túto stranu nainštalujte smerom k vonkajšej jednotke
TO IDU Túto stranu nainštalujte smerom k vnútornej jednotke

▪ Závesné skrutky a jednotka. Pre inštaláciu použite závesné
skrutky M8~M10. Pripevnite závesný držiak k závesnej skrutke.
Pomocou matice a podložky ho pevne zaistite z hornej a spodnej
strany závesnej konzoly.

a: 428 a: 219

a Vzdialenosť závesných skrutiek

▪ Závesná konzola. Nezabudnite použitím závesných konzol
podoprieť spojovacie potrubie okolo jednotky, ktoré sú
nainštalované do 1  metra od boku jednotky. Zabráňte zaťaženiu
závesnej konzoly veľkou hmotnosťou; inak môže jednotka
spadnúť a spôsobiť zranenia.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Jednotka
b Kotva
c Dlhá matica alebo otočné puzdro
d Závesná skrutka
e Závesná konzola

6.2.2 Montáž jednotky
Zmena inštalačnej polohy ovvládacej skrine
Predpoklad: V prípade potreby je možné zmeniť polohu ovládacej
skrine.
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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 Veko riadiacej skrine
b Skriňa ovládania
c Horný panel
d Kryt cievky
e Drôtená svorka
f Upínacia spona

1 Odoberte veko ovládacej skrine (2 skrutky).

2 Odoberte ovládaciu skriňu (2 skrutky).

3 Odoberte horný panel (4 skrutky).

4 Odoberte kryt vinutia (1 skrutka).

5 Zmeňte smer vyťahovania vodiča (ventil vinutia s  motorom)
medzi telesom jednotky a ovládacou skriňou.

6 Otočte kryt vinutia a horný panel 180°.

7 Znova nainštalujte kryt vinutia (1 skrutka).

8 Znova nainštalujte horný panel (4 skrutky)

9 Znova nainštalujte ovládaciu skriňu do novej polohy (2 skrutky).

10 Znova nainštalujte kryt ovládacej skrine do novej polohy.

Namontujte vnútornú jednotku na závesné skrutky
1 Na závesné skrutky nasaďte háky. Nezabudnite použiť:

▪ 3 matice (M8/M10) na 4 miestach

▪ 2 podložky (pre M8: vonkajší priemer 24~28  mm, pre M10:
vonkajší priemer 30~34 mm) na 4 miestach.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Matica (dodáva zákazník)
a2 Dvojitá matica (zabezpečí sa lokálne)
b Podložka (dodáva zákazník)
c Závesná konzola
d Závesná skrutka (dodáva zákazník)
e Jednotka

7 Inštalácia potrubia

V tejto kapitole
7.1 Príprava potrubia chladiva ................................................................ 10

7.1.1 Požiadavky na potrubie chladiva ........................................ 10
7.1.2 Izolácia potrubia chladiva ................................................... 11

7.2 Pripojenie potrubia chladiva .............................................................. 11
7.2.1 O pripojení potrubia s chladivom ........................................ 11
7.2.2 Predbežné opatrenia pri pripojovaní potrubia s chladivom. 11
7.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s chladivom ................... 11
7.2.4 Pripojenie potrubia chladiva k vnútornej jednotke .............. 12

7.1 Príprava potrubia chladiva

7.1.1 Požiadavky na potrubie chladiva

INFORMÁCIE
Tiež si prečítajte predbežné opatrenia a požiadavky v
"2 Všeobecné bezpečnostné opatrenia" [4 2].

POZNÁMKA
Chladivo R744 vyžaduje prísne bezpečnostné opatrenia
zamerané na čistotu systému, jeho udržanie v  suchu a
jeho tesnosť.

▪ Čistý a suchý: cudzie materiály (vrátane minerálnych
olejov alebo vlhkosti) sa nesmú primiešať do systému.

▪ Tesnosť: R744 neobsahuje žiadny chlór, neporušuje
ozónovú vrstvu a neznižuje ochranu uzemnením proti
škodlivému ultrafialovému žiareniu. R744 môže pri jeho
úniku nepatrne prispievať k skleníkovému efektu. Preto
je nutné venovať mimoriadnu pozornosť kontrole
tesnosti inštalácie.

POZNÁMKA
Potrubie a iné diely pod tlakom majú byť vhodné pre
chladivo a olej. Pre vysokotlakové aplikácie použite systém
potrubí zo zliatiny medi a železa K65 s pracovným tlakom
120  barov na strane klimatizácie a 90 barov na strane
chladenia.

POZNÁMKA
NIKDY nepoužívajte štandardné hadice a manometre.
Používajte IBA zariadenie, ktoré je navrhnuté pre použitie
s R744.

▪ Cudzie materiály vo vnútri potrubí (vrátane olejov pre mazanie)
musia byť ≤30 mg/10 m.

POZNÁMKA
Ak chcete mať možnosť uzavrieť uzatváracie ventily pre
potrubie na mieste použitia, inštalatér MUSÍ nainštalovať
tlakový poistný ventil na nasledujúce potrubie:

▪ Vonkajšia jednotka k chladiacim vnútorným jednotkám:
na kvapalinovom potrubí

▪ Vonkajšia jednotka k vnútorným jednotkám
klimatizácie: na kvapalinovom A plynnom potrubí

Priemer potrubia s chladivom
Vonkajší priemer potrubia (mm)

2× Ø9,5

Materiál potrubia s chladivom
▪ Materiál potrubia: Zliatina medi a železa K65 (CuFe2P),

maximálny prevádzkový tlak = 120 barov
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▪ Stupeň pnutia potrubia a hrúbka steny:

Vonkajší
priemer (Ø)

Stupeň pnutia Hrúbka (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(ťahané)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) V závislosti od platnej legislatívy a maximálneho pracovného
tlaku jednotky (pozri "PS High" na výrobnom štítku jednotky)
môže byť potrebné potrubie s väčšou hrúbkou.

7.1.2 Izolácia potrubia chladiva
▪ Ako izolačný materiál používajte polyetylénovú penu:

▪ s intenzitou prestupu tepla medzi 0,041 a 0,052 W/mK (0,035
až 0,045 kcal/mh°C)

▪ s ohňovzdornosťou najmenej 120°C

▪ Hrúbka izolácie

Vonkajší priemer
potrubia (Øp)

Vnútorný priemer
izolácie (Øi)

Hrúbka izolácie (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Keď je teplota vyššia ako 30°C a  relatívna vlhkosť je vyššia ako
80%, hrúbka izolačného materiálu má byť najmenej 20 mm, aby sa
predišlo kondenzácii na povrchu izolácie.

7.2 Pripojenie potrubia chladiva

7.2.1 O pripojení potrubia s chladivom
Pred pripojením potrubia s chladivom
Uistite sa, že sú vonkajšia a vnútorná jednotka namontované.

Bežný pracovný postup
Pripojenie potrubia s chladivom zahŕňa:

▪ Pripojenie potrubia s chladivom k vnútornej jednotke

▪ Pripojenie potrubia s chladivom k vonkajšej jednotke

▪ Izolácia potrubia s chladivom

▪ Nezabudnite na pokyny pre:

▪ Ohýbanie potrubia

▪ Spájkovanie

▪ Použitie uzatváracích ventilov

7.2.2 Predbežné opatrenia pri pripojovaní
potrubia s chladivom

INFORMÁCIE
Tiež si prečítajte predbežné opatrenia a požiadavky v
nasledovných kapitolách:

▪ "2 Všeobecné bezpečnostné opatrenia" [4 2]

▪ "7.1 Príprava potrubia chladiva" [4 10]

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO POPÁLENIA/OBARENIA

UPOZORNENIE
NIKDY neohýbajte vysokotlakové potrubie! Ohýbanie
môže znížiť hrúbku potrubia a tým oslabiť potrubie. VŽDY
používajte prípojky K65.

POZNÁMKA
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia týkajúce sa potrubia s
chladivom:

▪ Zabráňte, aby do obehu chladiva prenikli iné látky
okrem určeného chladiva (napr. vzduch).

▪ Pri doplňovaní chladiva používajte len R744 (CO₂).

▪ Používajte len nástroje na inštaláciu (napr. súpravu
kalibrovanej armatúry) výhradne určené na používanie
pri inštalácii jednotky R744 (CO₂), ktoré znesú tlak
a zabránia preniknutiu cudzích látok (napr. minerálnych
olejov alebo vlhkosti) do systému.

▪ Na mieste inštalácie NENECHÁVAJTE potrubia bez
dozoru. Ak ukončíte práce za kratšie ako 1  mesiac,
uzavrite konce potrubia páskou alebo stlačením (pozri
nižšie uvedený obrázok). Potrubia, ktoré sú inštalované
vonku, musia byť stlačené bez ohľadu na trvanie prác.

▪ Pri vedení medených rúrok cez steny postupujte
opatrne (viď obrázok nižšie).

7.2.3 Pokyny pre pripojovanie potrubia s
chladivom

▪ Pri spájkovaní na tvrdo prefukujte dusíkom, aby sa zabránilo
vzniku veľkého množstva oxidovanej vrstvy na vnútornej strane
potrubia. Táto vrstva nepriaznivo ovplyvňuje ventily a kompresory
v chladiacom systéme a zabraňuje správnej činnosti.

▪ Tlak dusíka nastavte na tlak 20  kPa (0,2 barov) pomocou
redukčného tlakového ventilu (práve postačujúci tlak, aby bol
tento tlak cítiť na pokožke).
a b c d e

ff

a Potrubie s chladivom
b Spájkovaný diel
c Upevnenie pomocou pásky
d Ručný ventil
e Tlakový redukčný ventil
f Dusík

▪ Pri spájkovaní spojov potrubia nepoužívajte antioxidanty.

Usadeniny môžu upchať potrubie a poškodiť zariadenie.
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▪ Pri spájkovaní medených dielov chladiaceho potrubia
nepoužívajte tavidlo. Používajte pájku zo zliatiny  fosforovej medi
(CuP279, CuP281 alebo CuP284:DIN EN ISO 17672), ktorá
nevyžaduje tavidlo.

Tavidlo má mimoriadne škodlivý vplyv na systémy potrubia s
chladivom. Napríklad, ak sa použije tavidlo na báze chlóru,
spôsobí koróziu potrubia alebo hlavne ak tavidlo obsahuje fluór,
poškodí chladiaci olej.

▪ Pri letovaní vždy chráňte okolité povrchy (napr. použitím izolačnej
peny) pred teplom.

7.2.4 Pripojenie potrubia chladiva k vnútornej
jednotke

UPOZORNENIE
Nainštalujte chladiace potrubie alebo komponenty tam, kde
nie sú vystavené žiadnym látkam, ktoré môžu vyvolať
koróziu komponentov obsahujúcich chladivo s výnimkou
prípadu, že sú komponenty navrhnuté z takých materiálov,
ktoré sú v princípe odolné proti korózii alebo sú vhodným
spôsobom chránené proti korózii.

▪ Dĺžka potrubia. Potrubie s chladivom by malo byť pokiaľ možno
čo najkratšie

▪ Príklad pripojenia k vnútornej jednotke:

a
b

c

d
e

a Vonkajšia jednotka
b Jednotka BEV2
c Plynové potrubie
d Kvapalinové potrubie
e Vnútorná jednotka

INFORMÁCIE
▪ Ku každej jednotke BEV2 smie byť pripojená iba 1

vnútorná jednotka.

▪ Táto kapitola popisuje len postup pripojenia k jednotke
BEV2. Postup pripojenia vnútornej alebo vonkajšej
jednotky nájdete v návode na inštaláciu vnútornej alebo
vonkajšej jednotky.

VAROVANIE
▪ Pre vysokotlakové aplikácie použite potrubie K65 s

pracovným tlakom 120  barov alebo 90 barov v
závislosti od jeho umiestnenia v systéme.

▪ Použite spojky a prípojky K65 schválené pre pracovný
tlak 120  barov alebo 90 barov v závislosti od jeho
umiestnenia v systéme.

▪ Pri pripojovaní potrubí je povolené IBA tvrdé
spájkovanie. Nie sú povolené žiadne iné typy spojení.

▪ Predlžovanie potrubí NIE je dovolené.

1 Do potrubia z boku  jednotky BEV2 vložte potrubie na mieste
inštalácie.

2 Použitím iba pájkovaných prípojok pripojte chladiace potrubie.

POZNÁMKA
Pri spájkovaní umiestnite vlhkú handru na izoláciu
pripevnenú na jednotke (a) a uistite sa, že teplota
neprekračuje 200°C.

a

dcb e

a Jednotka BEV2
b Potrubie na boku jednotky BEV2
c Izolácia pripojená k jednotke
d Spájkovaný spoj
e Potrubie na mieste inštalácie

3 Potrubie s chladivom na jednotke BEV2 zaizolujte nasledovne:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Izolačný materiál (dodáva zákazník)
b Sťahovacie pásiky (príslušenstvo)
c Kusy izolácie (príslušenstvo)
d Spájkovaný spoj
e Pripojenie potrubia s chladivom (pripevnené k jednotke)
f Jednotka

1 Švy izolačných dielov otočte smerom hore.
2 Nasaďte na základňu jednotky.
3 Dotiahnite spony na izolačných dieloch.

a

a Utesnite izolačný diel (príslušenstvo) smerujúci smerom
hore

POZNÁMKA
Nezabudnite izolovať všetky potrubia s chladivom.
Akékoľvek nechránené potrubie môže spôsobovať
kondenzáciu.

8 Elektroinštalácia

V tejto kapitole
8.1 Zapojenie elektroinštalácie................................................................ 12

8.1.1 Bezpečnostné opatrenia pri zapájaní elektroinštalácie....... 13
8.1.2 Pokyny pri zapájaní elektroinštalácie.................................. 13

8.2 Pripojenie elektrickej inštalácie k jednotke BEV2.............................. 14

POZNÁMKA
Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento
výrobok spôsobiť rušenie rozhlasového vysielania. V tomto
prípade musí užívateľ urobiť príslušné opatrenia.

8.1 Zapojenie elektroinštalácie
Pred zapojením elektroinštalácie
Uistite sa, že je potrubie s chladivom pripojené a skontrolované.

Bežný pracovný postup
Zapojenie elektroinštalácie štandardne pozostáva z týchto fáz:
1 Zabezpečte, aby systém elektrického napájania spĺňal

elektrické špecifikácie jednotiek.
2 Pripojenie elektrickej inštalácie k vonkajšej jednotke.
3 Pripojenie elektrickej inštalácie k vnútornej jednotke.
4 Pripojenie elektrickej inštalácie k jednotke BEV2.
5 Pripojenie hlavného elektrického napájania.
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8.1.1 Bezpečnostné opatrenia pri zapájaní
elektroinštalácie

NEBEZPEČENSTVO: RIZIKO USMRTENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM

VAROVANIE
VŽDY používajte viacžilové elektrické napájacie káble.

INFORMÁCIE
Tiež si prečítajte predbežné opatrenia a požiadavky v
"2 Všeobecné bezpečnostné opatrenia" [4 2].

VAROVANIE
▪ Celú elektrickú inštaláciu MUSÍ inštalovať autorizovaný

elektrotechnik a  MUSÍ byť v  súlade s  platnými
predpismi.

▪ Všetky elektrické spojenia sa musia inštalovať ako
pevné prepojenie.

▪ Všetky súčasti obstarané na mieste inštalácie a  celá
elektroinštalačná konštrukcia MUSIA byť v  súlade
s platnými predpismi.

VAROVANIE
▪ Ak nie je pripojené elektrické napájanie alebo je

nesprávne pripojená N fáza, na zariadení môže
vzniknúť porucha.

▪ Určenie vhodného uzemnenia. NEUZEMŇUJTE
jednotku k  verejnému potrubiu, prepäťovej poistke ani
uzemneniu telefónnej linky. Nedokonalé uzemnenie
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

▪ Inštalujte požadované poistky alebo prúdové ističe.

▪ Elektrické vodiče zabezpečte pomocou káblových
spojok, aby sa NEDOSTALI do kontaktu s ostrými
hranami alebo potrubím, najmä na vysokotlakovej
strane.

▪ Použite dodané káble (v skrini vnútornej jednotky) a
uistite sa, že nepôsobia žiadne vonkajšie sily na
prípojky svoriek alebo vodiče. Nesprávne pripojenia
alebo nesprávne zaistenie vodičov môže spôsobiť
prehrievanie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

▪ NEPOUŽÍVAJTE páskové vodiče, lankové splietané
vodiče, predlžovacie káble ani prepojenia
z  hviezdicovej sústavy. Mohlo by to spôsobiť
prehrievanie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Na vnútornej jednotke môžu byť nasledovné symboly:

Symbol Vysvetlenie
Pred vykonávaním servisu zmerajte napätie na
koncovkách kondenzátorov hlavného obvodu alebo v
elektrických súčiastkach.

VAROVANIE
Použite vypínač pre odpojenie všetkých pólov s najmenej
3  mm medzerami medzi kontaktmi, aby došlo k úplnému
odpojeniu v kategórii prepätia III.

VAROVANIE
Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný
pracovník alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA
vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

VAROVANIE
Prepojovacie vedenie umiestnite mimo medených potrubí
bez tepelnej izolácie, keďže takéto potrubia sú veľmi
horúce.

8.1.2 Pokyny pri zapájaní elektroinštalácie
Uvedomte si, že:

▪ Ak sa použijú spletané vodiče, na koniec vodiča nainštalujte
okrúhlu svorku s  lemom. Okrúhlu svorku s  lemom nasaďte na
káble až po izolovanú časť a  pripevnite pomocou vhodného
nástroja.

b a

a Spletaný vodič
b Okrúhla svorka s lemovaním

c
a

b

a Okrúhla svorka s lemovaním
b Vyrezaná časť
c Pružná podložka

▪ Pri inštalácii káblov použite nasledujúce postupy:

Typ kábla Spôsob inštalácie
Elektrické vedenie s
jedným vodičom

c b

c

aa

A
AA´

A´

a Stočený jednožilový kábel

b Skrutka

c Plochá podložka
Spletaný vodič
s kruhovou svorkou
so lemom

c b ba c

a

B
B

a Svorka

b Skrutka

c Plochá podložka

 Povolené

 NIE je povolené

Krútiace momenty doťahovania
Káble Veľkosť skrutky Krútiaci moment

doťahovania (N•m)
Kábel elektrického
napájania

M4 1,18~1,44

Uzemňovací pripojovací
kábel

M4 1,52~1,86

▪ Uzemňovací vodič medzi upevnením vodiča a svorkou musí byť
dlhší ako ostatné vodiče.
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8.2 Pripojenie elektrickej inštalácie k
jednotke BEV2

POZNÁMKA
▪ Riaďte sa schémou elektrického zapojenia (je dodaná

spolu s jednotkou a nachádza sa na vnútornej stene
servisného krytu).

▪ Návod ako pripojiť nadštandardné zariadenie nájdete v
návode na inštaláciu dodanom s nadštandardným
zariadením.

▪ Uistite sa, že elektrické vedenie NEBRÁNI správnemu
nasadeniu servisného krytu.

Dôležité je udržiavať elektrické napájanie a prenosové vedenie
navzájom oddelene. Aby nedošlo k elektrickému rušeniu, musí byť
vzdialenosť medzi oboma vedeniami STÁLE najmenej 50 mm.

POZNÁMKA
Napájacia káblová prípojka a prenosové vedenie musia
byť uložené oddelene. Prenosové vedenie a vedenie
elektrického napájania sa môžu križovať, ale NESMÚ byť
uložené rovnobežne.

1 Demontujte servisný kryt.

2 Pripojte prenosový kábel:
▪ Vyberte prenosový kábel z príslušenstva vnútornej jednotky

a prevlečte kábel cez rámy oboch jednotiek.
▪ Odstráňte mostík z konektora X70A na doske plošných

spojov PCB vnútornej jednotky a prenosový kábel pripojte ku
konektoru X70A.

▪ Pripojte kábel ku konektoru X2A na doske plošných spojov
PCB jednotky BEV.

▪ Malým sťahovacím pásikom (príslušenstvo) upevnite kábel.

3 Pripojte kábel elektrického napájania:

▪ Vyberte kábel elektrického napájania z príslušenstva
vnútornej jednotky a prevlečte kábel cez rámy oboch
jednotiek.

▪ Pripojte koniec kábla s konektormi faston k svorke vnútornej
jednotky.

▪ Pripojte druhú stranu kábla elektrického napájania k svorke
jednotky BEV2.

▪ Malým sťahovacím pásikom (príslušenstvo) upevnite kábel

4 Znova nasaďte servisný kryt.

Pripojenie k vnútornej jednotke

X70A

dca b gfe

a Prechodový otvor prenosového kábla
b Prenosový kábel (príslušenstvo vnútornej jednotky)
c Mostík
d Konektor X70A
e Konektor Faston
f Prechodový otvor elektrického napájania
g Kábel elektrického napájania

Pripojenie k jednotke BEV2

c ca f dd b ce cg

a Prenosový kábel
b Kábel elektrického napájania
c Spona (príslušenstvo)
d Prechodový otvor vedenia
e Konektor X2A
f Svorka elektrického napájania
g Uzemnenie

Príklad zapojenia

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 Ovládacia skriňa vonkajšej jednotky
b Vnútorná jednotka
c Jednotka BEV2
d Používateľské rozhranie

9 Uvedenie do prevádzky
VAROVANIE
Zabezpečte, aby bol servisný kryt po ukončení inštalácie
vnútornej jednotky, jednotky BEV2 a vonkajšej jednotky
uzavretý.

INFORMÁCIE
Uvedenie systému do prevádzky nájdete v návodoch na
inštaláciu, ktoré sä dodané s vnútornými a vonkajšími
jednotkami.

9.1 Kontrolný zoznam pred uvedením
do prevádzky

1 Po nainštalovaní jednotky skontrolujte nižšie uvedené položky.
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2 Jednotku uzavrite.

3 Zapnite jednotku.
Prečítali ste si všetky pokyny na inštaláciu podľa popisu v
referenčnej príručke inštalátora.
Inštalácia
Skontrolujte, či je jednotka správne nainštalovaná, aby pri
spúšťaní jednotky nevznikal nadmerný hluk a vibrácie.
Vnútorná jednotka je správne namontovaná.

Vonkajšia jednotka je správne namontovaná.

Potrubia s chladivom (plynové alebo kvapalné) sú
nainštalované správne a tepelne izolované.
NEDOCHÁDZA k úniku chladiva.

Fázy nechýbajú a ani nie sú otočené.

Systém je správne uzemnený a uzemňovacie svorky sú
utiahnuté.
Poistky alebo ochranné zariadenia inštalované na mieste
sú v súlade s týmto dokumentom a NEBOLI premostené.
Napájacie napätie má zodpovedať napätiu uvedenému
na výrobnom štítku jednotky.
V rozvodnej skrini NIE SÚ uvoľnené pripojenia ani
poškodené elektrické súčasti.
Vo vnútri vnútornej a vonkajšej jednotky sa nenachádzajú
poškodené súčasti ani stlačené potrubia.
Uzatváracie ventily (plynu alebo kvapaliny) na vonkajšej
jednotke sú úplne otvorené.

10 Likvidácia
POZNÁMKA
Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami. Demontáž
systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných
častí zariadenia MUSÍ prebiehať v súlade s platnými
právnymi predpismi. Jednotky je NUTNÉ likvidovať v
špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je
možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a
obnovu.

11 Technické údaje
▪ Podmnožina najnovších technických údajov je k dispozícii na

regionálnej webovej stránke Daikin (verejne prístupnej).

▪ Úplná sada najnovších technických údajov je k dispozícii na
Daikin Business Portal (požaduje sa prihlásenie).

11.1 Schéma elektrického zapojenia

11.1.1 Zjednotená legenda schémy zapojenia
Použité diely a číslovanie nájdete v  schéme zapojenia jednotky.
Číslovanie dielov je arabskými číslicami vo vzostupnom poradí pre
každý diel a je predstavený v nižšie uvedenom prehľade symbolom
"*" v kóde dielu.

Symbol Význam Symbol Význam
Obvodový istič Ochrana uzemnením

Symbol Význam Symbol Význam
Spojenie Ochranné uzemnenie

(skrutka)
, Konektor A Usmerňovač

Uzemnenie Konektor relé

Vedenie na
mieste inštalácie

Skratovací konektor

Poistka Svorka

INDOOR

Vnútorná
jednotka

Svorkovnica

OUTDOOR

Vonkajšia
jednotka

Káblová svorka

Prúdový chránič

Symbol Farba Symbol Farba
BLK Čierna ORG Oranžová
BLU Modrá PNK Ružová
BRN Hnedá PRP, PPL Purpurová
GRN Zelená RED Červená
GRY Sivá WHT Biela
SKY BLU Nebeská modrá YLW Žltá

Symbol Význam
A*P Karta s potlačenými obvodmi
BS* Tlačidlo ON/OFF, vypínač

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

Spojenie, konektor

D*, V*D Dióda
DB* Diódový mostík
DS* Prepínač DIP
E*H Ohrievač
FU*, F*U (charakteristiky pozri
kartu PCB vo vnútri vašej
jednotky)

Poistka

FG* Konektor (uzemnenie rámu)
H* Upevnenie
H*P, LED*, V*L Kontrolka, svetelná dióda LED
HAP Svetelná dióda (servisný monitor

zelená)
HIGH VOLTAGE Vysoké napätie
IES Snímač Intelligent Eye

(inteligentné oko)
IPM* Inteligentný napájací modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetické relé
L Fáza
L* Výmenník tepla
L*R Tlmivka
M* Krokovací motor
M*C Motor kompresora
M*F Motor ventilátora
M*P Motor vypúšťacieho čerpadla
M*S Motor otáčania
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetické relé
N Neutrálny vodič
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Symbol Význam
n=*, N=* Počet prechodov cez feritové

jadro
PAM Impulzno-amplitúdová modulácia
PCB* Karta s potlačenými obvodmi
PM* Napájací modul
PS Zapnutie elektrického napájania
PTC* Termistor PTC
Q* Izolovaný hradlový bipolárny

tranzistor (IGBT)
Q*C Obvodový istič
Q*DI, KLM Ochranný uzemňovací istič
Q*L Ochrana proti preťaženiu
Q*M Tepelný spínač
Q*R Prúdový chránič
R* Odpor
R*T Termistor
RC Prijímač
S*C Koncový spínač
S*L Plavákový spínač
S*NG Detektor úniku chladiva
S*NPH Snímač tlaku (vysoký)
S*NPL Snímač tlaku (nízky)
S*PH, HPS* Tlakový spínač (vysoký)
S*PL Tlakový spínač (nízky)
S*T Termostat
S*RH Snímač vlhkosti
S*W, SW* Prepínač režimu prevádzky
SA*, F1S Poistka proti prepätiu
SR*, WLU Prijímač signálu
SS* Voliaci prepínač
SHEET METAL Pevná doska svorkového pása
T*R Transformátor
TC, TRC Vysielač
V*, R*V Varistor
V*R Diódový mostík, Napájací modul

s izolovaným bránovým
bipolárnym tranzistorom (IGBT)

WRC Bezdrôtový diaľkový ovládač
X* Svorka
X*M Svorkovnica (blok)
Y*E Elektronická cievka expanzného

ventilu
Y*R, Y*S Cievka reverzného

elektromagnetického ventilu
Z*C Feritové jadro
ZF, Z*F Filter šumu

12 Slovník
Predajca

Obchodný distribútor produktu.

Autorizovaný inštalátor
Technický pracovník kvalifikovaný na inštaláciu produktu.

Používateľ
Osoba, ktorá vlastní alebo obsluhuje produkt.

Platné právne predpisy
Všetky medzinárodné, európske, národné a miestne
smernice, zákony, nariadenia alebo zákonníky vzťahujúce
sa a uplatniteľné na určitý produkt alebo oblasť.

Servisná spoločnosť
Spoločnosť kvalifikovaná vykonávať alebo koordinovať
požadované opravy produktu.

Návod na inštaláciu
Návod na obsluhu určitého produktu alebo aplikácie, ktorý
objasňuje, ako postupovať pri inštalácii, konfigurácii a
údržbe.

Návod na obsluhu
Návod na obsluhu určitého produktu alebo aplikácie, ktorý
objasňuje, ako postupovať pri obsluhe a prevádzke.

Príslušenstvo
Štítky, návody, informačné karty a vybavenie, ktoré sa
dodáva s produktom a musí sa nainštalovať podľa pokynov
v príslušnej dokumentácii.

Doplnkové príslušenstvo
Príslušenstvo vyrobené alebo schválené spoločnosťou
Daikin, ktoré možno podľa pokynov v príslušnej
dokumentácii kombinovať s produktom.

Zabezpečí sa na mieste
Príslušenstvo NEVYROBENÉ spoločnosťou Daikin, ktoré
možno podľa pokynov v príslušnej dokumentácii
kombinovať s produktom.
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