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1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu
Ciljni prejemniki
Pooblaščeni monterji

INFORMACIJA
Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene
uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali
za komercialno uporabo za običajne uporabnike.

OPOZORILO
Prepričajte se, da so materiali za namestitev, servisiranje,
vzdrževanje, popravila in sploh uporabljeni materiali v
skladu z navodili iz Daikin ter da se skladajo z ustrezno
zakonodajo in da so vsa našteta dejanja izvedle
kvalificirane osebe. V Evropi in na območjih, kjer so v
uporabi standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC
60335-2-40.

Komplet dokumentacije
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo
sestavljajo:

▪ Splošni varnostni ukrepi:
▪ Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo

▪ Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

▪ Priročnik za montažo:
▪ Navodila za montažo

▪ Format: Papir (v kompletu)

▪ Vodnik za monterja:
▪ Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki …

▪ Format: Digitalne datoteke na naslovu http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem prodajalcu so
morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v
drugih jezikih je prevod.

Tehnično-inženirski podatki
▪ Povzetek najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni

Daikin spletni strani (javno dostopna).

▪ Popolni tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal
(zahtevana avtentikacija).

2 Splošni varnostni ukrepi

2.1 O dokumentaciji
▪ Izvorna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v

drugih jezikih je prevod.

▪ Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo
pomembne teme; skrbno se jih držite.

▪ Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priročniku za
montažo in v vodiču za inštalaterja, MORA izvesti kvalificiran
inštalater.

2.1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST
Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne
poškodbe.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi
električnega udara.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE
Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline
zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne
poškodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

OPOMIN
Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje
nevarne telesne poškodbe.

OPOMBA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali
lastnine.

INFORMACIJA
Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol Razlaga
Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in
uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.

Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne
postopke preberite priročnik za servisiranje.
Za več informacij glejte vodnik za monterja in
uporabnika.

Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in
pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Pomeni naslov slike ali sklic nanjo.

Primer: "  1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1.
poglavju".
Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo.

Primer: "  1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v
1. poglavju".

2.2 Za monterja

2.2.1 Splošno
Če NISTE prepričani, kako montirati ali upravljati enoto, se obrnite
na svojega prodajalca.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE
▪ NE dotikajte se cevi za hladivo, cevi za vodo in

notranjih delov med delovanjem ali neposredno po
delovanju. Lahko so prevroči ali premrzli. Počakajte, da
se njihova temperatura normalizira. Če se jih MORATE
dotikati, si nadenite zaščitne rokavice.

▪ Z golo kožo se NE dotikajte ponesreči razlitega hladiva.

OPOZORILO
Nestrokovna montaža ali priklop naprave in opreme lahko
povzroči električni udar, kratek stik, uhajanje tekočin ali
požar ali drugače poškoduje napravo ali opremo.
Uporabljajte SAMO dodatke, opcijsko opremo in
nadomestne dele, ki jih izdela ali odobri Daikin.

OPOZORILO
Montaža, preizkus in uporabljeni materiali morajo biti
(razen z navodili, opisanimi v dokumentaciji Daikin) skladni
tudi z veljavno zakonodajo.

OPOMIN
Pri nameščanju, vzdrževanju ali servisiranju sistema
uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo (zaščitne
rokavice, varnostna očala …).

OPOZORILO
Raztrgajte in odvrzite plastične vreče, da se z njimi nihče
ne bi mogel igrati, zlasti ne otroci. Možna nevarnost:
zadušitev.

OPOZORILO
Z zagotavljanjem primernih ukrepov preprečite, da bi enota
postala zavetišče za majhne živali. Majhne živali, ki se
dotaknejo električnih delov, lahko povzročijo okvare, dim
ali požar.

OPOMIN
Ne dotikajte se odprtine za vstop zraka ali aluminijastih
platic enote.

OPOMIN
▪ Na vrh enote NE postavljajte predmetov ali opreme.

▪ NE sedite na napravi, ne plezajte nanjo in ne stojte na
njej.

V skladu z zadevno zakonodajo bo treba morda skupaj z izdelkom
priskrbeti dnevnik, v katerem se beležijo najmanj: podatki o
vzdrževanju, popravila, rezultati testov, obdobja pripravljenosti …

Najmanj naslednje informacije MORAJO biti zagotovljene na
dostopnem mestu izdelka:

▪ Navodila za izklop sistema v nujnem primeru

▪ Naziv in naslov gasilske službe, policije in bolnišnice

▪ Ime, naslov ter dnevna in nočna telefonska številka za servis

Potrebne smernice za tak dnevnik za Evropo podaja standard
EN378.

2.2.2 Mesto namestitve
▪ Zagotovite dovolj prostora okoli enote za servisiranje in kroženje

zraka.

▪ Prepričajte se, da mesto namestitve prenese težo in vibracije
enote.

▪ Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte
prezračevalnih odprtin.

▪ Pazite, da bo enota izravnana.

Enote NE nameščajte na naslednja mesta:

▪ V potencialno eksplozivnem okolju.

▪ Na mestih, kjer so stroji, ki oddajajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in lahko
povzročijo okvare na opremi.

▪ Na mestih, kjer obstaja nevarnost požara zaradi uhajanja vnetljivih
plinov (primer: razredčilo ali bencin), ogljikovih vlaken ali
vnetljivega prahu.
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▪ Na mestih, kjer nastajajo korozivni plini (primer: kisli žvepleni plin).
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo puščati
hladivo.

2.2.3 Hladivo — v primeru R744
Za več informacij glejte priročnik za montažo ali referenčni vodnik za
monterja za vašo uporabo.

OPOMBA
Napeljava cevi mora biti skladna z veljavno zakonodajo.
Zadevni standard za Evropo je EN378.

OPOMBA
Poskrbite, da zunanje cevi in priključki NE bodo
obremenjeni.

OPOZORILO
Med testiranjem v napravah ne smete NIKOLI vzpostaviti
tlaka, višjega od maksimalnega dovoljenega tlaka (kot je
podan na nazivni ploščici enote).

OPOZORILO
Poskrbite za ustrezne varnostne ukrepe za primer
puščanja hladiva. Če med nameščanjem izteče hladilno
sredstvo v plinastem stanju, takoj prezračite prostor.
Možna tveganja:

▪ Zastrupitev z ogljikovim dioksidom

▪ Zadušitev

OPOMBA
Ko so vse cevi priključene, se prepričajte, da plin ne uhaja.
S pomočjo dušika preverite, ali plin uhaja.

OPOMBA
▪ Preprečevanje okvare kompresorja, NE dolijte več

hladiva, kot je navedeno v specifikaciji.

▪ Kadar je treba sistem hladiva odpreti, morate s
hladivom ravnati v skladu z zadevno zakonodajo.

OPOZORILO
Pazite, da v sistemu ne bo kisika. Hladivo je mogoče
polniti, ŠELE ko izvedete preizkus tesnosti in vakuumsko
sušenje.

Možna posledica: Samoizgorevanje in eksplozija
kompresorja zaradi kisika, ki pride v delujoč kompresor.

OPOMIN
Vakuumski sistem bo pod trojno točko. Da bi se izognili
gmoti ledu, VEDNO začnite polnjenje v R744 v uparjenem
stanju. Ko dosežete trojno točko (5,2 absolutnega tlaka ali
4,2 izmerjenega tlaka), lahko polnjenje nadaljujete z R744
v tekočem stanju.

▪ Če je to potrebno, preverite napisno ploščico na enoti. Na njej sta
navedena tip hladiva in potrebna količina.

▪ Enota je tovarniško napolnjena s hladivom. Odvisno od velikosti in
dolžine cevi je treba v nekaterih sistemih dotočiti hladivo.

▪ Kot hladivo uporabljajte samo R744 (C2). Druge snovi lahko
povzročijo eksplozije in nesreče.

▪ NE polnite hladiva neposredno iz plinske napeljave. Stiskanje
tekočine lahko povzroči odpoved delovanja kompresorja.

▪ Le uporaba orodja izključno za hladivo, ki se uporablja v sistemu,
zagotavlja odpornost na tlak in preprečevanje vdora tujkom v
sistem.

▪ Počasi odprite cilindre za hladivo.

OPOMIN
Ko je postopek dolivanja hladiva dokončan ali ga
prekinete, takoj zaprite ventil rezervoarja za hladivo. Če se
ventil NE zapre takoj, lahko preostanek tlaka napolni
dodatno hladivo. Možna posledica: Nepravilna količina
hladiva.

2.2.4 Električna dela

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA
▪ Izključite vse napajanje, preden snamete pokrov

stikalne omarice, priključujete električno napeljavo ali
se dotikate električnih delov.

▪ Odklopite napajanje za več kot 10  minut ter izmerite
napetost na priključnih sponkah kondenzatorjev
glavnega tokokroga ali električnih sestavnih delih,
preden začnete servisiranje. Napetost mora biti nižja od
50  V  DC, preden se lahko dotaknete električnih
sestavnih delov. Za mesto priključnih sponk glejte
vezalno shemo.

▪ Električnih sestavnih delov se NE dotikajte z mokrimi
rokami.

▪ Enote NE puščajte brez nadzora, če ste z nje odstranili
servisni pokrov.

OPOZORILO
Če NI nameščeno, JE NUJNO v fiksno ožičenje namestiti
glavno stikalo ali druge možnosti odklopa, ki imajo ločen
stik na vseh polih in omogočajo popolni odklop v pogojih
previsoke napetosti kategorije III.

OPOZORILO
▪ Uporabljajte LE bakrene vodnike.

▪ Pazite, da bodo električne napeljave ustrezale veljavni
zakonodaji.

▪ Vse lokalno ožičenje mora biti izvedeno skladno z
vezalno shemo, priloženo izdelku.

▪ NIKOLI ne stiskajte šopov kablov in pazite, da NE
pridejo v stik s cevmi ali z ostrimi robovi. Prepričajte se,
da na priključne sponke ne pritiska nič z zunanje strani.

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili ozemljitveni
vodnik. Ne ozemljujte naprave s pomočjo komunalne
cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve
telefona. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni
šok.

▪ Zagotovo uporabite ločeno električno vezje. NIKOLI ne
delite vira napajanja z drugo napravo.

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane
varovalke ali prekinjala vezij.

▪ Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka. Če
tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali
požara.

▪ Ko nameščate zemljostično zaščito, pazite, da je
združljiva z inverterjem (odporna na visokofrekvenčne
električne šume), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zaščite.
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OPOMIN
▪ Ko priključujete napajanje: najprej priključite

ozemljitveni kabel, preden izvedete tokovne povezave.

▪ Ko odklapljate napajanje: najprej odklopite tokovne
kable, preden odklopite priključek za ozemljitev.

▪ Dolžina vodnikov med kabelsko uvodnico za napajanje
in samim priključnim blokom MORA biti takšna, da se
tokovni vodniki odpnejo prej kot ozemljitveni vodnik, če
se napajanje iztrga iz uvodnice.

OPOMBA
Varnostni ukrepi pri napeljavi napajalnih vodnikov:

▪ NE priključujte vodnikov različnih debelin na priključne
sponke napajanja (ohlapnost napajalnih vodnikov lahko
povzroči neobičajno segrevanje).

▪ Pri priključevanju vodnikov enake debeline naredite
tako, kot je prikazano na sliki zgoraj.

▪ Za ožičenje uporabite predvideni napajalni vodnik in ga
trdno priključite, nato pa zavarujte, da bi preprečili, da
se zunanja sila prenese na priključno ploščo.

▪ Uporabite ustrezen izvijač za privijanje vijakov na
priključku. Izvijač z malim nastavkom lahko poškoduje
glavo vijaka in onemogoči ustrezno zategovanje.

▪ S premočnim zategovanjem lahko vijake na priključkih
polomite.

Namestite napajalne kable vsaj 1  meter stran od televizijskih ali
radijskih sprejemnikov, da bi se izognili motnjam. Odvisno od
radijskih valov tudi 1 meter lahko NI dovolj, da bi se preprečil šum.

OPOZORILO
▪ Ko zaključite napeljavo električnih kablov, se

prepričajte, da so vsi električni sestavni deli in vse
priključne sponke v omarici z električnimi sestavnimi
deli varno pritrjeni.

▪ Obvezno zaprite vse pokrove, preden zaženete enoto.

OPOMBA
V uporabi LE, če je napajanje trofazno in ima kompresor
zagonski način ON/OF.

Če obstaja možnost obratne faze po začasnem odklopu
elektrike in se napajanje vzpostavi med delovanjem
naprave, lokalno priključite vezje za zaščito povratne faze.
Poganjanje naprave v obratni fazi lahko pokvari kompresor
in druge sestavne dele.

3 Specifična varnostna navodila
za monterja

Vedno upoštevajte naslednja varnostna navodila in predpise.

Nameščanje enote (glejte "6 Montaža enote" [4 7])

OPOZORILO
Montažo mora izvesti monter, izbira materialov in montaža
pa morata ustrezati veljavni zakonodaji. Zadevni standard
za Evropo je EN378.

OPOZORILO
▪ Prepričajte se, da boste namestili vse potrebne

protiukrepe za primer puščanja v skladu s standardom
En378 (glejte "6.1.2  Dodatne zahteve namestitvenega
mesta za hladivo CO₂" [4 8]).

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili detektor za
puščanje hladiva CO2 (iz lokalne dobave) v vsak
prostor, kjer so cevi za hladivo, klimatske enote, ohišja
ali izpihovalne tuljave, in omogočite funkcijo
zaznavanje puščanja hladiva (glejte priročnik za
nameščanje notranje enote).

OPOZORILO
Prepričajte se, da so materiali za namestitev, servisiranje,
vzdrževanje, popravila in sploh uporabljeni materiali v
skladu z navodili iz Daikin ter da se skladajo z ustrezno
zakonodajo in da so vsa našteta dejanja izvedle
kvalificirane osebe. V Evropi in na območjih, kjer so v
uporabi standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC
60335-2-40.

OPOMIN
Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite
jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za
namestitev v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih
objektih.

OPOMIN
Oprema NI namenjena uporabi v stanovanjskih okoljih in
NE bo zagotavljala ustrezne zaščite radijskemu sprejemu
na tovrstnih lokacijah.

Nameščanje cevi za hladivo (glejte "7 Montaža cevi" [4 9])

OPOMIN
Namestite cev za hladivo ali komponente v položaj, kjer je
malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovi, ki bi lahko
korodirala komponente, v katerih je hladivo, razen če so te
iz materialov, ki so inherentno odporni na korozijo ali so
ustrezno zaščiteni pred njo.

OPOZORILO
▪ Uporabite cevi K65 za visoke tlake z obratovalnim

tlakom 120  barov ali 90  barov, odvisno od mesta v
sistemu.

▪ Uporabite povezovalne člene in spojke K65 za visoke
tlake z obratovalnim tlakom 120  barov ali 90  barov,
odvisno od mesta v sistemu.

▪ Za povezovanje cevi je dovoljeno SAMO spajkanje.
Drugi način povezovanja niso dovoljeni.

▪ Širjenje cevi NI dovoljeno.

OPOMIN
NIKOLI ne prepogibajte visokotlačnih cevi! Zvijanje lahko
zmanjša debelino cevnih sten in ustvari šibko točko.
VEDNO uporabljajte spojke K65.
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Nameščanje električnih sestavnih delov (glejte "8 Električna
napeljava" [4 11])

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.

OPOZORILO
▪ Ožičenje MORA v celoti opraviti pooblaščen električar,

izvedba pa MORA ustrezati veljavni zakonodaji.

▪ Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.

▪ Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in
vse električne napeljave MORAJO biti skladne z
veljavno zakonodajo.

OPOZORILO
▪ Če ima napajalni kabel napačno N-fazo ali te ni, se bo

naprava lahko pokvarila.

▪ Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave
s pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega
odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev
lahko povzroči električni udar.

▪ Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokovnih
krogov.

▪ Izberite električno ožičenje s kabelskimi vezicami, tako
da kabli NE bodo prišli v stik z ostrimi robovi ali cevmi,
še posebej na visokotlačni strani.

▪ Uporabite priložene kable (v omarici notranje enote) in
se prepričajte, da nikjer ne vleče priključnih sponk ali
kablov. Nepravilne povezave ali nepravilno pritrjevanje
kablov lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali
požar.

▪ NE uporabljajte oblepljenih žic, večžilnih vodnikov,
podaljškov ali povezav iz zvezdastega sistema.
Povzročijo lahko pregrevanje, električni udar ali požar.

OPOZORILO
Uporabite prekinjalo za odklop vseh polov z vsaj 3  mm
med kontaktnimi točkovnimi režami, ki omogočajo popolni
odklop v III. kategoriji previsoke napetosti.

OPOZORILO
Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba
zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

OPOZORILO
Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

Predaja v uporabo (glejte "9 Zagon" [4 13])

OPOZORILO
Pazite, da je servisni pokrov zaprt, ko končate nameščanje
notranje enote, enote BEV2 in zunanje enote.

4 O škatli
OPOMBA
Pred začetkom montaže preverite, da so embalaža in deli
nepoškodovani. Preverite, ali so dobavljeni vsi deli.

4.1 Za odpakiranje in rokovanje z
enoto

Uporabite mehak jermen ali zaščitne plošče pod vrvjo, ko dvigate
enoto, da je ne bi poškodovali ali spraskali.

1 Enoto dvignite tako, da jo držite za obesne nosilce, ne da bi
pritiskali na druge dele, še posebej na cevi za hladivo, odvodne
cevi ali druge občutljive plastične dele.

1 2

4.2 Da bi odstranili opremo

4× 2×6×1×
b c da

a Priročnik za montažo enote BEV
b Kabelska vezica (kratka)
c Kabelska vezica (dolga)
d Izolacija za spojko

5 O enoti
INFORMACIJA
Enota BEV2 je razširitev notranje enote, ki vključuje
zunanje ekspanzijske posode. Nekatere enote morajo
obvezno uporabljati hladivo CO2; glejte Daikinov katalog
za možne kombinacije.
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5.1 Razpostavitev sistema
INFORMACIJA
Naslednja risba predstavlja primer in morda NE ustreza
vaši postavitvi sistema.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Glavna zunanja enota (LRYEN10*)
b Capacity up enota (LRNUN5*)
c Komunikacijska omarica (BRR9B1V1)
d Enota BEV2
e Notranja enota za klimatiziranje
f Notranja enota za hlajenje (razstavna vitrina)
g Notranja enota za hlajenje (vpihovalna tuljava)
h Varnostni ventil
i Krmilna plošča CO2
j Detektor CO2

k Alarm CO2
l Ventilator CO2

m Zaporni ventil

INFORMACIJA
▪ Maksimalna namestitvena razdalja med notranjo enoto

in enoto BEV2 je odvisna od dolžine priključenih kablov
za prenos in napajanje.

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili enote tako, da
lahko kabli dosežejo oboje priključne sponke.

▪ Maksimalna namestitvena višinska razlika med
notranjo enoto in enoto BEV2 je ≤0,5 m.

5.2 Združljivost
BEV2 enoto BEV2N112A7V1B lahko kombinirate z naslednjimi
notranjimi enotami:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Za celoten seznam združljivih enot glejte seznam možnosti.

6 Montaža enote

V tem poglavju
6.1 Priprava mesta namestitve................................................................ 7

6.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za enoto .......................... 7
6.1.2 Dodatne zahteve namestitvenega mesta za hladivo CO₂... 8

6.2 Nameščanje enote ............................................................................ 8
6.2.1 Navodila pri nameščanju enote .......................................... 8
6.2.2 Da bi namestili enoto .......................................................... 9

OPOZORILO
Montažo mora izvesti monter, izbira materialov in montaža
pa morata ustrezati veljavni zakonodaji. Zadevni standard
za Evropo je EN378.

OPOZORILO
▪ Prepričajte se, da boste namestili vse potrebne

protiukrepe za primer puščanja v skladu s standardom
En378 (glejte "6.1.2  Dodatne zahteve namestitvenega
mesta za hladivo CO₂" [4 8]).

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili detektor za
puščanje hladiva CO2 (iz lokalne dobave) v vsak
prostor, kjer so cevi za hladivo, klimatske enote, ohišja
ali izpihovalne tuljave, in omogočite funkcijo
zaznavanje puščanja hladiva (glejte priročnik za
nameščanje notranje enote).

6.1 Priprava mesta namestitve
Izberite namestitveno mesto, ki omogoča dovolj prostora za prenos
enote na mesto namestitve in z njega.

Izogibajte se nameščanju v okolju, v katerem je veliko organskih
topil, kot sta barva in siloksan.

Enote NE nameščajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna
mesta. Če morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brušenje,
razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, MORATE
enoto pokriti.

6.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za enoto

INFORMACIJA
Preberite tudi splošne zahteve za mesto nameščanja.
Glejte poglavje ""2 Splošni varnostni ukrepi" [4 2]".

INFORMACIJA
Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dBA.

INFORMACIJA
Oprema ustreza zahtevam za komercialno in lahko
industrijsko rabo, ko je profesionalno nameščena in
vzdrževana.

OPOMIN
Oprema NI namenjena uporabi v stanovanjskih okoljih in
NE bo zagotavljala ustrezne zaščite radijskemu sprejemu
na tovrstnih lokacijah.

OPOMIN
Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite
jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za
namestitev v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih
objektih.
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OPOMBA
▪ Profesionalni monter mora pred namestitvijo oceniti

stanje EMC, če je oprema nameščena manj kot 30 m
stran od stanovanjskega objekta.

▪ Posebni ukrepi za instalacijo NISO zahtevani za
zmanjšanje elektromagnetnega (EMC) sevanja.

OPOMBA
To je izdelek A-razreda. V domačem okolju lahko povzroči
motnje radijskega signala, pri čemer se od uporabnika
lahko zahtevajo ustrezni ukrepi za odpravo motenj.

OPOMBA
Oprema, opisana v tem priročniku, lahko povzroči
elektronski šum, ki ga generira radiofrekvenčna energija.
Oprema je skladna s specifikacijami, ki so zasnovane tako,
da omogočajo zmerno zaščito pred tovrstno interferenco.
Vendar ni mogoče zagotoviti, da se takšna interferenca NE
bo pojavila v posamezni namestitvi.

Zato je priporočeno, da namestite opremo in električne
kable na tak način, da zadržijo pravo razdaljo od stereo
opreme, osebnih računalnikov itd.

V prostorih s slabim sprejemom mora ostati razdalja 1  m
ali več, da bi se izognili motnjam druge opreme. Uporabite
vodilne cevi za napajanje in za ožičenje prenosa.

Enote NE nameščajte na naslednja mesta:

▪ Na mestih, kjer so lahko v atmosferi pare mineralnih olj, razpšeno
olje ali oljne pare. Plastični deli lahko propadejo in odpadejo ter
povzročijo puščanje vode.

▪ Izogibajte se območjem, ki so občutljiva za zvok (npr. v bližini
spalnice), da hrup delovanja ne bi povzročal težav.

Enote NI priporočljivo nameščati na naslednjih mestih, saj to lahko
skrajša življenjsko dobo enote:

▪ Kjer napetost močno niha

▪ V vozilih ali plovilih

▪ Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare

▪ Izolacija stropa. Ko razmere v stropu presežejo 30°C in relativna
vlažnost 80%, ali ko je v strop dovajan svež zrak, je potrebna
dodatna izolacija (najmanj 10 mm debeline, polietilenska pena).

▪ Trdnost stropa. Preverite, ali je strop dovolj močan, da bo
prenesel maso enote. Če obstaja tveganje, strop ojačajte, preden
namestite enoto.

▪ Na obstoječih stropih uporabite sidra.

▪ Na novih stropih uporabite vdelane nosilce, vdelana sidra ali
druge pripomočke iz lokalne prodaje.

▪ Razmiki. Pazite na naslednje zahteve:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Na strani zunanje enote
b Na strani notranjih enot

▪ Prostor za servisiranje. Pazite, da boste na stranici krmilne
omarice zagotovo namestili vratca za pregledovanje.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Krmilna omarica
b Prostor za vzdrževanje
c Vratca za pregledovanje

INFORMACIJA
▪ Maksimalna namestitvena razdalja med notranjo enoto

in enoto BEV2 je odvisna od dolžine priključenih kablov
za prenos in napajanje.

▪ Pazite, da boste zagotovo namestili enote tako, da
lahko kabli dosežejo oboje priključne sponke.

▪ Maksimalna namestitvena višinska razlika med
notranjo enoto in enoto BEV2 je ≤0,5 m.

6.1.2 Dodatne zahteve namestitvenega mesta
za hladivo CO₂

INFORMACIJA
Za enote, ki uporabljajo hladivo R744, je treba upoštevati
dodatne zahteve za mesto nameščanja. Za več informacij
glejte referenčni priročnik ali priročnik za montažo notranje
enote.

6.2 Nameščanje enote

6.2.1 Navodila pri nameščanju enote
▪ Usmerjenost enote. Enoto namestite v skladu z oznakami na

stranicah enote "TO ODU" (gleda proti zunanji enoti) in "TO
IDU" (gleda proti notranji enoti).

TO ODU TO IDU

TO ODU Namestite to stran tako, da gleda proti zunanji enoti
TO IDU Namestite to stran tako, da gleda proti notranji enoti

▪ Obesni svorniki in enota. Za nameščanje uporabite svornike
M8~M10. Obesni nosilec pritrdite na obesni svornik. Varno jo
pritrdite z matico in podložko z zgornje in s spodnje strani
obesnega nosilca.

a: 428 a: 219

a Razdalja med svorniki za obešanje
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▪ Obesni nosilec. Pazite, da boste podprli povezovalne cevi okoli
enote z obesnimi nosilci, ki naj bodo nameščeni 1 meter stran od
enote. Pazite, da obesnih nosilcev ne boste preobtežili, sicer
lahko enota pade in povzroči poškodbe.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Enota
b Sidro
c Dolga matica ali napenjalka
d Svornik za obešanje
e Obesni nosilec

6.2.2 Da bi namestili enoto
Menjava položaja namestitve krmilne omarice
Predpogoj: Položaj krmilne omarice se lahko po želji prilagodi.

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 Pokrov nadzorne omarice
b Krmilna omarica
c Zgornja plošča
d Pokrovček tuljave
e Žična skoba
f Kabelska vezica

1 Odstranite pokrov krmilne omarice (2 vijaka).

2 Odstranite krmilno omarico (2 vijaka).

3 Odstranite zgornjo ploščo (4 vijaki).

4 Odstranite pokrov tuljave (1 vijak).

5 Zamenjajte smer vlečenja kabla (motorizirana tuljava ventila)
med ohišjem enote in krmilno omarico.

6 Zavrtite pokrov tuljave in zgornjo ploščo za 180°.

7 Ponovno namestite pokrov tuljave (1 vijak).

8 Ponovno namestite zgornjo ploščo (4 vijaki)

9 Ponovno namestite krmilno omarico v novi položaj (2 vijaka).

10 Ponovno namestite pokrov krmilne omarice v novi položaj.

Namestite notranjo enoto na obesne svornike
1 Pritrdite kavlje na obesne svornike. Pazite, da boste zagotovo

uporabili:

▪ 3 matice (M8/M10) na 4 mesta

▪ 2 podložki (za M8: zunanji premer 24~28  mm, za M10: zunanji
premer 30~34 mm) na 4 mesta.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Matica (iz lokalne dobave)
a2 Dvojna matica (iz lokalne dobave)
b Tesnilo (iz lokalne dobave)
c Obesni nosilec
d Svornik za obešanje (iz lokalne dobave)
e Enota

7 Montaža cevi

V tem poglavju
7.1 Priprava cevi za hladivo .................................................................... 9

7.1.1 Zahteve za cevi za hladivo ................................................. 9
7.1.2 Izolacija cevi za hladivo ...................................................... 10

7.2 Povezovanje cevi za hladivo ............................................................. 10
7.2.1 O priključevanju cevi za hladivo.......................................... 10
7.2.2 Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi za hladivo ............. 10
7.2.3 Navodila pri priključevanju cevi za hladivo ......................... 10
7.2.4 Priključevanje cevi za hladivo na notranjo enoto ................ 11

7.1 Priprava cevi za hladivo

7.1.1 Zahteve za cevi za hladivo

INFORMACIJA
Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "2  Splošni
varnostni ukrepi" [4 2].

OPOMBA
Hladivo R744 zahteva skrb, da ostane sistem čist, suh in
zatesnjen.

▪ Čisto in suho: tujki (vključno z mineralnimi olji ali vlago)
ne smejo vstopiti v sistem.

▪ Zatesnjeno: R744 ne vsebuje klora, ne uničuje
ozonskega plašča in ne zmanjšuje zaščite Zemlje pred
škodljivim UV-sevanjem. R744 lahko, če ga razlivamo,
poveča učinek tople grede. Zato je treba zelo paziti pri
preverjanju tesnosti sistema.

OPOMBA
Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s
hladivom in oljem. Uporabite cevni sistem iz K65 bakrene
zlitine za uporabo z visokim tlakom 120  barov na strani
klimatske naprave in 90 barov na strani hlajenja.

OPOMBA
NIKOLI ne uporabljajte standardnih gibkih cevi in
manometrov. Uporabljajte SAMO opremo, ki je namenjena
za uporabo z R744.
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▪ Tujki v ceveh (vključno z olji za izdelovanje) smejo dosegati
največ ≤30 mg/10 m.

OPOMBA
Če je potrebna tudi zmožnost zapreti zaporne ventile na
lokalno nameščenih ceveh, MORA monter namestiti ventil
za sproščanje tlaka na naslednje cevi:

▪ Zunanja enota do notranje enote za hlajenje: na cevi za
tekočine

▪ Zunanja enota do klimatskih notranjih enot: na cevi za
tekočine IN na cevi za plin

Premer cevi za hladivo
Zunanji premer cevi (mm)

2× Ø9,5

Material cevi za hladivo
▪ Material za cevi: K65 bakrena zlitina (CuFe2P), maksimalni

obratovalni tlak = 120 barov

▪ Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten:

Zunanji premer
(Ø)

Stopnja trdote Debelina (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(vlečeno)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega
tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski ploščici enote)
bodo morda potrebne širše cevi.

7.1.2 Izolacija cevi za hladivo
▪ Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:

▪ s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C),

▪ s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.

▪ Debelina izolacije

Zunanji premer cevi
(Øp)

Notranji premer
izolacije (Øi)

Debelina izolacije (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Če je temperatura višja od 30°C in je vlažnost višja od RH  80%,
mora biti debelina izolativnega materiala vsaj 20 mm, da se prepreči
nastajanje kondenzata na površju izolacije.

7.2 Povezovanje cevi za hladivo

7.2.1 O priključevanju cevi za hladivo
Pred priključevanjem cevi za hladivo
Prepričajte se, da sta zunanja in notranja enota nameščeni.

Običajen potek
Priključevanje cevi za hladivo zajema:

▪ Priključevanje cevi za hladivo na notranjo enoto

▪ Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

▪ Izoliranje cevi za hladivo

▪ Upoštevajte navodila za:

▪ Upogibanje cevi

▪ Varjenje

▪ Uporabo zapornih ventilov

7.2.2 Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi za
hladivo

INFORMACIJA
Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v naslednjih
poglavjih:

▪ "2 Splošni varnostni ukrepi" [4 2]

▪ "7.1 Priprava cevi za hladivo" [4 9]

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

OPOMIN
NIKOLI ne prepogibajte visokotlačnih cevi! Zvijanje lahko
zmanjša debelino cevnih sten in ustvari šibko točko.
VEDNO uporabljajte spojke K65.

OPOMBA
Pri napeljavi cevi za hladivo ravnajte v skladu z naslednjimi
varnostnimi ukrepi:

▪ Pazite, da v krog hladiva razen predpisanega hladiva
ne vstopijo nobene druge snovi (npr. zrak).

▪ Pri dodajanju hladiva uporabljajte samo R744 (CO₂).

▪ Uporabljajte samo montažno orodje (npr. komplet z
manometrskim priključkom), ki je zasnovano posebej
za napeljavo R744 (CO₂) in je tlačno obstojno, da bi
preprečili, da v sistem vstopijo tuje snovi (npr.
mineralno olje in vlaga).

▪ NE pustite cevi brez nadzora na mestu namestitve. Če
boste delo končali v manj kot 1  mesecu, konce pip
zalepite s trakom ali jih stisnite (glejte spodnjo sliko).
Cevi, ki so nameščene na prostem, morajo biti
stisnjene ne glede na trajanje del.

▪ Bodite previdni pri napeljavi bakrenih cevi skozi stene
(glejte spodnjo sliko).

7.2.3 Navodila pri priključevanju cevi za hladivo
▪ Med spajkanjem vpihavajte dušik, da preprečite ustvarjanje velike

količine oksidirane plasti v notranjosti cevi. Oksidirana plast
negativno vpliva na ventile in kompresorje v sistemu za hlajenje in
preprečuje njegovo pravilno delovanje.

▪ Z ventilom za znižanje tlaka nastavite tlak dušika na 20  kPa
(0,2 bara) (toliko, da ga lahko občutite na koži).
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a b c d e

ff

a Cevi za hladivo
b Deli, ki jih je treba zvariti
c Lepljenje s trakom
d Ročni ventil
e Ventil za znižanje tlaka
f Dušik

▪ NE uporabljajte antioksidantov, ko varite spoje na ceveh.

Ostanki lahko zamašijo cevi in pokvarijo opremo.

▪ Ne uporabljajte taljenja, ko varite bakrene cevi za hladivo.
Uporabljajte fosforno-bakrovo zlitino kot spajkalni dodajalni
material (CuP279, CuP281 ali CuP284:DIN EN ISO 17672), ki ne
zahteva talila.

Taljenje lahko cevi za hladivo zelo poškoduje. Če, na primer,
uporabljate talilo na bazi klora, bo povzročilo korodiranje cevi; če
je talilo na bazi fluora pa povzroči deterioracijo hladilnega olja.

▪ Vedno zaščitite bližnje površine (npr. z izolacijsko peno …) pred
vročino spajkanja.

7.2.4 Priključevanje cevi za hladivo na notranjo
enoto

OPOMIN
Namestite cev za hladivo ali komponente v položaj, kjer je
malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovi, ki bi lahko
korodirala komponente, v katerih je hladivo, razen če so te
iz materialov, ki so inherentno odporni na korozijo ali so
ustrezno zaščiteni pred njo.

▪ Dolžina cevi. Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka

▪ Zgled povezave z notranjo enoto:

a
b

c

d
e

a Zunanja enota
b Enota BEV2
c Cevi za plin
d Cevi za tekočine
e Notranja enota

INFORMACIJA
▪ Na vsako enot BEV2 je mogoče priključiti samo 1

notranjo enoto.

▪ V tem poglavju je opisan samo postopek za
povezovanje z enoto BEV2. Za postopek povezovanja
notranje ali zunanje enote glejte priročnik za
nameščanje notranje ali zunanje enote.

OPOZORILO
▪ Uporabite cevi K65 za visoke tlake z obratovalnim

tlakom 120  barov ali 90  barov, odvisno od mesta v
sistemu.

▪ Uporabite povezovalne člene in spojke K65 za visoke
tlake z obratovalnim tlakom 120  barov ali 90  barov,
odvisno od mesta v sistemu.

▪ Za povezovanje cevi je dovoljeno SAMO spajkanje.
Drugi način povezovanja niso dovoljeni.

▪ Širjenje cevi NI dovoljeno.

1 Vstavite lokalno obstoječo cev v cev na strani enote BEV2.

2 Priključite cevi za hladivo na enoto samo s spajkanjem.

OPOMBA
Med spajkanjem položite mokro krpo na izolacijo, pritrjeno
na enoto (a) in pazite, da temperatura ne bo presegla
200°C.

a

dcb e

a Enota BEV2
b Cevi na strani enote BEV2
c Izolacija, pritrjena na enoto
d Spajkane povezave
e Lokalne cevi

3 Izolirajte  cevi za hladivo na enoti BEV2, kot sledi:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Izolacijski material (iz lokalne dobave)
b Kabelske vezice (dodatek)
c Izolacijski kosi (dodatek)
d Spajkane povezave
e Priključek cevi za iztok kondenzata (povezan z enoto)
f Enota

1 Šive izolacijskih kosov obrnite navzgor.
2 Pritrdite na osnove enote.
3 Zatisnite vezice na izolacijskih kosih.

a

a Šiv izolacijskega kosa (dodatek) naj gleda navzgor

OPOMBA
Zagotovo izolirajte vse cevi za hladivo. Neizolirane cevi
lahko povzročijo tvorjenje kondenzata.

8 Električna napeljava

V tem poglavju
8.1 O priključevanju električnega ožičenja .............................................. 11

8.1.1 Napotki za varnost pri priključevanju električnega
ožičenja............................................................................... 12

8.1.2 Napotki za priključevanje električnega ožičenja ................. 12
8.2 Da bi povezali električno ožičenje na enoto BEV2............................ 13

OPOMBA
To je izdelek A-razreda. V domačem okolju lahko povzroči
motnje radijskega signala, pri čemer se od uporabnika
lahko zahtevajo ustrezni ukrepi za odpravo motenj.

8.1 O priključevanju električnega
ožičenja

Pred priključevanjem električnega ožičenja
Prepričajte se, da so cevi za hladivo priključene in pregledane.
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Običajen potek
Priključevanje električnega ožičenja običajno obsega naslednje faze:
1 Prepričajte se, da napajalni sistem ustreza električnim

specifikacijam enot.
2 Priključevanje električnega ožičenja na zunanjo enoto.
3 Priključevanje električnega ožičenja na notranjo enoto.
4 Priključevanje električnega ožičenja na enoto BEV2.
5 Priključitev glavnega napajanja.

8.1.1 Napotki za varnost pri priključevanju
električnega ožičenja

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI
ELEKTRIČNEGA UDARA

OPOZORILO
Za napajalne kable VEDNO uporabite večžilni kabel.

INFORMACIJA
Preberite tudi varnostne ukrepe in zahteve v "2  Splošni
varnostni ukrepi" [4 2].

OPOZORILO
▪ Ožičenje MORA v celoti opraviti pooblaščen električar,

izvedba pa MORA ustrezati veljavni zakonodaji.

▪ Izdelajte električne priključke na fiksno ožičenje.

▪ Vse komponente, ki se priskrbijo na mestu vgradnje, in
vse električne napeljave MORAJO biti skladne z
veljavno zakonodajo.

OPOZORILO
▪ Če ima napajalni kabel napačno N-fazo ali te ni, se bo

naprava lahko pokvarila.

▪ Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave
s pomočjo komunalne cevi, prenapetostnega
odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev
lahko povzroči električni udar.

▪ Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokovnih
krogov.

▪ Izberite električno ožičenje s kabelskimi vezicami, tako
da kabli NE bodo prišli v stik z ostrimi robovi ali cevmi,
še posebej na visokotlačni strani.

▪ Uporabite priložene kable (v omarici notranje enote) in
se prepričajte, da nikjer ne vleče priključnih sponk ali
kablov. Nepravilne povezave ali nepravilno pritrjevanje
kablov lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali
požar.

▪ NE uporabljajte oblepljenih žic, večžilnih vodnikov,
podaljškov ali povezav iz zvezdastega sistema.
Povzročijo lahko pregrevanje, električni udar ali požar.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol Razlaga
Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev
glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih,
preden začnete servisiranje.

OPOZORILO
Uporabite prekinjalo za odklop vseh polov z vsaj 3  mm
med kontaktnimi točkovnimi režami, ki omogočajo popolni
odklop v III. kategoriji previsoke napetosti.

OPOZORILO
Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO
proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba
zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

OPOZORILO
Pazite, da bodo kabli za medsebojne povezave stran od
bakrenih cevi brez termoizolacije, saj se te cevi zelo
segrejejo.

8.1.2 Napotki za priključevanje električnega
ožičenja

Ves čas upoštevajte naslednje:

▪ Če uporabite večžilni vodnik, namestite cevni kabelski čeveljček z
ušesom na konec vodnika. Okrogle priključke z ušesom postavite
na vodnike na pokritih delih in pritrdite priključne sponke z
ustreznim orodjem.

b a

a Standardni vodnik
b Okrogla obrobljena ferula

c
a

b

a Okrogli obrobljeni priključek
b Izrezani del
c Konkavna podložka

▪ Pri nameščanju vodnikov uporabite naslednji postopek:

Tip vodnika Način montaže
Enožilni vodnik c b

c

aa

A
AA´

A´

a Spiralni enožilni vodnik

b Vijak

c Ploska podložka
Pleteni žični vodnik z
okroglim obrobljenim
priključkom

c b ba c

a

B
B

a Priključek

b Vijak

c Ploska podložka

 Dovoljeno

 NI dovoljeno

Navojni momenti
Ožičenje Velikost vijaka Navojni moment

(N•m)
Kabel za električno
napajanje

M4 1,18~1,44

Kabel priključka za
ozemljitev

M4 1,52~1,86
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▪ Ozemljitveni vodnik med zadrževalnikom vodnika in priključkom
mora biti daljši od drugih vodnikov.

8.2 Da bi povezali električno ožičenje
na enoto BEV2

OPOMBA
▪ Sledite vezalni shemi (priloženi enoti, na notranji strani

servisnega pokrova).

▪ Za navodila o tem, kako priključiti dodatno opremo,
glejte priročnik za nameščanje, dobavljen z dodatno
opremo.

▪ Pazite, da električno ožičenje NE bo oviralo pravilne
pritrditve servisnega pokrova.

Pomembno je, da sta napajanje in ožičenje prenosa ločena. Da bi
preprečili morebitne električne interference, mora biti razdalja med
obema vrstama vodnikov VEDNO najmanj 50 mm.

OPOMBA
Pazite, da bosta napajalni vod in vod za prenos podatkov
ločena. Ožičenje prenosa in napajanje se lahko križata,
vendar ne smeta potekati vzporedno.

1 Odstranite servisni pokrov.

2 Priključite prenosniški kabel:
▪ Iz dodatkov za notranjo enoto vzemite prenosniški kabel in

ga speljite skozi okvirja obeh enot.
▪ Odstranite mostiček s konektorja X70A na tiskanem vezju

notranje enote in priključite prenosniški kabel na priključek
X70A.

▪ Povežite kabel s konektorjem X2A na tiskanem vezju enote
BEV.

▪ Kabel pritrdite z majhno vezico za kable (dodatek).

3 Povežite napajalni kabel:
▪ Iz dodatkov za notranjo enoto vzemite napajalni kabel in ga

speljite skozi okvirja obeh enot.
▪ Povežite konec kabla s hitrimi spojkami (faston) na

povezavni letvi notranje enote.
▪ Povežite drugi konec napajalnega kabla s povezavno letvijo

na enoti BEV2.
▪ Kabel pritrdite z majhno vezico za kable (dodatek)

4 Spet pritrdite servisni pokrov.

Povezava do notranje enote

X70A

dca b gfe

a Luknja za prenosniški kabel
b Prenosniški kabel (dodatek za notranjo enoto)
c Mostiček
d Priključek X70A
e Hitra spojka (faston)
f Luknja za napajalni kabel
g Kabel za električno napajanje

Priključitev na enoto BEV2

c ca f dd b ce cg

a Prenosni kabel
b Kabel za električno napajanje
c Vezica (dodatek)
d Luknja za ožičenje
e Priključek X2A
f Napajalna priključna sponka
g Ozemljitev

Primer ožičenja

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 Krmilna omarica zunanje enote
b Notranja enota
c Enota BEV2
d Uporabniški vmesnik

9 Zagon
OPOZORILO
Pazite, da je servisni pokrov zaprt, ko končate nameščanje
notranje enote, enote BEV2 in zunanje enote.

INFORMACIJA
Glejte priročnika za nameščanje, priložena notranji in
zunanji enoti za predajo sistema v uporabo.

9.1 Seznam preverjanj pred zagonom
1 Po namestitvi enote preverite elemente s seznama.

2 Zaprite enoto.

3 Vključite enoto.
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Preberite celotna navodila za montažo, kot je opisano v
referenčnem vodniku za monterja.
Nameščanje
Preverite, ali je enota pravilno pritrjena, da bi se izognili
neobičajnemu hrupu in tresenju enote ob zagonu.
Notranja enota je pravilno nameščena.

Zunanja enota je pravilno nameščena.

Cevi za hladivo (plin in tekočina) so pravilno nameščene
in toplotno izolirane.
Hladivo NE uhaja.

NOBENA faza ni pozabljena in ni zamenjana.

Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priključne
sponke so čvrsto pritrjene.
Varovalke ali lokalno nameščene zaščitne naprave so
nameščene v skladu s tem dokumentom in NISO
premoščene.
Napajalna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni
na identifikacijski nalepki enote.
Spoji v stikalni  omarici NISO zrahljani in električni
sestavni deli NISO poškodovani.
Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO
poškodovani in cevi NISO stisnjene.
Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekočino) sta
popolnoma odprta.

10 Odstranjevanje
OPOMBA
Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje
sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti
izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba
obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo
in reciklažo.

11 Tehnični podatki
▪ Povzetek najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni

Daikin spletni strani (javno dostopna).

▪ Popolni tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal
(zahtevana avtentikacija).

11.1 Vezalna shema

11.1.1 Poenotena legenda za vezalno shemo
Za uporabljene dele in oštevilčevanje glejte shemo povezav na
enoti. Oštevilčevanje delov se izvede z arabskimi številkami
naraščajoče za vsak del in je v spodnji preglednici predstavljeno s
"*" kodo dela.

Simbol Pomen Simbol Pomen
Prekinjalo vezja Zaščitna ozemljitev

Povezava Ozemljitvena zaščita (vijak)

, Priključek A Pretvornik

Simbol Pomen Simbol Pomen
Ozemljitev Priključek za rele

Zunanje ožičenje Priključek kratkega stika

Varovalka Priključna sponka

INDOOR

Notranja enota Povezavna letvica

OUTDOOR

Zunanja enota Žična sponka

Naprava za
tokovni ostanek

Simbol Barva Simbol Barva
BLK Črna ORG Oranžna
BLU Modra PNK Rožnata
BRN Rjava PRP, PPL Vijolična
GRN Zelena RED Rdeča
GRY Siva WHT Bela
SKY BLU Nebeško modra YLW Rumena

Simbol Pomen
A*P Tiskano vezje
BS* Gumb ON/OFF, stikalo za

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

Povezava, priključek

D*, V*D Dioda
DB* Premostitev diode
DS* DIP-stikalo
E*H Grelnik
FU*, F*U, (za lastnosti glejte
tiskano vezje v vaši enoti)

Varovalka

FG* Priključek (ozemljitev okvirja)
H* Varovalni pas
H*P, LED*, V*L Pilotska lučka, svetlobna dioda
HAP Svetlobna dioda (servisni monitor

- zelena)
HIGH VOLTAGE Visoka napetost
IES Tipalo Intelligent-eye
IPM* Inteligentni napajalni modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetni rele
L Pod napetostjo
L* Tuljava
L*R Reaktanca
M* Koračni motor
M*C Motor kompresorja
M*F Motor ventilatorja
M*P Motor črpalke za odtok
M*S Nihajni motor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetni rele
N Nevtralni vodnik
n=*, N=* Število prehodov skozi feritno

jedro
PAM Modulacija amplitude pulziranja
PCB* Tiskano vezje
PM* Napajalni modul
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Simbol Pomen
PS Preklopno napajanje
PTC* Termistor PTC
Q* Bipolarni tranzistor izoliranih vrat

(IGBT)
Q*C Prekinjalo vezja
Q*DI, KLM Zemljostični odklopnik
Q*L Preobremenitvena zaščita
Q*M Termično stikalo
Q*R Naprava za tokovni ostanek
R* Upor
R*T Termistor
RC Sprejemnik
S*C Omejevalno stikalo
S*L Stikalo s plovcem
S*NG Zaznavalo puščanja hladiva
S*NPH Tlačno tipalo (visoki tlak)
S*NPL Tlačno tipalo (nizki tlak)
S*PH, HPS* Tlačno stikalo (visoki tlak)
S*PL Tlačno stikalo (nizki tlak)
S*T Termostat
S*RH Senzor vlažnosti
S*W, SW* Stikalo za delovanje
SA*, F1S Pretokovni zaustavljalnik
SR*, WLU Sprejemnik signala
SS* Izbirno stikalo
SHEET METAL Montažna ploščica povezavne

letvice
T*R Transformator
TC, TRC Oddajnik
V*, R*V Varistor
V*R Premostitev diode, Napajalni

modul bipolarnega tranzistorja
izoliranih vrat (IGBT)

WRC Brezžični daljinski krmilnik
X* Priključna sponka
X*M Povezavna letvica (blok)
Y*E Navitje elektronskega

ekspanzijskega ventila
Y*R, Y*S Tuljava obračalnega

elektromagnetnega ventila
Z*C Feritno jedro
ZF, Z*F Protišumni filter

12 Slovar
Prodajalec

Dobavitelj izdelka.

Pooblaščen monter
Tehnično usposobljena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanašajo na določen
izdelek ali področje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.

Priročnik za montažo
Priročnik za namestitev za določen izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrževanje.

Priročnik za uporabo
Priročnik za določen izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.

Oprema
Nalepke, priročniki, tehnični listi in oprema, priloženi izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali odobri Daikin, in se lahko uporablja
s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin in se lahko uporablja s tem
izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
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