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1.2

Informācija lietotājam

▪ Ja NEPROTAT lietot iekārtu, tad vērsieties pie uzstādītāja.
▪ Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī
personas ar fiziskās, motoriskās vai garīgās attīstības
traucējumiem un cilvēki, kuriem trūkst atbilstošu zināšanu vai
pieredzes, bet tikai tad, ja šos cilvēkus rūpīgi uzrauga vai arī par
šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir sniegusi viņiem skaidri
saprotamus norādījumus par iekārtas lietošanas riskiem.
NEĻAUJIET bērniem rotaļāties ar šo elektroierīci. Bērniem bez
pieaugušo uzraudzības AIZLIEGTS veikt iekārtas tīrīšanu un
apkopi.
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu elektrošoku vai aizdegšanos, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

▪ Šajā dokumentā aprakstītie drošības pasākumi attiecas uz ļoti
svarīgām tēmām un ir rūpīgi jāievēro.

▪ NESKALOJIET iekārtu.

▪ Sistēmas uzstādīšana un visas darbības, kas aprakstītas
uzstādīšanas rokasgrāmatā un uzstādītāja uzziņu rokasgrāmatā,
ir JĀVEIC pilnvarotam uzstādītājam.

▪ Uz iekārtas virsmas NENOVIETOJIET
priekšmetus, kas satur ūdeni.
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▪ NEPIESKARIETIES iekārtai ar mitrām rokām.
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1 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
PAZIŅOJUMS
▪ Uz iekārtas augšējās virsmas
nekādus objektus un aprīkojumu.

BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS
NENOVIETOJIET

▪ Darbības laikā un uzreiz pēc tās neskarieties pie
dzesētāja caurulēm, ūdens caurulēm un iekšējām
daļām. Tās var būt pārāk karstas vai pārāk aukstas.
Nogaidiet, līdz to temperatūra atgriezīsies normas
robežās. Ja tomēr nepieciešams tām pieskarties,
valkājiet aizsargcimdus.

▪ NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.
▪ Bloki ir marķēti ar šādu simbolu:

▪ NEPIESKARIETIES noplūdušam dzesētājam.
BRĪDINĀJUMS
Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus NEDRĪKST
sajaukt kopā ar nešķirotiem mājsaimniecības atkritumiem.
NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža,
aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrādi drīkst veikt tikai
sertificēts uzstādītājs saskaņā ar attiecīgo likumdošanu.
Bloki ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to
sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, jūs palīdzēsiet novērst iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu plašāku
informāciju, lūdzam sazināties ar uzstādītāju vai vietējām varas
iestādēm.

Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu
kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki,
saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu
darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.
UZMANĪBU!
NEAIZTIECIET iekārtas gaisa ievadu un alumīnija ribas.
PAZIŅOJUMS
▪ Uz iekārtas augšējās virsmas
nekādus objektus un aprīkojumu.

▪ Baterijas ir marķētas ar šādu simbolu:

NENOVIETOJIET

▪ NESĒDIET, NEKĀPIET un NESTĀVIET uz iekārtas.
PAZIŅOJUMS
Tas nozīmē, ka baterijas NEDRĪKST sajaukt kopā ar nešķirotiem
mājsaimniecības atkritumiem. Ja zem šī simbola atrodas ķīmiskā
elementa simbols, tad tas nozīmē, ka norādītā smagā metāla
koncentrācija baterijā pārsniedz noteiktu robežlielumu.
Iespējamie ķīmisko elementu simboli: Pb: svins (>0,004%).
Izlietotās baterijas ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā,
lai to sastāvdaļas atkārtoti izmantotu. Nodrošinot pareizu izlietoto
bateriju utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst šo atkritumu iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

1.3

Informācija uzstādītājam

1.3.1

Vispārīgi

Ja neprotat uzstādīt vai lietot iekārtu, tad vērsieties pie izplatītāja.
PAZIŅOJUMS
Nepareiza aprīkojuma vai piederumu uzstādīšana var
izraisīt
elektrotriecienu,
īssavienojumu,
noplūdes,
aizdegšanos vai citādi bojāt aprīkojumu. Izmantojiet tikai
piederumus, papildaprīkojumu un rezerves daļas, kuras
ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin.
BRĪDINĀJUMS
Nodrošiniet, lai uzstādīšana, pārbaudes un izmantotie
materiāli atbilstu piemērojamo likumdošanas aktu
prasībām (papildus Daikin dokumentācijā aprakstītajām
instrukcijām).

Lai ārpus telpām uzstādāmajā iekārtā neiekļūtu ūdens,
darbus ir ieteicams veikt sausā un skaidrā laikā.
Saskaņā ar attiecīgiem likumdošanas aktiem var būt nepieciešams
līdz ar izstrādājumu piegādāt žurnālu, kas satur vismaz šādas ziņas:
informāciju par apkopi, remontu, pārbaudes rezultātiem, dīkstāves
periodiem utt.
Pieejamā vietā
informācijai:

uz

izstrādājuma

JĀBŪT

sniegtai

arī

▪ Instrukcija par sistēmas izslēgšanu ārkārtas gadījumos.
▪ Ugunsdzēsēju, policijas un slimnīcas nosaukums un adrese.
▪ Pakalpojuma kontaktdati — nosaukums, adrese, diena sun nakts
tālruņa numuri.
Instrukcija par šāda žurnāla sastādīšanu ir iekļauta Eiropas
standartā EN378.

1.3.2

Uzstādīšanas vieta

▪ Ap iekārtu atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu
gaisa cirkulāciju un varētu veikt iekārtas remontu.
▪ Nodrošiniet, lai uzstādīšanas vieta spētu izturēt iekārtas svaru un
vibrācijas.
▪ Gādājiet, lai telpā būtu laba ventilācija. NEDRĪKST aizsegt
ventilācijas atveres.
▪ Nodrošiniet, lai iekārta būtu nolīmeņota.

UZMANĪBU!

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.

Veicot ierīces uzstādīšanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstošu personas aizsargaprīkojumu (aizsargcimdus,
aizsargbrilles utt.).

▪ Vietās, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama atmosfēra.

BRĪDINĀJUMS
Noplēsiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisiņus, lai
ar tiem neviens nespēlētos, it īpaši bērni. Pretējā gadījumā
iespējams nosmakšanas risks.

šādai

▪ Vietās, kur atrodas mašinērija, kas izdala elektromagnētiskos
viļņus. Elektromagnētiskie viļņi var traucēt vadības sistēmai un
izraisīt aprīkojuma darbības traucējumus.
▪ Vietās, kur pastāv aizdegšanās risks uzliesmojošu gāzu noplūdes
(piemēram, krāsas šķīdinātāja vai benzīna iztvaikojumi), oglekļa
šķiedru un uzliesmojošu putekļu klātbūtnes dēļ.
▪ Vietās, kur rodas korozīvas gāzes (piemēram, sērskābes gāze).
Vara cauruļu vai lodēto savienojumu korozija var izraisīt dzesētāja
noplūdes.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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1 Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
1.3.3

Dzesējošā viela

Pēc vajadzības. Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas
rokasgrāmatā
vai
attiecīgā
lietojuma
uzstādītāja
uzziņu
rokasgrāmatā.
PAZIŅOJUMS
Nodrošiniet, lai dzesējošās vielas cauruļu uzstādīšana tiktu
veikta saskaņā ar piemērojamo likumdošanu. Eiropā
piemērojamais standarts ir EN378.

▪ Iekārta fabrikā ir piepildīta ar aukstumaģentu, bet dažām
sistēmām var būt nepieciešama papildu uzpildīšana atkarībā no
cauruļu izmēriem un to garuma.
▪ Lietojiet tikai šajā sistēmā izmantotajam dzesēšanas šķidrumam
paredzētos rīkus, lai nodrošinātu spiedienizturību un novērstu
svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.
▪ Dzesēšanas šķidruma uzpildīšana tiek veikta šādi:
Ja

Tad

Tiek lietota sifona caurule
PAZIŅOJUMS

(piemēram, cilindram ir
apzīmējums “Pievienots
šķidruma uzpildīšanas sifons”)

Gādājiet, lai ārējie cauruļvadi NEBŪTU noslogoti.

Veiciet uzpildīšanu ar
augšupvērstu cilindru.

BRĪDINĀJUMS
Pārbaužu laikā NEKAD nelietojiet produktā spiedienu, kas
ir lielāks par maksimālo pieļaujamo spiedienu (kas norādīts
datu plāksnītē uz iekārtas).

Sifona caurule NETIEK lietota

Veiciet uzpildīšanu ar lejupvērstu
cilindru.

BRĪDINĀJUMS
Ja tiek konstatēta dzesētāja noplūde, veiciet visus
nepieciešamos piesardzības pasākumus. Ja tiek
konstatēta dzesētāja gāzes noplūde, nekavējoties
izvēdiniet telpas. Iespējamie riski:
▪ Pārmērīga dzesētāja koncentrācija slēgtā telpā var
radīt skābekļa trūkumu.
▪ Ja dzesētāja gāze nokļūst saskarē ar liesmām, var
rasties toksiska gāze.

▪ Lēnām atveriet dzesēšanas cilindrus.
▪ Uzpildiet dzesētāju šķidruma veidā. Ja tiks pievienots gāzes veida
dzesētājs, var tikt traucēta darbība.
UZMANĪBU!

BĪSTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISĪŠANAS RISKS

Pēc aukstumaģenta iepildīšanas procedūras beigām vai
procedūras pārtraukumā uzreiz noslēdziet aukstumaģenta
tvertnes vārstu. Ja vārstu NENOSLĒDZ uzreiz, tad atlikušā
spiediena ietekmē var tikt iepildīts lieks aukstumaģenta
daudzums. Iespējamās sekas: Nepareizs aukstumaģenta
daudzums.

Izsūknēšana — aukstumaģenta noplūde. Ja vēlaties
izsūknēt sistēmu un ir noplūde aukstumaģenta kontūrā:
▪ NEIZMANTOJIET iekārtas automātiskas izsūknēšanas
funkciju, ar kuru varat visu aukstumaģentu no sistēmas
pārsūknēt ārējā blokā. Iespējamās sekas: Iespējama
kompresora aizdegšanās un sprādziens, ja gaiss
ieplūst kompresorā, kad tas darbojas.
▪ Izmantojiet
atsevišķu
atgūšanas
NEDARBINĀTU iekārtas kompresoru.

sistēmu,

lai

BRĪDINĀJUMS

1.3.4

Sālsūdens

Ja tiek lietots. Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas
rokasgrāmatā
vai
attiecīgā
lietojuma
uzstādītāja
uzziņu
rokasgrāmatā.
BRĪDINĀJUMS

VIENMĒR
veiciet
aukstumaģenta
atgūšanu.
NEPIEĻAUJIET aukstumaģenta noplūdi apkārtējā vidē.
Izmantojiet vakuumsūkni, lai atgaisotu iekārtu.

Sālsūdens IR
likumdošanu.

jāizvēlas

saskaņā

ar

piemērojamo

PAZIŅOJUMS

BRĪDINĀJUMS

Kad visas caurules ir savienotas, pārbaudiet, vai nav
gāzes noplūdes. Gāzes noplūdes noteikšanai izmantojiet
slāpekli.

Ja tiek konstatēta sālsūdens noplūde, veiciet visus
nepieciešamos piesardzības pasākumus. Sālsūdens
noplūdes gadījumā nekavējoties izvēdiniet telpas un
sazinieties ar vietējo tirgotāju.

PAZIŅOJUMS
BRĪDINĀJUMS

▪ Lai novērstu kompresora darbības traucējumus,
NEDRĪKST iepildīt vairāk par norādīto aukstumaģenta
daudzumu.

Iekārtā esošā gaisa temperatūra var būt daudz augstāka
par temperatūru telpā, piemēram, 70°C. Sālsūdens
noplūdes gadījumā ierīcē esošās sakarsušās daļas var
izraisīt bīstamu situāciju.

▪ Kad nepieciešams atvērt aukstumaģenta sistēmu, ar
aukstumaģentu jārīkojas saskaņā ar attiecīgajiem
noteikumiem.

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Instalācija IR jāizmanto un jāuzstāda saskaņā ar
piemērojamajā likumdošanā noteiktajiem drošības un vides
aizsardzības pasākumiem.

Nodrošiniet, lai sistēmā nebūtu skābekļa. Dzesētāju drīkst
uzpildīt tikai pēc tam, kad ir veikta noplūdes pārbaude un
vakuumžāvēšana.
▪ Ja ir nepieciešama atkārtota uzpilde, skatiet iekārtas datu
plāksnītē norādīto informāciju. Tajā ir norādīts dzesēšanas
šķidruma veids un vajadzīgais daudzums.
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1.3.5

Ūdens

Ja tiek lietots. Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas
rokasgrāmatā
vai
attiecīgā
lietojuma
uzstādītāja
uzziņu
rokasgrāmatā.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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1.3.6

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

Pārliecinieties, vai ūdens kvalitāte atbilst ES direktīvā
98/83 EK noteiktajām prasībām.

Piesardzības pasākumi strāvas kabeļu uzstādīšanas laikā:

Elektrība
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
▪ Strāvas spaiļu blokam NEPIEVIENOJIET dažāda
biezuma vadus (vaļīgs strāvas vads var radīt pārlieku
lielu karšanu).

▪ Pirms
noņemat
slēdžu
kārbas
vāku,
pievienojat elektriskos vadus vai pieskaraties
elektriskajām daļām, pilnībā ATSLĒDZIET strāvas
padevi.

▪ Pievienojot vienāda diametra vadus, dariet to, kā
parādīts attēlā iepriekš.

▪ Pirms apkopes veikšanas strāvas padevei jābūt
atvienotai ilgāk nekā minūti un ir jāveic sprieguma
mērīšana galvenās ķēdes kondensatoru spailēs vai
elektriskajās daļās. Pirms pieskaršanās elektriskajām
daļām līdzstrāvas spriegumam JĀBŪT mazākam par
50 V. Spaiļu atrašanās vietu skatiet elektroinstalācijas
shēmā.

▪ Vadiem lietojiet paredzētajai strāvai atbilstošus vadus
un stingri pievienojiet, pēc tam nostipriniet tos, lai
novērstu ārējā spiediena izplešanos ārpus spaiļu
plates.
▪ Lai pievilktu spaiļu skrūves, lietojiet atbilstošu
skrūvgriezi. Skrūvgriezis ar mazu galvu var sabojāt
skrūves galviņu un nenodrošinās pareizu pievilkšanu.

▪ NEPIESKARIETIES elektriskajām daļām ar mitrām
rokām.

▪ Pārvelkot spaiļu skrūves, tās var salauzt.

▪ NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, ja ir noņemts
apkopes pārsegs.

BRĪDINĀJUMS
▪ Pēc
elektroinstalācijas
darbu
pabeigšanas
pārliecinieties, vai visas elektriskās daļas un spailes
elektrisko daļu kārbā ir droši savienotas.

BRĪDINĀJUMS
Ja rūpnīcā NAV uzstādīts galvenais slēdzis vai cits
atvienošanas līdzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos,
nodrošinot pilnīgu atvienošanu atbilstoši pārsprieguma III
kategorijas nosacījumiem, tas ir OBLIGĀTI jāiekļauj
fiksētajā elektroinstalācijā.

▪ Pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, vai visi
pārsegi ir aizvērti.
PAZIŅOJUMS
Attiecināms tikai tad, ja barošanas blokam ir trīs fāzes un
kompresoram ir ieslēgšanas/izslēgšanas iespēja.

BRĪDINĀJUMS
▪ Izmantojiet TIKAI vara vadus.

Ja pēc īslaicīga elektropadeves traucējuma iespējama
pretfāze un produkta darbības laikā strāvas padeve tiek
ieslēgta un izslēgta, pievienojiet lokālu pretfāzes
aizsardzības ķēdi. Produktu darbinot pretfāzē, var sabojāt
kompresoru un citas daļas.

▪ Gādājiet, lai ārējie vadi atbilstu attiecīgo noteikumu
prasībām.
▪ Ārējā elektroinstalācija ir jāveido atbilstoši iekārtas
komplektācijā iekļautajai elektroinstalācijas shēmai.
▪ NESASPIEDIET saišķī esošos kabeļus un gādājiet, lai
tie nesaskartos ar caurulēm un asām malām.
Nodrošiniet, lai spaiļu savienojumiem netiktu pielietots
ārējs spiediens.
▪ Noteikti ierīkojiet zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas
zemējumu ar komunālā tīkla caurulēm, izlādni vai
tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
▪ Noteikti izmantojiet atsevišķu energoapgādes avotu.
NEKAD neizmantojiet energoapgādes avotu, kas tiek
koplietots ar citu ierīci.
▪ Noteikti uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai
jaudas slēdžus.
▪ Noteikti ierīkojiet noplūdstrāvas aizsardzību. Ja to
neizdara, tad iespējams elektriskās strāvas trieciens vai
aizdegšanās.
▪ Kad uzstādāt noplūdstrāvas aizsardzību, pārbaudiet,
vai tā ir saderīga ar invertoru (izturīga pret
augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairītos no
nevajadzīgas
noplūdstrāvas
aizsardzības
nostrādāšanas.

2

Informācija par
dokumentāciju

2.1

Par šo dokumentu

Mērķauditorija
Autorizētie uzstādītāji + tiešie lietotāji
INFORMĀCIJA
Iekārtu drīkst izmantot speciālisti vai apmācīti lietotāji
veikalos, vieglajā rūpniecībā un lauku saimniecībās, tā ir
paredzēta komerciāliem nolūkiem, un to drīkst lietot arī
neprofesionāļi.
Dokumentācijas komplekts
Šis dokuments ir daļa no dokumentācijas komplekta. Pilns
komplekts sastāv no tālāk norādītajiem dokumentiem.
▪ Vispārējie drošības noteikumi:
▪ Izlasiet šos drošības noteikumus pirms iekārtas uzstādīšanas

UZMANĪBU!
Kad pieslēdz elektrisko barošanu, pirms tam ir jāizveido
zemējums. Kad atvieno elektrisko barošanu, strāva
jāatvieno pirms zemējuma atvienošanas. Vadu garumam
starp barošanas vada atslogotāju un spaiļu paneli jābūt
tādam, lai strāvas vadus varētu pieslēgt pirms zemējuma
gadījumam, ja strāvas vads tiktu atrauts no atslogotāja.
Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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▪ Formāts: uz papīra (ārējā bloka iepakojumā)
▪ Ārējā bloka uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata:
▪ Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija
▪ Formāts: uz papīra (ārējā bloka iepakojumā)
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▪ Uzstādītāja un lietotāja uzziņu grāmata:
▪ Uzstādīšanas sagatavošana, atsauces dati utt.
▪ Sīkas instrukcijas soli pa solim un papildu informācija, kas
nepieciešama pilnvērtīgai iekārtas izmantošanai
▪ Formāts: elektroniskas datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
Komplektā iekļautās dokumentācijas jaunākās pārskatītās versijas
var būt pieejamas reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē vai no jūsu
izplatītāja.
Oriģinālā dokumentācija ir rakstīta angļu valodā. Pārējās valodās ir
oriģinālo dokumentu tulkojumi.
Tehniskie dati
▪ Jaunāko tehnisko datu apskats ir pieejams reģionālajā Daikin
tīmekļa vietnē (publiski pieejama).
▪ Jaunāko tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin ārtīklā
(ir nepieciešama autentifikācija).
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3 Informācija par iepakojumu

Informācija uzstādītājam
3

Informācija par iepakojumu

3.2.2

Rīkošanās ar ārējo bloku
UZMANĪBU!

3.1

Pārskats. Informācija par
iepakojumu

Šajā nodaļā aprakstīta rīcība pēc ārējā bloka piegādāšanas
uzstādīšanas vietā.

Lai izvairītos no savainojumiem, NEAIZTIECIET iekārtas
gaisa ievadu un alumīnija ribas.
Lēni nesiet bloku, kā parādīts:

▪ Transporta statņa noņemšana
Ņemiet vērā tālāk norādīto:
▪ Pēc piegādes IR JĀPĀRBAUDA, vai iekārta nav bojāta. Par
jebkāda veida bojājumiem nekavējoties JĀZIŅO piegādātāja
pretenziju aģentam.

Autoiekrāvējs. Autoiekrāvēju transportēšanai var izmantot tikai tad,
ja iekārta atrodas uz iekārtas paletes.

▪ Iekārtu tās oriģinālajā iepakojumā nogādājiet pēc iespējas tuvāk
tās galīgās uzstādīšanas vietai, lai neradītu no transportēšanas
bojājumiem.
▪ Iepriekš sagatavojiet maršrutu, pa kuru nogādāsiet bloku telpās.
▪ Rīkojoties ar iekārtu, ņemiet vērā šo informāciju:
trausls izstrādājums, rīkojieties ar iekārtu uzmanīgi.
Turiet iekārtu vertikālā stāvoklī, lai izvairītos no
kompresora bojājuma.

3.2

Ārējais bloks

3.2.1

Āra iekārtas izpakošana

1

2

3.2.3

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas
piederumu noņemšana

1

Noņemiet apkopes vāku. Skatīt 15. lappusē "6.2.2 Ārpus
telpām uzstādāmās iekārtas atvēršana".

2

Demontējiet piederumus.

a

b

c

e

f

g

1×

1×

a
b
c
d
e
f
g

3.2.4

1×

1×

1×

d

1×

1×

Vispārējie drošības noteikumi
Ārējā bloka uzstādīšanas un ekspluatācijas rokasgrāmata
Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete
Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete vairākās valodās
Gāzes cauruļvadu piederums 1 (Ø15,9 mm līdz 19,1 mm)
Gāzes cauruļvadu piederums 2 (Ø19,1 mm)
Gāzes cauruļvadu piederums 3 (Ø19,1 mm)

Transporta balsta noņemšana
PAZIŅOJUMS
Ja bloku darbina ar tam piestiprinātu transporta statni, tad
ir iespējama neparasta vibrācija vai troksnis.

Transporta statnis noteikti ir jānoņem. Tas atrodas zem kompresora
pēdas un aizsargā bloku transportēšanas laikā. Rīkojieties, kā
parādīts attēlā un zemāk procedūrā.
1
Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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Atskrūvējiet kompresora stiprinājuma skrūves uzgriezni (a).
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4 Par blokiem
2

Izņemiet un utilizējiet transporta statni (b).

3

Noņemiet un utilizējiet paplāksni (c).

4

Uzskrūvējiet atpakaļ kompresora stiprinājuma skrūves uzgriezni
(a) un pievelciet to ar 10,1 N•m griezes momentu.

4.3

Par ārējo bloku

Šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā ir aprakstīts ZEAS kondensācijas
bloks.
Šo bloku uzstāda ārpus telpām, un tas ir paredzēts lietojumiem ar
gaisdzesi.
Specifikācija
Jauda (dzesēšana)

4

(10.1 N·m)

1

a

(b)

2
3

c

4.4

4

Par blokiem

4.1

Pārskats: par blokiem

(a)

5,90 kW

(a)

8,40 kW

LRLEQ3
(b)

2,78 kW

LRLEQ4
3,62 kW(b)

–20~43°C (ar sauso termometru)

Paredzētā vides
temperatūra
(dzesēšana)
(a)

b

LRMEQ3 LRMEQ4

Jaudu mēra pie šādiem nosacījumiem: vides temperatūra
32°C, iztvaikošanas temperatūra –10°C, pārkarsēšana
10 K.
Jaudu mēra pie šādiem nosacījumiem: vides temperatūra
32°C, iztvaikošanas temperatūra –35°C, pārkarsēšana
10 K.

Sistēmas shēma

Šajā nodaļā ir informācija par tālāk uzskaitīto:
▪ Ārējā bloka identifikācija.
▪ Ārējā bloka vieta sistēmā.

a

▪ Pieejamās ārējā bloka opcijas.

Identifikācija

d

Ārējais bloks (ZEAS kondensācijas bloks)
Aukstumaģenta cauruļvads
Iekštelpu bloks (gaisa dzesētājs)
Iekštelpu bloks (vitrīna)

4.5

Iekārtu un papildaprīkojumu
kombinēšana

4.5.1

Iespējamās āra iekārtas opcijas

PAZIŅOJUMS
Vienlaikus uzstādot vai apkalpojot vairākas iekārtas,
NESAJAUCIET apkalpes paneļus starp dažādiem
modeļiem.

c
a
b
c
d

▪ Ar kuriem iekštelpu blokiem var kombinēt ārējos blokus.

4.2

b

INFORMĀCIJA

4.2.1

Identifikācijas uzlīme: āra iekārta

Atrašanās vieta

Skatiet inženiertehniskos datus par jaunākajiem opciju
nosaukumiem.
Aukstumaģenta sazarojuma komplekts
Apraksts

Modeļa nosaukums

REFNET kolektors

KHRQ22M29H

REFNET savienojums

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

Modbus komunikāciju kārba (BRR9A1V1)
Saskarne, kura nodrošina savstarpēju sakaru iespēju ar trešās
puses kontroles sistēmām (BMS), izmantojot Modbus. Ļauj attālināti
piekļūt visiem darbības parametriem un vienlaikus nodrošina iespēju
vadīt dzesēšanas blokus no attāluma: iztvaikošanas temperatūras
iestatīšanu, kļūdu kodu kvitēšanu utt.

Modeļa identifikācija
Piemērs: LR ME Q 4 B Y1 [*]
Kods

Paskaidrojums

LR

ZEAS kondensācijas ierīce

ME/LE

Vidējā atdzesēšanas temperatūra / zema
atdzesēšanas temperatūra

Q

Aukstumaģents R410A

3+4

Jaudas klase

B

Modeļa sērija

Y1

Energoapgāde

[*]

Nelielas modeļa izmaiņas
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PC konfigurācijas kabelis (EKPCCAB)
Varat veikt lauka iestatījumu regulēšanu, izmantojot personālā
datora saskarni. Šai opcijai ir nepieciešams EKPCCAB — īpašs
kabelis sakariem ar ārējo bloku. Šī lietotāja saskarnes
programmatūra ir pieejama vietnē http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/software-downloads/.
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5 Sagatavošanās
4.5.2

Par iekštelpu blokiem

5

Sagatavošanās

5.1

Pārskats: sagatavošana

PAZIŅOJUMS
Lai būtu drošība, ka sistēma (ārējais bloks + iekštelpu
bloki) darbosies, iepazīstieties ar ZEAS kondensācijas
bloka jaunākajiem tehniskajiem datiem.
ZEAS kondensācijas bloku var kombinēt ar vairāku veidu trešās
puses iekštelpu blokiem, un tas ir paredzēts izmantošanai tikai ar
R410A.

Šajā nodaļā aprakstīts, kas jums jādara un jāzina par uzstādīšanas
vietu.
Te ir informācija par tālāk uzskaitīto:
▪ Uzstādīšanas vietas sagatavošana

Uzstādot iekštelpu blokus, jāņem vērā tālāk minētais:

▪ Aukstumaģenta cauruļvadu sagatavošana

▪ Paplašinājumvārsts. Uzstādiet R410A paplašinājumvārstu
katram iekštelpu blokam. Izolējiet paplašinājumvārsta taustu
bloku.

▪ Elektroinstalācijas sagatavošana

INFORMĀCIJA
▪ Uzstādiet
vai
nu
mehānisko
termostata
paplašinājumvārstu, vai proporcionālo vai impulsu tipa
elektronisko paplašinājumvārstu.
▪ Ja
uzstādāt
impulsu
tipa
elektronisko
paplašinājumvārstu, tad gādājiet, lai cauruļvads būtu
pasargāts no spiediena izmaiņām, ko izraisa vārsta
atvēršana un aizvēršana. Par impulsu tipa
paplašinājumvārsta uzstādīšanu atbild uzstādītājs.
Sīkāku informāciju par to sk. 14. lappusē "5.3.7 Paplašinājumvārsta
atlasīšana".
▪ Elektromagnētiskais vārsts. Uzstādiet R410A elektromagnētisko
vārstu (ar darba diferenciālo spiedienu 3,5 MPa [35 bar] vai
lielāku) paplašinājumvārsta primārajā pusē katram iekštelpu
blokam.
▪ Filtrs. Uzstādiet filtru katra iekštelpu bloka elektromagnētiskā
vārsta primārajā pusē. Nosakiet filtra tīkla numuru atkarībā no
izmantotā elektromagnētiskā vārsta un paplašinājumvārsta
izmēra.
▪ Aukstumaģenta plūsma. Ierīkojiet plūsmu uz iekštelpu bloka
siltummaini tā, lai aukstumaģents plūstu no augšas uz leju.
▪ Atkausēšanas veids. Izmantojiet vai nu ārpuscikla atkausēšanu,
vai atkausēšanu ar elektrisko sildītāju. NEDRĪKST izmantot
atkausēšanu ar karstu gāzi.

5.2

Uzstādīšanas vietas sagatavošana

NEUZSTĀDIET ierīci vietās, kas bieži tiek izmantota kā darba vieta.
Būvdarbu (piemēram, slīpēšanas darbu) gadījumā, kad tiek rādīts
liels daudzums putekļu, ierīce ir JĀAPSEDZ.
Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kurā var ienest un iznest ierīci.

5.2.1

Āra iekārtas uzstādīšanas vietas prasības
INFORMĀCIJA
Lasiet arī par šīm prasībām:
▪ Vispārējas prasības uzstādīšanas vietai. Sk. nodaļu
"Vispārējie drošības pasākumi".
▪ Apkopes vietas prasības. Sk. nodaļu "Tehniskie dati".
▪ Aukstumaģenta
cauruļvadu
prasības
(garuma,
augstuma starpība). Sk. tālāk nodaļā "Sagatavošana".
INFORMĀCIJA
Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.
UZMANĪBU!
Iekārta nav pieejama vispārējai publikai, uzstādiet to drošā
vietā, kurai nevar viegli piekļūt.
Šī iekārta gan telpās, gan ārpus telpām ir piemērota
uzstādīšanai komercvidē un vieglās industrijas vidē.

Par līdzšinējo iekštelpu siltummaiņu izmantošanu

PAZIŅOJUMS

Dažos gadījumos līdzšinējos iekštelpu siltummaiņus var izmantot,
bet citos — nevar.

Šis aprīkojums ir savietojams ar EN55032/CISPR 32
A klasi. Dzīvojamos rajonos šis aprīkojums var izraisīt
radio traucējumus.

Atkārtota izmantošana NAV atļauta
Līdzšinējos iekštelpu siltummaiņus nevar izmantot šādos gadījumos:
▪ Ja ir nepietiekams nominālais spiediens. Minimālais nominālais
spiediens = 2,5 MPa vai 25 bar
▪ Ja plūsma uz siltummaini ierīkota tā, lai aukstumaģents plūstu no
lejas uz augšu.
▪ Ja ir vara cauruļu vai ventilatora korozija.
▪ Ja siltummainis ir piesārņots. Nepiederošu materiālu daudzums
(ieskaitot eļļu) ≤30 mg/10 m.

PAZIŅOJUMS
Šajā rokasgrāmatā aprakstītais aprīkojums var izraisīt
radio uztveršanas un pārraides traucējumus. Aprīkojums
atbilst specifikācijām, kas ieviestas, lai nodrošinātu
pietiekamu aizsardzību pret šādiem traucējumiem. Tomēr
nav garantijas, ka noteiktas instalācijas gadījumā
neparādīsies traucējumi.
Tādēļ ieteicams, uzstādot aprīkojumu un ievelkot
elektrības vadus, novietot tos pienācīgā attālumā no stereo
iekārtas, personālā datora u.tml.

Atkārtota izmantošana atļauta
Gadījumos, kas nav minēti augstāk, varat izmantot līdzšinējos
iekštelpu siltummaiņus. Tomēr tad, ja vecā kondensācijas iekārta
NEIZMANTO to pašu aukstumaģentu (R410A) un to pašu eļļu
(FVC68D) kā jaunā, jums pilnīgi jāiztīra siltummaiņa cauruļvadi, lai
tur nebūtu nekādu atlieku.
Ja vecajā kondensācijas iekārtā NEIZMANTO to pašu
aukstumaģentu (R410A) kā jaunajā, tad pārliecinieties, ka
paplašinājumvārsts ir savietojams ar R410A.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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5 Sagatavošanās
ab

c

d

ab

e

f

ab

g

Ja āra iekārta ir pakļauta jūras vēju tiešai iedarbībai, uzstādiet
vējtveri.
▪ Vējtvera augstums≥1,5×āra iekārtas augstums
▪ Uzstādot vējtveri, ņemiet vērā nepieciešamo apkalpes vietu.

d

≥150

0

b

≥1
50
0

≥1500

c

a

≥1500

d

c

(mm)

a
b
c
d
e
f
g

Noplūdstrāvas aizsardzība
Drošinātājs
Iekštelpu bloks (vitrīna)
Personālais dators vai radiouztvērējs
Iekštelpu bloks (gaisa dzesētājs)
Lietotāja saskarne
Ārējais bloks

Vietās, kur ir slikti radio uztveršanas apstākļi, ievērojiet vismaz 3 m
atstatumu, lai novērstu elektromagnētiskus traucējumus citām
ierīcēm, elektrības un pārvades vadus ievietojiet kabeļu kanālos.
▪ Izvēlieties atrašanās vietu, kas pēc iespējas labāk pasargāta no
lietus.
▪ Gādājiet, lai ūdens noplūdes gadījumā
uzstādīšanas vietas un apkārtnes bojājumus.

ūdens

neizraisītu

a
b
c
d

Jūras vējš
Ēka
Āra iekārta
Vējtveris

Ja spēcīgs vējš (≥18 km/h) pūš ārējā bloka gaisa izplūdes atverē,
tad ir iespējams īsslēgums (izplūstošā gaisa iesūkšana). Tam var
būt šādas sekas:
▪ veiktspējas pasliktināšanās;
▪ darbības
traucējumi
zemspiediena
augstspiediena palielināšanās dēļ;

samazināšanās

vai

▪ Izvēlieties tādu vietu, kur karstā/aukstā gaisa izplūšana no bloka
vai tā darbības troksnis NEVIENAM NETRAUCĒ.

▪ ventilatora bojājums (ilgā stipra vēja ietekmē ventilators ļoti ātri
griežas un galu galā sabojājas).

▪ Siltummaiņa ribas ir asas, tāpēc ir iespējamas traumas. Izvēlieties
tādu uzstādīšanas vietu, kur nav ievainojumu riska (īpaši tad, ja
tuvumā rotaļājas bērni).

Ja gaisa ieplūdes vieta tiek pakļauta vēja iedarbībai, ieteicams
uzstādīt deflektora plāksni.
Gaisa izplūdes atvere jāpagriež pret ēkas sienu, sētu vai aizsegu.

NEUZSTĀDIET iekārtu tālāk minētajās vietās.
▪ Skaņas jutīgās vietā (piemēram, guļamistabu tuvumā), lai
darbības troksnis neradītu apgrūtinājumu.
Piezīme. Ja skaņa tiek mērīta faktiskajos uzstādīšanas apstākļos,
mērīta vērtība var būt augstāka par skaņas spiediena līmeni, kas
norādīts datu reģistra skaņas spektrā apkārtējas vides trokšņu un
skaņas atbalss dēļ.
▪ Vietās, kura atmosfērā ir minerāleļļas migliņa, izsmidzinājums vai
tvaiki. Plastmasas detaļas nolietojas un nokrīt vai rada ūdens
noplūdi.
NAV ieteicams uzstādīt ierīci šādās vietās, jo tas var saīsināt
iekārtas kalpošanas laiku:
▪ vietās, kur ir ievērojamas sprieguma svārstības,

a

▪ transportlīdzekļos un kuģos,
▪ vietās, kur ir skābju vai sārmu tvaiki.
Uzstādīšana jūrmalā. Pārliecinieties, ka āra iekārta NAV tieši
pakļauta jūras vēju iedarbībai. Tādējādi var novērst koroziju, ko rada
liels sāls daudzums gaisā, kas var saīsināt iekārtas kalpošanas
laiku.

a

Pārliecinieties, ka ir pietiekami liela uzstādīšanas vieta

Novietojiet gaisa izplūdes atveri taisnā leņķī attiecībā pret vēja
virzienu.

Uzstādiet āra iekārtu vietā, kur uz to tieši neiedarbojas jūras vēji.

a

Piemērs: Aiz ēkas.

b

b
a

a
c

a
b
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Valdošais vēju virziens
Gaisa izplūdes atvere
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5 Sagatavošanās
5.2.2

Āra iekārtas papildu uzstādīšanas vietas
prasības auksta klimata apstākļos

Aizsargājiet āra iekārtu no tiešiem saules stariem un nodrošiniet, ka
āra iekārta NEKAD neapsnieg.

Pievērsiet īpašu uzmanību tādām vietām kā, piemēram, pagrabam
u.c., kur var uzkrāties aukstumaģents, jo tas ir smagāks par gaisu.

Maksimālā koncentrācijas līmeņa pārbaudīšana
Pārbaudiet maksimālo koncentrācijas līmeni, veicot darbības, kas
tālāk norādītas 1.-4. punktā.
1

Aprēķiniet katrā sistēmā atsevišķi iepildītā aukstumaģenta
daudzumu (kg).
Formula

A+B=C

A

Aukstumaģenta daudzums vienas iekārtas
sistēmā (daudzums, kas rūpnīcā iepildīts
sistēmā)

B

Papildu uzpildes daudzums (uz vietas
iepildītais aukstumaģenta daudzums)

C

Kopējais aukstumaģenta daudzums (kg)
sistēmā

a
c

d
PAZIŅOJUMS

b

c

Ja viena aukstumaģenta iekārta ir sadalīta divās
savstarpēji pilnīgi neatkarīgās sistēmās, izmantojiet
aukstumaģenta daudzumu, kāds ir iepildīts katrā
atsevišķajā sistēmā.
2

a
b
c
d

5.2.3

Sniega jumtiņš vai nojume
Paaugstinājums (minimālais augstums = 150 mm)
Valdošais vēju virziens
Gaisa izplūdes atvere

Aprēķiniet tilpumu (m3) telpai, kurā uzstādīts iekštelpu bloks.
Gadījumā, kurš aplūkots tālāk, aprēķiniet (D), (E) tilpumu kā
vienu telpu vai kā mazāko telpu.
D

Ja nav dalījuma mazākās telpās:

E

Ja ir sadalītas telpas un starp telpām ir pietiekami
lielas atveres,kas pieļauj brīvu gaisa plūsmu.

Drošības pasākumi aukstumaģenta
noplūdes novēršanai

Par drošības pasākumiem aukstumaģenta
noplūdes novēršanai
Uzstādītājs un sistēmu speciālists veic pasākumus noplūdes
novēršanai atbilstoši vietējiem noteikumiem vai standartiem. Ja nav
vietējo noteikumu, tad uz sistēmu var attiekties šādi standarti.
Šajā sistēmā izmanto aukstumaģentu R410A. R410A ir pilnīgi drošs
aukstumaģents, tas nav indīgs un nedeg. Tomēr sistēmu drīkst
uzstādīt tikai pietiekami lielā telpā. Tādā gadījumā netiks pārsniegts
maksimāli pieļaujamais aukstumaģenta gāzes koncentrācijas līmenis
gaisā, ja sistēmai parādītos plaša noplūde; tas atbilst attiecīgo
vietējo noteikumu un standartu prasībām.

Par maksimālo koncentrācijas līmeni

a b

Maksimālais aukstumaģenta daudzums un tā maksimālās
koncentrācijas aprēķins ir tieši saistīts ar telpas apjomu, kurā ir
iespējama noplūde.

a Atvere starp telpām. Ja ir durvis, tad atverēm virs un
zem durvīm katrai jābūt ar laukumu, kas vienāds ar
0,15% vai vairāk no grīdas laukuma.

Koncentrācijas mērvienība ir kg/m3 (aukstumaģenta gāzes svars
kilogramos uz 1 m3 telpas apjoma).
Jāievēro attiecīgie vietējie noteikumi un standarti par maksimāli
pieļaujamo koncentrācijas līmeni.

b Telpu dalījums
3

Saskaņā ar attiecīgo Eiropas standartu maksimāli pieļaujamais
aukstumaģenta R410A koncentrācijas līmenis telpā, kurā uzturas
cilvēki, ir 0,44 kg/m3.

a b

4
a
b

Aukstumaģenta plūsmas virziens
Telpa, kurā notikusi aukstumaģenta noplūde
(aukstumaģenta izplūšana no sistēmas)

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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Aprēķiniet aukstumaģenta blīvumu, izmantojot iepriekšējā 1. un
2. posma aprēķinu rezultātus. Ja iepriekšējo aprēķinu rezultāts
pārsniedz maksimālo koncentrācijas līmeni, tad nepieciešams
izveidot ventilācijas atveri uz blakus telpu.
Formula

F/G≤H

F

Kopējais aukstumaģenta apjoms sistēmā

G

Mazākās telpas apjoms (m3), kurā uzstādīts
iekštelpu bloks

H

Maksimālais koncentrācijas līmenis (kg/m3)

Aprēķiniet aukstumaģenta blīvumu, ņemot vērā tās telpas
tilpumu, kurā uzstādīts iekštelpu bloks, un blakus telpas
tilpumu. Ierīkojiet ventilācijas atveres blakus telpu durvīs, lai
aukstumaģenta blīvums būtu mazāks par maksimālo
koncentrācijas līmeni.
LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
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5 Sagatavošanās
5.3
5.3.1

▪ Cauruļvada atlaidināšanas pakāpe un biezums:

Dzesētāja cauruļu sagatavošana

Biezums (t)(a)

Ārējais diametrs Atlaidināšanas
(Ø)
pakāpe

Par līdzšinējo cauruļvadu izmantošanu

Dažos gadījumos līdzšinējos cauruļvadus var izmantot, bet citos —
nevar.

6,4 mm (1/4")

Rūdīts (O)

≥0,80 mm

15,9 mm (5/8")

Rūdīts (O)

≥0,99 mm

19,1 mm (3/4")

Pusciets (1/2H)

≥0,80 mm

Ø

9,5 mm (3/8")

t

12,7 mm (1/2")

Atkārtota izmantošana nav atļauta
Līdzšinējos cauruļvadus nevar izmantot šādos gadījumos:
▪ Ja vecās instalācijas kompresors nav darba kārtībā (piemēram,
atteice). Iespējamās sekas: oksidēta dzesētāja eļļa, kaļķa
atliekas un citas negatīvas sekas.

(a)

Atkarībā no attiecīgajiem tiesību aktiem un iekārtas
maksimālā darba spiediena (sk. "PS High" uz iekārtas datu
plāksnītes) var būt nepieciešams lielāks cauruļvada sieniņu
biezums.

▪ Ja iekštelpu bloks un ārējais bloks ilgi bijis atvienots no
cauruļvada. Iespējamās sekas: ūdens un netīrumi cauruļvados.
▪ Ja notikusi vara cauruļu korozija.

5.3.4

Atkārtota izmantošana atļauta

Nosakiet piemērotu izmēru, izmantojot šīs tabulas un attiecīgo attēlu
(tikai orientējošs).

Gadījumos, kas nav minēti augstāk, varat izmantot līdzšinējos
cauruļvadus, paturot prātā tālāk minēto:
Detaļa

1

Apraksts

Cauruļvada diametrs
Cauruļvada materiāls
Cauruļvada garuma un
augstuma starpība
Cauruļvada izolācija

Jābūt atbilstošam prasībām. Skatīt 13.
lappusē "5.3.2 Prasības aukstumaģenta
cauruļvadiem".

A

C

B

2

2

Ja bojāta, tad jānomaina.

Metinātie savienojumi

Jāpārbauda, vai nav gāzes noplūdes.

Cauruļvadu tīrīšana

Ja vecā kondensācijas iekārta
NEIZMANTO to pašu aukstumaģentu
(R410A) un to pašu eļļu (FVC68D) kā
jaunā, jums pilnīgi jāiztīra cauruļvadi, lai tur
nebūtu nekādu atlieku.

Prasības aukstumaģenta cauruļvadiem

3

e

f
a

D2

D1

E

F

H

Jābūt atbilstošam prasībām. Skatīt 22.
lappusē "6.6 Aukstumaģenta cauruļvadu
izolēšana".

5.3.2

Cauruļu izmēra izvēlēšanās

d1

b
1
2
3
A~F
a~f
H

3

c

d2

Ārējais bloks
Iekštelpu bloks (vitrīna)
Iekštelpu bloks (gaisa dzesētājs)
Šķidruma cauruļvads
Gāzes cauruļvads
Augstumu starpība ārā-telpās

Ja nav pieejamas vajadzīgā izmēra caurules (collās), tad drīkst
izmantot arī citus izmērus (mm), ņemot vērā tālāk minēto:
▪ Izvēlieties caurules izmēru, kas ir vistuvākais vajadzīgajam.

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības nodaļā
“Vispārīgi piesardzības pasākumi”.

▪ Izmantojiet piemērotus adapterus pārejai no collu uz mm
caurulēm (ārējie piederumi).
▪ Papildu aukstumaģenta aprēķins jāveic saskaņā ar 23. lappusē
"6.7.3 Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana".

PAZIŅOJUMS
Strādājot ar aukstumaģentu R410A, stingri jāievēro
noteikumi, lai sistēma vienmēr būtu tīra, sausa un
hermētiski noslēgta.
▪ Tīra un sausa: nedrīkst pieļaut nepiederošu materiālu
(minerāleļļas vai mitruma) nonākšanu sistēmā.
▪ Hermētiski noslēgta: R410A nesatur hloru, neiznīcina
ozona slāni un nesamazina Zemes aizsardzību pret
kaitīgo ultravioleto starojumu. Noplūdes gadījumā
R410A var nedaudz palielināt siltumnīcefektu. Tāpēc
īpaši gādājiet, lai sistēma būtu hermētiski noslēgta.
PAZIŅOJUMS
Nepieciešams, lai cauruļvadi un citas daļas zem spiediena
būtu saderīgas ar aukstumaģentu. Aukstumaģenta
pārvietošanai izmantojiet ar fosforskābi deoksidētas
vienlaidu vara caurules.
▪ Nepiederošu
≤30 mg/10 m.

5.3.3

vielu

daudzums

caurulēs

(ieskaitot

Aukstumaģenta cauruļvadu materiāls

▪ Cauruļu materiāls: ar fosforskābi deoksidēts bezšuvju varš.

LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
Gaisdzeses saldēšanas iekārtas kompresora un kondensācijas
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eļļu)

A/a: cauruļvads starp ārējo bloku un cauruļvada
sazarojumu
Šķidruma cauruļvads

Ø9,5 mm(a)

Gāzes cauruļvads

Ø19,1 mm(b)

(a)
(b)

Tāds pats diametrs kā ārējā bloka savienojumam.
Izmantojiet papildaprīkojuma cauruļvadu, lai pielāgotu ārējā
bloka noslēgvārsta diametru (Ø15,9 mm) ārējā cauruļvada
diametram (Ø19,1 mm).

B+C/b+c: cauruļvads starp cauruļvada
sazarojumiem
Izvēlieties cauruļu diametru atkarībā no iekštelpu bloku kopējās
jaudas lejasposmā.
LRMEQ3+4
Šķidruma
cauruļvads
Gāzes cauruļvads

Jauda(a)

Cauruļvada ārējais
diametrs

<4,0 kW

Ø6,4 mm

4,0≤x<8,4 kW

Ø9,5 mm

<1,0 kW

Ø9,5 mm

1,0≤x<6,0 kW

Ø12,7 mm

6,0≤x<8,4 kW

Ø15,9 mm

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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5 Sagatavošanās
(a)

Vitrīnām jaudu aprēķina pie iztvaikošanas temperatūras –
10°C. Gaisa dzesētājiem jaudu aprēķina pie temperatūru
starpības (= iztvaikošanas temperatūra – telpas
temperatūra) 10°C.

Jauda(a)

Cauruļvada ārējais
diametrs

—

Ø6,4 mm

<2,3 kW

Ø12,7 mm

2,3≤x<3,62 kW

Ø15,9 mm

LRLEQ3+4
Šķidruma
cauruļvads
Gāzes cauruļvads
(a)

Vitrīnām jaudu aprēķina pie iztvaikošanas temperatūras –
35°C. Gaisa dzesētājiem jaudu aprēķina pie temperatūru
starpības (= iztvaikošanas temperatūra – telpas
temperatūra) 10°C.

D~F/d~f: cauruļvads starp cauruļvada sazarojumu
un iekštelpu bloku
Izmantojiet tādu pašu diametru kā iekštelpu bloka savienojumiem
(šķidrumam, gāzei).
PAZIŅOJUMS
Ja pie ārējā bloka pievienots tikai 1 iekštelpu bloks un ja
savienojumi pie ārējā bloka atšķiras no savienojumiem pie
iekštelpu bloka, tad izmantojiet tāda paša diametra
caurules kā savienojumiem pie ārējā bloka un uzstādiet
piemērotus adapterus pēc iespējas tuvāk iekštelpu blokam.

Prasība

Limits

Maksimālais garums no pirmā
sazarojuma komplekta līdz iekštelpu
blokam

30 m

▪ Piemērs: b+c+d2 ≤ limits
Maksimālā
Ārējais bloks augstāk
augstuma starpība, nekā iekštelpu bloks
ārējais bloks ▪ Piemērs: H ≤ limits
iekštelpu bloks
Ārējais bloks zemāk
nekā iekštelpu bloks

20 m

Maksimālā augstuma starpība, iekštelpu
bloks - iekštelpu bloks

5m

5.3.7

10 m

Paplašinājumvārsta atlasīšana

Šim blokam ar šķidro aukstumaģentu ir lielāks daļējās dzesēšanas
koeficients salīdzinājumā ar blokiem bez daļējās dzesēšanas
mehānisma, jo šķidrais aukstumaģents tiek dzesēts divu cauruļu
siltummainī (daļējās dzesēšanas koeficients = kondensācijas
temperatūra–šķidrā aukstumaģenta temperatūra pie izplūdes no
ārējā bloka).
Kad atlasa slodzei atbilstošu paplašinājumvārstu saskaņā ar
paplašinājumvārsta ražotāja sniegto tehnisko informāciju, jāņem
vērā daļējās dzesēšanas koeficients (K) šķidram aukstumaģentam,
kāds norādīts zemāk tabulā.
Paredzēts LRMEQ3+4

5.3.5

Aukstumaģenta sazarojuma komplektu
atlasīšana

Lai sazarotu aukstumaģenta cauruļvadu, drīkst izmantot T veida
savienojumus, Y veida savienojumus, REFNET savienojumus un
REFNET kolektorus. Var izmantot aukstumaģenta sazarojuma
komplektu no tālāk dotās tabulas.

REFNET savienojums
(a)

(b)

–10°C

–5°C

0°C

5°C

Tc
10

9

8

7

6

5

25°C

11

10

9

8

7

6

30°C

12

11

10

9

8

7

KHRQ22M29H

35°C

13

12

11

10

9

8

KHRQ22M20T

40°C

14

13

12

11

10

9

KHRQ22M29T9

45°C

15

14

13

12

11

10

50°C

16

15

14

13

12

11

55°C

16

15

14

13

12

11

Modeļa nosaukums
(b)

–15°C

20°C

Apraksts
REFNET kolektors(a)

Daļējās dzesēšanas koeficients (K)
Te –20°C

NEDRĪKST savienot virknē 2 vai vairākus kolektorus.
Gāzes pusē izvēlieties REFNET kolektoru tā, lai kolektora
diametrs būtu vienāds ar galvenā cauruļvada diametru vai
par vienu izmēru lielāks.
Izvēlieties REFNET savienojumu tā, lai ienākošo un izejošo
cauruļvadu diametrs atbilstu vienam no pieejamajiem
REFNET savienojuma diametriem. Sīkāku informāciju par
to sk. 13. lappusē "5.3.3 Aukstumaģenta cauruļvadu
materiāls" un 13. lappusē "5.3.4 Cauruļu izmēra
izvēlēšanās".

Agregātam LRLEQ3+4
Daļējās dzesēšanas koeficients (K)
Te –45°C

–40°C

–35°C

–30°C

–25°C

–20°C

Tc
20°C

19

18

17

16

15

14
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25°C

20

19

18

17

16

15

Pie kolektora var pievienot maksimāli 8 atzarojumus.

30°C

21

20

19

18

17

16

35°C

22

21

20

19

18

17

40°C

23

22

21

20

19

18

45°C

24

23

22

21

20

19

50°C

25

24

23

22

21

20

55°C

25

24

23

22

21

20

5.3.6
Cauruļvadu
prasībām.

Aukstumaģenta cauruļvadu garuma un
augstuma starpība
garuma

un

augstuma

starpībai

jāatbilst

šādām

(sk. piemēru 13. lappusē "5.3.4 Cauruļu izmēra izvēlēšanās")
Prasība
Maksimālais faktiskais cauruļvadu
garums

Limits
50 m

▪ Piemērs: a+b+c+d2 ≤ limits
Maksimālais kopējais cauruļvadu garums
▪ Piemērs: a+b+c+d1+d2+e+f ≤ limits

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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5.4

Elektroinstalācijas sagatavošana

5.4.1

Prasības drošības ierīcēm

Elektriskā barošana
80 m

Energoapgādes avots atbilstoši piemērojamajai likumdošanai ir
jāaizsargā ar nepieciešamām drošības ierīcēm, piemēram, galveno
slēdzi, lēndarbīgu drošinātāju katrai fāzei un ar noplūdstrāvas
aizsardzību.
LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
Gaisdzeses saldēšanas iekārtas kompresora un kondensācijas
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6 Uzstādīšana
Vadu izmēriem un vadu izvēlei jāatbilst piemērojamajai
likumdošanai, pamatojoties uz nākamajā tabulā norādīto informāciju.
Modelis

Minimālais
strāvas
stiprums ķēdē

Ieteicamie
drošinātāji

Energoapgāde

LRMEQ3 +
LRLEQ3

6,5 A

16 A

3N~ 50 Hz

LRMEQ4 +
LRLEQ4

9,1 A

380-415 V

Maksimālais vadu garums

130 m

6

Uzstādīšana

6.1

Pārskats. Uzstādīšana

Šajā nodaļā aprakstīts, kas jums jādara un jāzina par uzstādīšanas
vietu, lai pareizi uzstādītu sistēmu.

Attālinātas iedarbināšanas slēdzis, zema trokšņa līmeņa slēdzis
un izejas signālu vads

Parastā darbplūsma
Uzstādīšanai parasti ir šādi posmi:

PAZIŅOJUMS

▪ Ārējā bloka uzstādīšana.

Attālinātas iedarbināšanas slēdzis. Bloks ir rūpnīcā
apgādāts ar darba slēdzi, ar kuru varat IESLĒGT/IZSLĒGT
iekārtu. Ja vēlaties attālināti IESLĒGT/IZSLĒGT ārējo
bloku, tad nepieciešams attālinātas darbības slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/C+D un iestatiet uz "Remote
".

▪ Iekštelpu bloku uzstādīšana.

Šis darbības slēdzis atrodas sadales kārbā (sk. attēlu zemāk).

▪ Aukstumaģenta cauruļvada pievienošana.
▪ Aukstumaģenta cauruļvada pārbaude.
▪ Aukstumaģenta uzpildīšana.
▪ Elektroinstalācijas pievienošana.
▪ Ārējās uzstādīšanas pabeigšana.

OFF

INFORMĀCIJA

R

N

O

EM
O

TE

▪ Iekšējās uzstādīšanas pabeigšana.

Par iekšējās instalācijas uzstādīšanu (iekšējā bloka
uzstādīšana, aukstumaģenta cauruļvada pievienošana pie
iekšējā bloka, elektrisko vadu pievienošana pie iekšējā
bloka utt.) sk. iekšējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmatā.

Darbības slēdzi var pārslēgt šādos trijos stāvokļos:

6.2

Iekārtu atvēršana

Darbības slēdža
iestatījums

Funkcija

6.2.1

Par iekārtu atvēršanu

OFF

Bloka darbība IZSLĒGTA

ON

Bloka darbība IESLĒGTA

Remote

Bloks tiek vadīts (IESL./IZSL.) ar
attālinātu darbības slēdzi

Dažreiz ir nepieciešams atvērt iekārtu. Piemērs:
▪ Pievienojot dzesētāja caurules
▪ Ja pievieno elektroinstalāciju
▪ Ja veic iekārtas apkalpi vai apkopi

PAZIŅOJUMS
Zema trokšņa līmeņa slēdzis. Ja vēlaties attāli IESLĒGT/
IZSLĒGT zema trokšņa līmeņa darbību (skat. iestatījumu
[2‑18]), tad jums jāuzstāda zema trokšņa līmeņa slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/A+B.

BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
NEATSTĀJIET iekārtu bez uzraudzības, ja ir noņemts
apkopes pārsegs.

6.2.2

PAZIŅOJUMS
Izejas signāli. Ārējam blokam ir spaile (X3M), kas kalpo
kā 4 dažādu signālu izeja. Signāls ir 220~240 V AC.
Maksimālais strāvas stiprums visiem signāliem ir 0,5 A.
Bloks padod signālu šādos gadījumos:

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas
atvēršana
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS

▪ C/C1:
piesardzības
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas nepārtrauc bloka
darbību.
▪ C/W1:
brīdinājuma
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas pārtrauc bloka
darbību.
▪ R/P2: palaides signāls — savienojums pēc izvēles —
kad darbojas kompresors.
▪ P1/P2: darbības signāls — savienojums obligāts —
kad tiek vadīts iekšējā bloka elektromagnētiskais
vārsts.
Vadi

Apvalkots kabelis (2 dzīslas)
Vinila kords

2

1 1×

0,75~1,25 mm²
LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
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6 Uzstādīšana
6.3

PAZIŅOJUMS

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas
montāža

6.3.1

Nostipriniet āra iekārtu pie pamatu skrūvēm, izmantojot
uzgriežņus ar sveķu starplikām (a). Ja stiprinājumu zonai ir
noņemts apšuvums, uzgriežņi ātri aprūsē.

Āra iekārtas montāža

a

Parastā darbplūsma
Ārējā bloka uzstādīšanā parasti ir šādi posmi:
1
2
3
4

Uzstādīšanas pamatnes nodrošināšana.
Ārējā bloka uzstādīšana.
Bloka nodrošināšana pret apgāšanos.
Bloka aizsargāšana pret sniegu un vēju; šajā nolūkā uzstāda
sniega jumtiņu un atvairsienas. Sk. "Uzstādīšanas vietas
sagatavošana" nodaļā 10. lappusē "5 Sagatavošanās".

6.3.2

6.3.4

Ārējā bloka uzstādīšana

Piesardzības pasākumi āra iekārtas
montāžas laikā
4× M12

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk
norādītajās nodaļās:
▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
▪ Sagatavošanās

6.3.3

Uzstādīšanas konstrukcijas
nodrošināšana

6.3.5

Pārbaudiet uzstādīšanas vietas stiprumu un līmeni, lai iekārta
neradītu darbības vibrācijas un trokšņus.

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas
apgāšanās novēršana

Ja bloku uzstāda tādā vietā, kur to var sašķiebt spēcīgs vējš, tad
jāveic šādi drošības pasākumi:

Droši nostipriniet iekārtu, atbilstoši pamatu rasējumiem izmantojot
pamatu skrūves.

1

Sagatavojiet 2 troses, kā parādīts šajā ilustrācijā (ārējie
piederumi).

Sagatavojiet 4 stiprinājumu skrūvju, uzgriežņu un paplākšņu
komplektus (lauka apgāde) šādi:

2

Pārvelciet 2 troses pāri ārējam blokam.

3

Ievietojiet gumijas loksni starp trosēm un ārējo bloku, lai troses
nenoskrāpētu krāsu (ārējie piederumi).

4

Piestipriniet trošu galus un nospriegojiet troses.

62

0
>150

)
55

-3
45

(3

35

0

4× M12

(mm)
a

6.4

Dzesēšanas šķidruma cauruļu
pievienošana

6.4.1

Dzesētāja cauruļu pievienošanu

a

Pārliecinieties, ka netiek aizsegtas drenāžas atveres.

Pirms dzesētāja cauruļu pievienošanas veicamie darbi

Skrūvju augšējās, uz āru izvirzītās daļas ieteicamais
augstums ir 20 mm.

Pārliecinieties, ka ārējais un iekšējais bloks ir uzstādīti.

20

INFORMĀCIJA

Parastā darbplūsma
Dzesētāja cauruļu pievienošana ietver:
▪ Dzesētāja cauruļu pievienošanu ārā iekārtai
▪ Žāvētāja un kontrollodziņa pievienošana
▪ Aukstumaģenta cauruļvadu sazarojuma pievienošana
▪ Pievienojiet aukstumaģenta cauruļvadu pie
(sk. iekšējā bloka uzstādīšanas rokasgrāmatu)

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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iekšējā

bloka
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6 Uzstādīšana
▪ Dzesētāja cauruļu izolāciju

6.4.4

▪ Ievērojiet norādījumus par šādām operācijām:

Cauruļu galu cietlodēšana
PAZIŅOJUMS

▪ Cauruļu locīšana
▪ Cietlodēšana

Drošības pasākumi, savienojot ārējos cauruļvadus.
Pievienojiet cietlodes materiālu, kā parādīts attēlā.

▪ Noslēgvārstu izmantošana

≤Ø25.4

▪ Saspiesto cauruļu noņemšana

1

Piesardzības pasākumi dzesētāja cauruļu
pievienošanas laikā

6.4.2

INFORMĀCIJA
Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk
norādītajās nodaļās:
▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
▪ Sagatavošanās

1
▪ Lodējot izpūtiet slāpekli, lai novērstu oksidēta pārklājuma
veidošanos caurules iekšienē. Šis pārklājums negatīvi ietekmē
dzesēšanas sistēmas vārstus un kompresorus un traucē normālu
darbību.
▪ Iestatiet 20 kPa (0,2 bāri) lielu slāpekļa spiedienu (spiediens
jūtams uz jūsu ādas), izmantojot spiedienu samazinošu vārstu.

BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS

a

PAZIŅOJUMS

b

c

d

e

Ievērojiet šādus piesardzības noteikumus attiecībā uz
aukstumaģenta cauruļvadu:
▪ Nepieļaujiet nepiederošu vielu, piemēram,
piejaukumu aukstumaģenta sastāvā.

gaisa,

f
a
b
c
d
e
f

▪ Papildiniet aukstumaģentu tikai ar R410A.
▪ Lietojiet tikai tādus montāžas rīkus (piemēram,
spiediena manometru komplektu), kas paredzēti vienīgi
iekārtām ar R410A, iztur paredzēto spiedienu un
nepieļauj nepiederošu vielu (piemēram, minerāleļļas un
mitruma) iekļūšanu sistēmā.
▪ Nodrošiniet cauruļvadu aizsardzību saskaņā ar
norādījumiem tabulā, lai novērstu netīrumu, šķidrumu
vai putekļu iekļūšanu cauruļvados.
▪ Ievērojiet piesardzību, ievietojot sienā vara caurules.

Āra iekārta

Aizsardzības
metode

Uzstādīšanas
periods

Mērvienība

>1 mēnesis

6.4.3

▪ Lodējot cauruļu savienojumus, NEIZMANTOJIET antioksidantus.
Nogulsnes var aizdambēt caurules un bojāt aprīkojumu.
▪ Lodējot vara dzesētāja caurules, NEIZMANTOJIET kušņus.
Izmantojiet fosfora vara lodējuma pildījuma sakausējumu (BCuP),
kurā nav nepieciešami kušņi.
Kušņi ļoti negatīvi ietekmē dzesētāja cauruļu sistēmas. Piemēram,
ja izmanto uz hlora bāzes veidotus kušņus, tiks izraisīta caurules
korozija, it īpaši tad, ja kušņi satur fluoru, tiks sabojāta dzesētāja
eļļa.

Savelciet cauruli

<1 mēnesis
Iekštelpu iekārta

f

Dzesētāja cauruļu likšana
Daļa, kas jālodē
Piestiprināšana
Manuālais vārsts
Spiedienu samazinošs vārsts
Slāpeklis

Savelciet cauruli vai
Neatkarīgi no perioda izmantojiet lenti

6.4.5

Noslēgšanas vārsta un apkopes
pieslēgvietas izmantošana

INFORMĀCIJA

Noslēgšanas vārsta izmantošana

NEATVERIET dzesētāja noslēgšanas vārstu, ja nav
pārbaudītas dzesētāja caurules. Ja nepieciešams pievienot
papildu dzesēšanas šķidrumu, pēc uzpildes ieteicams
atvērt dzesētāja noslēgšanas vārstu.

▪ Pārliecinieties, ka iekārtas darbības laikā visi noslēgvārsti ir
atvērti.

Norādes cauruļu liekšanai

Saliekšanai izmantojiet cauruļu saliecēju. Caurules jāliec, ievērojot
pēc iespējas lielāku piesardzību (liekšanas rādiusam jābūt
30~40 mm lielam vai lielākam).

▪ Noslēgvārsti ir aizvērti rūpnīcā.
▪ Tālāk attēlā ir norādīti noslēgšanas vārsta vadības detaļu
nosaukumi.

a
b
c
d
a
b
c
d
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Noslēgvārsts
Ārējā cauruļvada savienojums
Noslēgvārsta vāciņš
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a

e

d

b

c
a
b
c
d
e

Apkopes atvere
Noslēgvārsta vāciņš
Sešstūra atvere
Kāts
Blīve

PAZIŅOJUMS
Papildus gāzes un šķidruma noslēgvārstam ārējais bloks ir
apgādāts ar diviem apkopes noslēgvārstiem. Kad
aukstumaģenta cauruļvadu savieno ar ārējo bloku,
NEDRĪKST darbināt apkopes noslēgvārstus. Šo vārstu
rūpnīcas iestatījums ir "vaļā". Kad darbina bloku, šiem
vārstiem vienmēr jābūt vaļā. Ja iekārta darbosies ar
aizvērtiem vārstiem, tad var tikt sabojāts kompresors.

3

Pārtrauciet griešanu, kad noslēgvārstu vairs nevar tālāk
pagriezt.

4

Uzstādiet noslēgvārsta vāku.

Rezultāts: Tagad vārsts ir aizvērts.

Noslēgšanas vārsta vāciņa lietošana
▪ Noslēgvārsta vāciņam ir blīve, kuru norāda bultiņa. NEDRĪKST to
sabojāt.
▪ Pēc noslēgvārsta atvēršanas vai aizvēršanas stingri pievelciet
noslēgvārsta vāciņu un pārbaudiet, vai nav aukstumaģenta
noplūdes. Pievilkšanas griezes momentu skatiet tālāk tabulā.

a
a

PAZIŅOJUMS

a

Vītnes sprostšķidrums. Pirms noslēgšanas vārsta vāciņa
piestiprināšanas uzklājiet vītnes sprostšķidrumu uz skrūves
vītnes (NEVIS uz vāciņa vai uz blīves). Pretējā gadījumā
tur var iekļūt un sasalt kondensāts. Iespējamās sekas:
deformācija, aukstumaģenta noplūde un kompresora
atteice.

Apkopes noslēgvārsts

Noslēgšanas vārsta atvēršana
1

Noņemiet noslēgvārsta vāku.

2

Ievietojiet sešstūra atslēgu noslēgvārstā un pagrieziet
noslēgvārstu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

ab

b c

a
b
c

Vāciņš (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Blīve (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Skrūves vītne ar vītnes sprostšķidrumu

Apkopes atveres apkalpošana
▪ Vienmēr izmantojiet aukstumaģenta šļūteni ar vārsta depresora
tapu, jo apkopes atvere ir Šrādera ventilis.
▪ Pēc apkopes atveres apkalpošanas stingri pievelciet apkopes
atveres vāciņu. Pievilkšanas griezes momentu skatiet tālāk tabulā.
▪ Pēc apkopes atveres vāciņa pievilkšanas pārbaudiet, vai nav
aukstumaģenta noplūdes.
3

Pārtrauciet griešanu, kad noslēgvārstu vairs nevar tālāk
pagriezt.

4

Uzstādiet noslēgvārsta vāku.

Rezultāts: Tagad vārsts ir atvērts.

Noslēgšanas vārsta aizvēršana
1

Noņemiet noslēgvārsta vāku.

2

Ievietojiet sešstūra atslēgu noslēgvārstā un
noslēgvārstu pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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PAZIŅOJUMS
Vītnes sprostšķidrums. Pirms apkopes atveres vāciņa
piestiprināšanas uzklājiet vītnes sprostšķidrumu uz skrūves
vītnes (NEVIS uz vāciņa vai uz blīves). Pretējā gadījumā
tur var iekļūt un sasalt kondensāts. Iespējamās sekas:
Deformācija, aukstumaģenta noplūde un kompresora
atteice.

grieziet
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4

Kad visa gāze un eļļa ir atgūta no saspiestā cauruļvada,
atvienojiet šļūteni un aizveriet apkopes atveri

5

Nogrieziet gāzes un šķidruma noslēgvārstu cauruļu apakšdaļu
līdz ar melno līniju. Izmantojiet piemērotu instrumentu
(piemēram, cauruļu griezēju, knaibles).

a
b
c
a
b
c

Vāciņš (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Blīve (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Skrūves vītne ar vītnes sprostšķidrumu

Pievilkšanas griezes moments
Noslēgšana
Pievilkšanas griezes moments N•m (griezt
s vārsta
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai aizvērtu)
izmērs
Kāts
(mm)
Vārsta
Sešstūra
Vāciņš
Apkopes
korpuss
atslēga
(vārsta
atvere
vāciņš)
Ø9,5

5,4~6,6

4 mm

13,5~16,5

Ø15,9

13,5~16,5

6 mm

22,5~27,5

6.4.6

11,5~13,9
BRĪDINĀJUMS

Saspiesto cauruļu noņemšana
BRĪDINĀJUMS
Noslēgvārstā palikusi gāze vai eļļa var noraut saspiesto
cauruļvadu.

Saspiesto cauruļvadu nedrīkst noņemt ar cietlodēšanas
palīdzību.

Ja neievēro šos norādījumus, tad ir iespējami materiāli
zaudējumi vai ievainojumi, kam atkarībā no apstākļiem var
būt nopietnas sekas.
Veiciet šādu procedūru, lai noņemtu saspiesto cauruļvadu:
1

Noņemiet vārstu vāku un pārliecinieties, ka noslēgvārsti ir
pilnībā noslēgti.

Noslēgvārstā palikusi gāze vai eļļa var noraut saspiesto
cauruļvadu.
6

Ja atguve nav bijusi pilnīga, pagaidiet, kamēr iztek visa eļļa, un
tikai tad turpiniet cauruļvada savienošanu.

6.4.7

a

Norādes par kontrollodziņa uzstādīšanu

Uzstādiet kontrollodziņu šķidruma cauruļvadiem:

b
c

Diametrs

9,5 mm

Kur / kā

Uzstādiet kontrollodziņu pirms žāvētāja, pēc
iespējas tuvāk ārējam blokam. Uzstādiet
horizontāli.

d
a
b
c
d

2

Apkopes atvere un tās vāks
Noslēgvārsts
Ārējā cauruļvada savienojums
Noslēgvārsta vāks

Vakuuma/atguves sūkni caur kolektoru pievienojiet pie visu
noslēgvārstu apkopes atveres.
p<

A
a

B

R410A

b

c

3

f

g

b Žāvētājs
Cietlodēšana

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B

b

a Kontrollodziņš

d

N2

a

p>

Spiediena reduktora vārsts
Slāpeklis
Svari
Aukstumaģenta R410A tvertne (sifona sistēma)
Vakuumsūknis
Šķidruma cauruļvada noslēgvārsts
Gāzes cauruļvada noslēgvārsts
A vārsts
B vārsts

Atgūstiet gāzi un eļļu no saspiestā cauruļvada, izmantojot
atguves ierīci.

6.4.8

Rīkojieties saskaņā ar cietlodēšanas instrukciju
kontrollodziņa rokasgrāmatā.

Norādes par žāvētāja uzstādīšanu
PAZIŅOJUMS
NEDRĪKST darbināt iekārtu, kurai nav uzstādīts žāvētājs.
Iespējamās sekas: Aprīkojuma atteice.

Uzstādiet žāvētāju šķidruma cauruļvadam:
Žāvētāja veids

80 g (100% molekulārā sieta ekvivalents)
(DML083/DML083S: Danfoss ražojums)

UZMANĪBU!
Neizlaidiet gāzi atmosfērā.
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6 Uzstādīšana
Kur/kā

Uzstādiet žāvētāju pēc kontrollodziņa, pēc
iespējas tuvāk ārējam blokam. Uzstādiet
horizontāli.

4× Ø6 mm

a

b

c
a

b

a Kontrollodziņš

4

c

Rīkojieties šādi:
▪ Pievienojiet šķidruma cauruli (a) pie šķidruma noslēgvārsta.
▪ Pievienojiet gāzes cauruli (b) pie gāzes noslēgvārsta.

b Žāvētājs
Cietlodēšana

Rīkojieties saskaņā ar cietlodēšanas instrukciju
žāvētāja rokasgrāmatā.

b
a

Noņemiet žāvētāja vāciņu pirms paša
cietlodēšanas sākuma (lai novērstu mitruma
uzņemšanu no gaisa).
Ja žāvētāja krāsojums cietlodēšanas laikā
apdeg, pielabojiet krāsojumu. Lai sīkāk
uzzinātu par remonta krāsu, vērsieties pie
ražotāja.
Plūsmas virziens

Ja žāvētājam ir noteikts plūsmas virziens, tad
uzstādiet atbilstoši tam.

PAZIŅOJUMS
Cietlodēšana: Vispirms lodējiet šķidruma puses
cauruļvadu, tad — gāzes puses cauruļvadu. Ievietojiet
elektrodu no bloka priekšpuses un metināšanas degli no
labās puses, lai lodētu ar liesmu uz ārpusi un neskartu
kompresora skaņas izolāciju un citus cauruļvadus.

Dzesēšanas šķidruma cauruļu
pievienošana ārpus telpām uzstādāmajai
iekārtai

6.4.9

A

A

e

d

c

PAZIŅOJUMS
▪ Veicot cauruļvada uzstādīšanu, noteikti izmantojiet
komplektā iekļautās papildu caurules.
▪ Gādājiet, lai objektā uzstādītie cauruļvadi nesaskartos
ar citām caurulēm, apakšējo paneli un sānu paneli. Jo
īpaši apakšas un sānu savienojumu gadījumā
aizsargājiet caurules ar piemērotu izolāciju, lai novērstu
to saskari ar korpusu.
1

a

b

a

c

b

f

g

a Elektrods
b Karstumizturīga plāksne

Rīkojieties šādi:

c Metināšanas deglis

▪ Noņemiet apkopes vāku (a) ar skrūvi (b).
▪ Noņemiet cauruļu ieejas plāksni (c) ar skrūvi (d).

d Liesmas
e Kompresora skaņas izolācija
f Šķidruma puses cauruļvads
g Gāzes puses cauruļvads

a
b
d
2

c

▪ Savienojiet gāzes cauruļvada piederumus (c, d, e) un
piegrieziet tos vajadzīgā garumā (e1). Tas ir nepieciešams,
jo gāzes noslēgvārsta izmērs ir Ø15,9, bet cauruļvadam
starp ārējo bloku un pirmo cauruļvada sazarojumu izmērs ir
Ø19,1.

Izvēlieties cauruļvada maršrutu (a, b vai c).
1. iespēja: Uz priekšu

c
a
3

b

c

c

Ja esat izvēlējies cauruļvada virzienu uz leju:
▪ Izurbiet (a, 4×) un atbrīvojiet izsitamo atveri (b).
▪ Izzāģējiet spraugas norādītajās vietās (c) ar dzelzs zāģi.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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2. iespēja: Uz sāniem

f e1 e

d

d e1 e f
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b

3. iespēja: Uz leju

Veidgabals sazarojumam

▪ Pārliecinieties, ka "horizontālais" gāzes cauruļvads (un REFNET
kolektors) ir ar slīpumu uz leju ārējā bloka virzienā.

c
e
e1
f
c
d
e, e1
f

a

5

Pielieciet atpakaļ apkopes vāku un cauruļvada ieejas plāksni.

6

Noblīvējiet visas spraugas (piemērs: a) lai novērstu sniega un
sīku dzīvnieku iekļūšanu sistēmā.

b
a

1. gāzes cauruļvada piederums
2. gāzes cauruļvada piederums
3. gāzes cauruļvada piederums (piegrieziet vajadzīgajā
garumā)
Ārējie piederumi

b
c

c
Gāzes cauruļvads ar slīpumu no iekštelpu blokiem uz
sazarojumu
T veidgabals sazarojumam
Gāzes cauruļvads ar slīpumu no sazarojuma uz ārējo bloku

a

b

c
a
b
c

a

BRĪDINĀJUMS
Veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka iekārtu
kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki. Nelieli dzīvnieki,
saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu
darbību, dūmošanu vai aizdegšanos.
PAZIŅOJUMS
Noteikti atveriet noslēgšanas vārstus, kad esat uzstādījis
aukstumaģenta cauruļvadus un veicis vakuuma žāvēšanu.
Ja iekārtu darbina ar aizvērtiem noslēgšanas vārstiem, tad
ir iespējams kompresora bojājums.

6.4.10

Norādījumi par cauruļu sazarojumu
savienošanu

Savienojums
Atzarojuma caurule
Galvenais cauruļvads

▪ Ja ārējais bloks atrodas augstāk nekā iekšējie bloki, tad
cauruļvadā ierīkojiet eļļtverus 5 m no ārējā bloka. Tie nodrošinās
efektīvu eļļas atplūšanu cauruļvadā, kas uzstādīts virzienā uz
augšu.
Šķidruma un gāzes cauruļvadi
▪ Izolējiet
aukstumaģenta
cauruļvadu.
Nodrošiniet,
aukstumaģenta sazarojuma izolācija būtu tikpat bieza
aukstumaģenta cauruļvada izolācija.

6.5

Dzesēšanas šķidruma cauruļu
pārbaude

6.5.1

Aukstumaģenta cauruļvadu pārbaude

lai
kā

Aukstumaģenta cauruļvadu pārbaudi veic šādi:

Šķidruma cauruļvada sazarojums

▪ Pārbauda, vai aukstumaģenta cauruļvadiem nav noplūdes.

▪ Šķidruma cauruļvadu savienojumus uzstādiet horizontāli. Tā
novērsīsiet nevienmērīgu aukstumaģenta plūsmu.

▪ Veic vakuuma žāvēšanu, lai pilnīgi likvidētu mitrumu, gaisu vai
slāpekli aukstumaģenta cauruļvados.

▪ Šķidruma cauruļvadu savienojumus uzstādiet virzienā uz leju.

Ja iespējams, ka dzesētāja caurulēs ir mitrums (piemēram, caurulēs
varētu būt iekļuvis ūdens), vispirms veiciet vakuumžāvēšanu, līdz
viss mitrums tiek likvidēts.

b

A
≤30°

A
a
b
c

c
a

Veidgabals sazarojumam
Kolektors
Cauruļvads uz leju

Gāzes cauruļvadu sazarojums
▪ Ierīkojiet sazarojumu virs galvenā cauruļvada. Tā novērsīsiet
aukstumaģenta eļļas plūsmu atpakaļ uz iekštelpu blokiem, kuri
nedarbojas.

ab

a

Visi iekārtas cauruļvadi fabrikā ir pārbaudīti, vai tiem nav noplūdes.
Jāpārbauda tikai uz vietas uzstādītie aukstumaģenta cauruļvadi.
Tādēļ pirms noplūdes pārbaudes vai vakuuma žāvēšanas
pārliecinieties, ka visi ārējā bloka noslēgšanas vārsti ir stingri
aizvērti.
PAZIŅOJUMS
Pirms noplūdes pārbaudes un vakuuma žāvēšanas
pārliecinieties, ka visi (uz vietas uzstādīto) cauruļvadu
vārsti ir ATVĒRTI (nevis ārējā bloka noslēgšanas vārsti!).
Sīkāk par vārstu stāvokli sk. 22. lappusē "6.5.3 Aukstumaģenta
cauruļvadu pārbaudīšana: shēma".

Galvenais cauruļvads
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6.5.2

Aukstumaģenta cauruļvadu
pārbaudīšana: vispārīgi norādījumi

Noplūdes pārbaude: spiediena noplūdes pārbaude
1

Vakuuma sūkni caur kolektoru pievienojiet pie visu noslēgvārstu
apkopes atveres, lai palielinātu efektivitāti (skat. 22. lappusē
"6.5.3 Aukstumaģenta cauruļvadu pārbaudīšana: shēma").

▪ Nekādā gadījumā nepalieliniet spiedienu
augstspiediena daļā vairāk par maksimālo darba
4,0 MPa (40 bar).
▪ Nekādā gadījumā nepalieliniet spiedienu
zemspiediena daļā vairāk par iekštelpu bloka
spiedienu.

PAZIŅOJUMS
Izmantojiet 2 pakāpju vakuumsūkni ar pretvārstu vai
elektromagnētisko vārstu, kas var pazemināt spiedienu līdz
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr absolūti).

3

Izlaidiet slāpekļa gāzi.
PAZIŅOJUMS
Pārliecinieties, ka tiek izmantots ieteicamais burbuļu
pārbaudes šķīdums, kas iegādāts pie vairumtirgotāja.
Neizmantojiet ziepjūdeni, jo tas var veicināt konusa
uzgriežņu sprēgāšanu (ziepjūdens var saturēt sāli, kas
absorbē mitrumu, kas sasals, ja caurules atdzisīs), un/vai
izraisīt konusa uzgriežņu koroziju (ziepjūdens var saturēt
amonjaku, kas rada koroziju starp misiņa konusa uzgriezni
un misiņa konusu).

Neveiciet atgaisošanu ar aukstumaģentu. Izmantojiet
vakuumsūkni, lai atgaisotu iekārtu.

Aukstumaģenta cauruļvadu
pārbaudīšana: shēma
p<

p>

A
a

B

d

g
f
C

6.5.5

c

Iekštelpu blokiem un to savienojumiem vajadzīga arī
noplūdes un vakuuma pārbaude. Pārliecinieties, ka visu
(uz vietas uzstādīto) ārējo cauruļvadu vārsti pie iekšējiem
blokiem ir atvērti.

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Spiediena reduktora vārsts
Slāpeklis
Svari
Aukstumaģenta R410A tvertne (sifona sistēma)
Vakuumsūknis
Šķidruma cauruļvada noslēgšanas vārsts
Gāzes cauruļvada noslēgšanas vārsts
A vārsts
B vārsts
C vārsts

Vārsts
Atvērts

B vārsts

Atvērts

C vārsts

Atvērts

Šķidruma cauruļvada
noslēgšanas vārsts

Aizvērts

Gāzes cauruļvada noslēgšanas
vārsts

Aizvērts

1

Lai iztukšotu sistēmu, vismaz 2 stundas pazeminiet spiedienu
līdz –100,7 kPa (–1.007 bar) (5 Torr absolūti).

2

Kad vakuumsūknis ir izslēgts, gādājiet, lai vajadzīgais vakuums
saglabātos vismaz 1 stundu.

3

Ja jums neizdodas panākt vajadzīgo vakuumu 2 stundās vai
saglabāt vakuumu 1 stundu, tad sistēmā var būt pārāk daudz
mitruma. Tādā gadījumā iesūknējiet sistēmā slāpekļa gāzi līdz
0,05 MPa (0,5 bar) spiedienam un atkārtojiet 1.-3. darbību, līdz
viss mitrums ir likvidēts.

4

Atkarībā no tā, vai vēlaties tūliņ iepildīt aukstumaģentu caur
šķidruma noslēgvārsta apkopes atveri vai iepriekš iepildīt
nedaudz aukstumaģenta caur šķidruma cauruļvadu, vai nu
atveriet ārējā bloka noslēgvārstus, vai arī atstājiet tos aizvērtus.
Sīkāk sk. 24. lappusē "6.7.4 Aukstumaģenta iepildīšana".

PAZIŅOJUMS

INFORMĀCIJA

Arī iekštelpu blokiem ir vajadzīga noplūdes un vakuuma
pārbaude. Pārliecinieties, ka visu (uz vietas uzstādīto)
cauruļvadu vārsti ir atvērti.

Iespējams, ka pēc noslēgšanas vārsta atvēršanas
spiediens aukstumaģenta cauruļvadā NEPALIELINĀS. Tā
var notikt, ja, piemēram, paplašinājumvārsts ārējā bloka
kontūrā ir aizvērts, bet tas NETRAUCĒ iekārtai pareizi
darboties.

Noplūdes pārbaudes veikšana

Noplūdes pārbaude jāveic atbilstoši EN378‑2 specifikācijām.

Noplūdes pārbaude: vakuuma noplūdes pārbaude
1

Pazeminiet spiedienu šķidruma un gāzes cauruļvados līdz
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr absolūti) uz vairāk nekā 2
stundām.

2

Kad zemspiediens sasniegts, izslēdziet vakuumsūkni un
pārbaudiet, vai vismaz 1 minūtes laikā spiediens nepalielinās.

3

Ja spiediens palielinās, sistēmā var būt mitrums (sk. tālāk par
vakuuma žāvēšanu) vai noplūdes.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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Lai pilnīgi likvidētu mitrumu sistēmā, rīkojieties šādi:

Vārsta stāvoklis

A vārsts

6.5.4

Vakuuma žāvēšanas veikšana
PAZIŅOJUMS

N2

b

sistēmas
nominālo

Pārbaudiet noplūdes, uzziežot testēšanas šķīdumu uz visiem
cauruļvadu savienojumiem.

PAZIŅOJUMS

6.5.3

sistēmas
spiedienu

2

PAZIŅOJUMS
Pārliecinieties, ka sūkņa eļļa neieplūst sistēmā no pretējās
puses, kad sūknis nedarbojas.

Iesūknējiet sistēmā slāpekļa gāzi vismaz līdz 0,2 MPa (2 bar)
spiedienam.

6.6

Aukstumaģenta cauruļvadu
izolēšana

Pēc noplūdes testa un vakuuma žāvēšanas beigām cauruļvadi ir
jāizolē. Ņemiet vērā šādus nosacījumus:
▪ Pilnīgi izolējiet savienojumu un aukstumaģenta cauruļvada
sazarojumu.
▪ Izolējiet šķidruma un gāzes cauruļvadus (visiem blokiem).
▪ Nosakot izolācijas biezumu, ņemiet vērā šādus apsvērumus:

LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
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6 Uzstādīšana
Šķidruma cauruļvadu minimālā
temperatūra
Gāzes cauruļvadu minimālā
temperatūra

LRMEQ*

LRLEQ*

5°C

0°C

–20°C

–45°C

PAZIŅOJUMS
Pirms uzpildīšanas sākuma pārbaudiet, vai 7 LED displejs
izskatās normāli (sk. 31. lappusē "7.2.4 Piekļuve 1. vai
2. režīmam"). Ja redzams atteices kods, tad sk. 35.
lappusē "11.3 Problēmu risināšana, izmantojot kļūdu
kodus".

Uz izolācijas materiāla virsmas var veidoties kondensāts.
PAZIŅOJUMS

▪ Ja pastāv iespēja, ka kondensāts no noslēgvārsta var pilēt iekšējā
blokā caur siltumizolācijas un cauruļu spraugām tādēļ, ka ārējais
bloks atrodas augstāk nekā iekšējais bloks, tad tas ir jānovērš,
noblīvējot savienojumus. Sk. attēlā zemāk.

b
a

Tehniskās apkopes gadījumā un tad, ja sistēmā (āra
bloks + caurules + iekštelpu bloks) vairs nav
aukstumaģenta
(piemēram,
pēc
aukstumaģenta
atgūšanas), iekārtā ir jāiepilda sākotnējais aukstumaģenta
daudzums (sk. iekārtas tipa datu plāksnīti) un noteiktais
papildu aukstumaģenta daudzums.

6.7.3

Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma
noteikšana
INFORMĀCIJA

a
b

Siltumizolācijas materiāls
Blīvējums utt.

Lai veiktu galīgā aukstumaģenta daudzuma noteikšanu
laboratorijā, vērsieties pie izplatītāja.
INFORMĀCIJA

6.7

Dzesēšanas šķidruma uzpilde

6.7.1

Par aukstumaģenta uzpildīšanu

Ārējais bloks fabrikā ir uzpildīts ar aukstumaģentu, bet var būt
nepieciešama papildu uzpildīšana atkarībā no cauruļvadu izmēriem
un to garuma.
Pirms aukstumaģenta uzpildīšanas
Noteikti pārbaudiet ārējā bloka ārējo aukstumaģenta cauruli
(noplūdes pārbaude, vakuuma žāvēšana).
Parastā darbplūsma
Papildu aukstumaģenta uzpildīšanā parasti ir šādi posmi:
1
2
3

Nepieciešamā papildu daudzuma noteikšana.
Papildu aukstumaģenta uzpilde (iepriekšēja uzpilde un/vai
uzpilde).

Ja lieto tikai vitrīnu blokus, tad parametrs B=0. Ja izmanto
tikai gaisa dzesētājus, tad parametrs A=0.
INFORMĀCIJA
Ja R≤0, tad nav nepieciešams iepildīt/atgūt papildu
aukstumaģentu.
Formula paredzēta LRMEQ3+4
R=[(X1×Ø9,5)×0,06+(X2×Ø6,4)×0,02]+A+B
R
X1...2
A+B

Parametrs A
Ja vitrīnu kopējais apjoms(a) ir...

Tad A ir...

<5,0 kW

1,1 kg

5,0≤x<8,4 kW

2,3 kg

Fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķetes aizpildīšana, etiķetes
piestiprināšana ārējā bloka vāka iekšpusē.

6.7.2

Piesardzība aukstumaģenta uzpildes laikā
INFORMĀCIJA
Izlasiet arī piesardzības pasākumus un prasības tālāk
norādītajās nodaļās:

(a)

BRĪDINĀJUMS
▪ Kā dzesēšanas šķidrumu izmantojiet tikai R410A. Citas
vietas var izraisīt sprādzienus un negadījumus.
▪ R410A satur siltumnīcefekta gāzes. Globālās
sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība ir 2087,5.
NEPIEĻAUJIET šo gāzu nokļūšanu atmosfērā.
▪ Uzpildot dzesētāju, vienmēr izmantojiet aizsargcimdus
un aizsargbrilles.
PAZIŅOJUMS
Ja dažiem blokiem ir izslēgta strāva, tad uzpildes
procedūru nevar pareizi pabeigt.
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Apjoms pie iztvaikošanas temperatūras –10°C

Parametrs B
Ja gaisa dzesētāju kopējais apjoms(a) ir...

Tad B ir...

<5,0 kW

0,6 kg

5,0≤x<8,4 kW

1,2 kg

▪ Vispārīgas drošības piesardzības pasākumi
▪ Sagatavošanās

Papildus uzpildāmais aukstumaģents [kg, noapaļots līdz 1
ciparam aiz komata]
Šķidruma cauruļu kopējais garums [m] pie Øa
Parametri A (vitrīnām) un B (gaisa dzesētājiem). Skat
zemāk tabulās.

(a)

Apjoms, ja temperatūras starpība (= iztvaikošanas
temperatūra – telpas temperatūra) 10°C

Formula paredzēta LRLEQ3+4
R=[(X1×Ø9,5)×0,06+(X2×Ø6,4)×0,02]+A+B–2,4
R
X1...2
A
B

Papildus uzpildāmais aukstumaģents [kg, noapaļots līdz 1
ciparam aiz komata]
Šķidruma cauruļu kopējais garums [m] pie Øa
Parametrs A (ja lieto vitrīnas)=1,4 kg
Parametrs B (ja lieto gaisa dzesētājus)=0,6 kg

Metriskās caurules. Ja izmantojat metriskās caurules, tad svara
koeficientus formulā aizstājiet ar tālāk tabulā sniegtajiem:
Collu caurules
Caurule

Svara
koeficients

Ø6,4 mm
Ø9,5 mm

Metriskās caurules
Caurule

Svara
koeficients

0,02

Ø6 mm

0,018

0,06

Ø10 mm

0,066

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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6 Uzstādīšana
6.7.4

Aukstumaģenta iepildīšana

INFORMĀCIJA
▪ Ja procedūras izpildes laikā tiek konstatēta atteice
(piemēram, ja ir aizvērts noslēgšanas vārsts), tad
parādās atteices kods. Tādā gadījumā sk. 25. lappusē
"6.7.5 Kļūdu kodi aukstumaģenta uzpildīšanas laikā" un
attiecīgi novērsiet atteici.

Lai paātrinātu aukstumaģenta uzpildīšanas procesu, ieteicams
vispirms iepildīt daļu aukstumaģenta caur šķidruma cauruļvadu un
tad turpināt uzpildīšanu caur aukstumaģenta uzpildes atveri. To var
izlaist, bet tad uzpildīšanai vajadzēs ilgāku laiku.
Aukstumaģenta priekšuzpilde
Priekšuzpildi var veikt, kad kompresors nedarbojas, pievienojot
aukstumaģenta balonu pie šķidruma cauruļvada noslēgšanas vārsta
apkopes atveres.
1

Izveidojiet savienojumu, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka
visi ārējā bloka noslēgšanas vārsti, kā arī vārsts A ir aizvērts.
p<

p>

A
a

B

d

g
f
C

▪ Manuālu aukstumaģenta uzpildīšanu var atcelt,
izslēdzot iedarbināšanas slēdzi. Iekārta pārtrauc
darboties.
11 Pārbaudiet ārējā bloka kontrollodziņu. Ja aukstumaģents NAV
blīves stāvoklī, iepildiet papildu aukstumaģentu, kā aprakstīts
instrukcijā "Aukstumaģenta uzpildīšana (kad darbojas
kompresors)", bet NE VAIRĀK par 25% no noteiktā papildu
aukstumaģenta daudzuma (sk. 23. lappusē "6.7.3 Papildu
dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana").

b

c

d

N2

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Spiediena reduktora vārsts
Slāpeklis
Svari
Aukstumaģenta R410A tvertne (sifona sistēma)
Vakuumsūknis
Šķidruma cauruļvada noslēgšanas vārsts
Gāzes cauruļvada noslēgšanas vārsts
A vārsts
B vārsts
C vārsts

a
O
X
a
b
c
d

Blīves stāvoklis (= aukstumaģenta pietiek)
Aukstumaģenta par maz
Kontroles lodziņš
Pilns ar šķidrumu
Šķidrumā nedaudz putu
Daudz putu šķidrumā

12 Izslēdziet iedarbināšanas slēdzi.

2

Atveriet vārstus B un C.

Aukstumaģenta uzpildīšana (kad darbojas kompresors)

3

Veiciet aukstumaģenta priekšuzpildi, līdz ir sasniegts noteiktais
aukstumaģenta papildu daudzums vai priekšuzpilde vairs nav
iespējama, un tad aizveriet vārstus B un C.

Pārējo aukstumaģenta papildu daudzumu var uzpildīt, darbinot ārējo
bloku.

4

Veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām:
Ja

p<

Tad

Noteiktais aukstumaģenta
papildu daudzums ir
sasniegts

Atvienojiet kolektoru no
šķidruma cauruļvada.

Iepildīts pārāk daudz
aukstumaģenta

Atgūstiet aukstumaģentu.

Izpildiet instrukciju
"Kontrollodziņa pārbaude".
Atvienojiet kolektoru no
šķidruma cauruļvada.
Izpildiet instrukciju
"Kontrollodziņa pārbaude".

Noteiktais aukstumaģenta
papildu daudzums vēl nav
sasniegts

13 Izveidojiet savienojumu, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, ka
vārsts A ir aizvērts.

Izpildiet instrukciju
"Aukstumaģenta uzpildīšana
(kad darbojas kompresors)".

Kontrollodziņa pārbaude
Ja noteiktais papildu aukstumaģenta daudzums ir sasniegts,
izpildot instrukciju "Aukstumaģenta priekšuzpilde", tad
rīkojieties šādi:

p>

A
a

B

d

g
f
C

N2

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Spiediena reduktora vārsts
Slāpeklis
Svari
Aukstumaģenta R410A tvertne (sifona sistēma)
Vakuumsūknis
Šķidruma cauruļvada noslēgšanas vārsts
Gāzes cauruļvada noslēgšanas vārsts
A vārsts
B vārsts
C vārsts

14 Līdz galam atveriet gāzes cauruļvada noslēgvārstu
noregulējiet šķidruma cauruļvada noslēgvārstu.

un

5

Atveriet visus ārējā bloka noslēgšanas vārstus.

15 Ievērojiet visus piesardzības noteikumus, kas minēti 30.
lappusē "7 Konfigurēšana" un 33. lappusē "8 Ievade
ekspluatācijā".

6

Ievērojiet visus piesardzības noteikumus, kas minēti 30.
lappusē "7 Konfigurēšana" un 33. lappusē "8 Ievade
ekspluatācijā".

16 Pieslēdziet strāvu ārējam blokam, bet vēl neieslēdziet
iedarbināšanas slēdzi (sk. 28. lappusē "6.8.6 Elektrisko vadu
pievienošana pie ārējā bloka").

7

Pieslēdziet strāvu ārējam blokam, bet vēl neieslēdziet
iedarbināšanas slēdzi (sk. 28. lappusē "6.8.6 Elektrisko vadu
pievienošana pie ārējā bloka").

17 Iestatiet iztvaikošanas temperatūru ar iestatījumu [2‑0] un [2‑1]
(sk. 31. lappusē "7.2.8 2. režīms: Lauka iestatījumi").

8

Iestatiet iztvaikošanas temperatūru ar iestatījumu [2‑0] un [2‑1]
(sk. 31. lappusē "7.2.8 2. režīms: Lauka iestatījumi").

9

Ieslēdziet strāvu iekštelpu blokiem.

18 Ieslēdziet strāvu iekštelpu blokiem.
19 Ieslēdziet iedarbināšanas slēdzi.
Rezultāts: Iekārta sāk darboties.

10 Ieslēdziet iedarbināšanas slēdzi.
Rezultāts: Iekārta sāk darboties.
Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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6 Uzstādīšana
6.7.5

INFORMĀCIJA
▪ Ja procedūras izpildes laikā tiek konstatēta atteice
(piemēram, ja ir aizvērts noslēgšanas vārsts), tad
parādās atteices kods. Tādā gadījumā sk. 25. lappusē
"6.7.5 Kļūdu kodi aukstumaģenta uzpildīšanas laikā" un
attiecīgi novērsiet atteici.
▪ Manuālu aukstumaģenta uzpildīšanu var atcelt,
izslēdzot iedarbināšanas slēdzi. Iekārta pārtrauc
darboties.
20 Atveriet vārstus B un C.
21 Veiciet aukstumaģenta uzpildi, līdz ir pievienots atlikušais
noteiktais aukstumaģenta papildu daudzums (sk. 23. lappusē
"6.7.3 Papildu dzesēšanas šķidruma daudzuma noteikšana"),
un tad aizveriet vārstus C un B.

Kļūdu kodi aukstumaģenta uzpildīšanas
laikā
INFORMĀCIJA
Kad notiek atteice, no X3M tiek dots piesardzības (C/C1)
vai brīdinājuma (C/W1) signāls un iedegas H2P LED uz
galvenās PCB iespiedshēmas.

Ja notiek atteice, tūliņ aizveriet vārstus B un C. Apstipriniet atteices
kodu un veiciet attiecīgo darbību, 35. lappusē "11.3 Problēmu
risināšana, izmantojot kļūdu kodus".

6.7.6
1

Etiķetes par fluoru saturošām
siltumnīcefekta gāzēm piestiprināšana

Aizpildiet etiķeti šādi:

INFORMĀCIJA

RXXX

f

2

1

a

c
d
e
f

d

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

=

Ja fluorēto siltumnīcefekta gāzu etiķete vairākās valodās ir
piegādāta kopā ar bloku (skat. piederumus), noplēsiet
etiķeti attiecīgajā valodā un uzlīmējiet to uz a.
Rūpnīcā uzpildītā aukstumaģenta daudzums: skat. uz
bloka datu plāksnītes
Papildu uzpildītā aukstumaģenta daudzums
Kopējais aukstumģenta daudzums
Siltumnīcefekta gāzu emisija no kopējā aukstumaģenta
daudzuma, tonnās kā CO2 ekvivalents
GWP = globālās sasilšanas potenciāls

PAZIŅOJUMS
Eiropā apkopes intervālu noteikšanai tiek izmantotas
kopējā dzesēšanas šķidruma uzpildes siltumnīcefekta
gāzu emisijas sistēmā (izteiktas kā tonnas CO2
ekvivalenta). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo
likumdošanu.

a
Blīves stāvoklis (= aukstumaģenta pietiek)
Aukstumaģenta par maz
Kontroles lodziņš
Pilns ar šķidrumu
Šķidrumā nedaudz putu
Daudz putu šķidrumā

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas
šķidruma uzpilde [kg] / 1000
2

23 Izslēdziet iedarbināšanas slēdzi.
PAZIŅOJUMS
Noteikti atveriet visus noslēgšanas
aukstumaģenta (priekš)uzpildīšanas.

b

1000

b

c

kg

GWP × kg

22 Pārbaudiet ārējā bloka kontrollodziņu. Ja aukstumaģents NAV
blīves stāvoklī, iepildiet papildu aukstumaģentu, bet NE
VAIRĀK par 25% no noteiktā papildu aukstumaģenta
daudzuma (skat. 23. lappusē "6.7.3 Papildu dzesēšanas
šķidruma daudzuma noteikšana")

b

1 =

GWP: XXX

▪ Ja cauruļvads ir garš, tad uzpildīšana, kad šķidruma
cauruļvada noslēgvārsts ir pilnīgi ciet, var izraisīt
aizsardzības sistēmas aktivizāciju un bloka darbības
pārtraukšanu.

O
X
a
b
c
d

a

Contains fluorinated greenhouse gases

▪ Ja balonā ir palicis maz aukstumaģenta, tad balona
iekšējais spiediens samazinās, neļaujot uzpildīt bloku
pat tad, ja šķidruma cauruļvada noslēgvārsts ir
noregulēts. Tādā gadījumā aizstājiet šo balonu ar citu,
kurā ir vairāk aukstumaģenta.

vārstus

pēc

Ja iekārta darbosies ar aizvērtiem noslēgšanas vārstiem,
tad tiks sabojāts kompresors.
PAZIŅOJUMS
Vītnes sprostšķidrums. Pirms apkopes atveres vāciņa
piestiprināšanas uzklājiet vītnes sprostšķidrumu uz skrūves
vītnes (NEVIS uz vāciņa vai uz blīves). Pretējā gadījumā
tur var iekļūt un sasalt kondensāts. Iespējamās sekas:
Deformācija, aukstumaģenta noplūde un kompresora
atteice.

Piestipriniet etiķeti ārpus telpām izmantojamās iekārtas
iekšpusē blakus gāzes un šķidruma noslēgšanas vārstiem.

6.8

Elektroinstalācijas pievienošana

6.8.1

Par elektroinstalācijas vadu pievienošanu

Parastā darbplūsma
Elektriskā vadojuma pievienošanā parasti ir šādi posmi:
1
Pārliecinieties, ka elektriskā tīkla rādītāji atbilst iekārtas
elektrotehniskajām prasībām.
2

Pievienojiet elektriskos vadus pie ārējā bloka (barošana,
attālinātas iedarbināšanas slēdzis, zema trokšņa līmeņa
slēdzis, izejas signāli un opcijas).

3

Pievienošana pie elektriskā tīkla.

6.8.2

a

Ārējā elektroinstalācija: pārskats

Ārējā elektroinstalācija sastāv no šādām daļām:

b
c
a
b
c

Vāciņš (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Blīve (NEDRĪKST uzklāt vītnes sprostšķidrumu)
Skrūves vītne ar vītnes sprostšķidrumu
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6 Uzstādīšana
A

i
j

X3M
C C1 W1 R

c

PAZIŅOJUMS

P1 P2

Ārējā bloka P1/P2 darbības signāla izeja jāpievieno pie
visiem elektromagnētiskajiem vārstiem, kas uzstādīti
augšpus iekšējā bloka paplašinājumvārstiem. Šis
savienojums ir nepieciešams, jo ārējam blokam vajadzīga
iespēja vadīt elektromagnētiskos vārstus palaišanas laikā
(lai novērstu aukstumaģenta šķidruma ieplūšanu
kompresorā), kā arī eļļas atplūdi.

e
f
g

X2M
A B C D

X1M
L1 L2 L3 N

Palaišanas signāls
Darbības signāls

F1 F2

PAZIŅOJUMS

h

k

d
Ry0

Ry 1
T1

a

j

i

b

T1

B

b

S1T
t° Y1S

Ry 1

NC

No

S2T
t°

Ry 0
Ry 0
Ry 0
K1M

PAZIŅOJUMS
E1H K1M

S1T
t° Y1S
S2T
Ry 0
TeS1

Ry 0

Zema trokšņa līmeņa slēdzis. Ja vēlaties attāli IESLĒGT/
IZSLĒGT zema trokšņa līmeņa darbību (skat. iestatījumu
[2‑18]), tad jums jāuzstāda zema trokšņa līmeņa slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/A+B.

H1P

B

b

Attālinātas iedarbināšanas slēdzis. Bloks ir rūpnīcā
apgādāts ar darba slēdzi, ar kuru varat IESLĒGT/IZSLĒGT
iekārtu. Ja vēlaties attālināti IESLĒGT/IZSLĒGT ārējo
bloku, tad nepieciešams attālinātas darbības slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/C+D un iestatiet uz "Remote
".

t°

Ry 0

b

PAZIŅOJUMS
E1H K1M

Izejas signāli. Ārējam blokam ir spaile (X3M), kas kalpo
kā 4 dažādu signālu izeja. Signāls ir 220~240 V AC.
Maksimālais strāvas stiprums visiem signāliem ir 0,5 A.
Bloks padod signālu šādos gadījumos:

H1P

K1M

3D111889
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
T1
RY0, RY1
H1P
K1M
E1H
S1T
S2T
Y1S

▪ C/C1:
piesardzības
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas nepārtrauc bloka
darbību.

Ārējais bloks
Iekšējais bloks
Uz ārējo bloku
Noplūdstrāvas aizsargslēdzis
Augsta sprieguma vadu ieeja
Vadības panelis (ārējie piederumi)
Piesardzības signāls
Brīdinājuma signāls
Palaišanas signāls
Darbības signāls
Zeme
Attālinātas iedarbināšanas slēdzis
OFF: normālais režīms
ON: zema trokšņa līmeņa režīms
Taimeris
Relejs
Atkausēšanas indikators
Atkausēšanas sildītāja kontaktors
Atkausēšanas sildītājs
Iekšējās temperatūras korekcijas termostats
Atkausēšanas beigu termostats
Elektromagnētiskais vārsts

▪ C/W1:
brīdinājuma
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas pārtrauc bloka
darbību.
▪ R/P2: palaides signāls — savienojums pēc izvēles —
kad darbojas kompresors.
▪ P1/P2: darbības signāls — savienojums obligāts —
kad tiek vadīts iekšējā bloka elektromagnētiskais
vārsts.
PAZIŅOJUMS
▪ Ārējās elektroinstalācijas vadi nedrīkst saskarties ar
iekšējiem cauruļvadiem, lai nerastos vadu bojājumi
saskarē ar karstām caurulēm.

3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

▪ Stingri aizveriet vāku un sakārtojiet elektriskos vadus,
lai novērstu vāka vai citu detaļu izkustēšanos.

a

6.8.3

b
c

X3M
L1 L2 L3 N

C C1 W1 R P1 P2

X2M
A B C D

BRĪDINĀJUMS
g

h

i

j

Ārējie vadi un komponenti ir JĀUZSTĀDA elektriķim, un
tiem ir JĀATBILST attiecīgajiem noteikumiem un prasībām.
d

e

Noplūdstrāvas aizsargslēdzis
Drošinātājs
Barošanas avots (ieskaitot zemi) (kabelis apvalkā)
Zema trokšņa līmeņa slēdzis
Attālinātas iedarbināšanas slēdzis
Pārraide
Piesardzības signāls
Brīdinājuma signāls

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

F1 F2

X1M

a
b
c
d
e
f
g
h

Elektroinstalācijas pievienošanas
drošības noteikumi

f

BRĪDINĀJUMS
Ja rūpnīcā NAV uzstādīts galvenais slēdzis vai cits
atvienošanas līdzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos,
nodrošinot pilnīgu atvienošanu atbilstoši pārsprieguma III
kategorijas nosacījumiem, tas ir OBLIGĀTI jāiekļauj
fiksētajā elektroinstalācijā.
LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
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BRĪDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS

▪ Izmantojiet TIKAI vara vadus.

▪ Apgrieztās fāzes aizsardzības detektors šai iekārtai
darbojas tikai tad, kad iekārta tiek iedarbināta. Tāpēc
iekārtas parastās darbības laikā apgrieztās fāzes
noteikšana netiek veikta.

▪ Gādājiet, lai ārējie vadi atbilstu attiecīgo noteikumu
prasībām.
▪ Ārējā elektroinstalācija ir jāveido atbilstoši iekārtas
komplektācijā iekļautajai elektroinstalācijas shēmai.

▪ Apgrieztās fāzes aizsardzības detektors ir paredzēts,
lai iekārtu apstādinātu, ja, to startējot, notiek kaut kas
nenormāls.

▪ NESASPIEDIET saišķī esošos kabeļus un gādājiet, lai
tie nesaskartos ar caurulēm un asām malām.
Nodrošiniet, lai spaiļu savienojumiem netiktu pielietots
ārējs spiediens.
▪ Noteikti ierīkojiet zemējumu. NESAVIENOJIET iekārtas
zemējumu ar komunālā tīkla caurulēm, izlādni vai
tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

▪ Apmainiet 2 no 3 fāzēm (L1, L2 un L3), ja rodas
apgrieztās fāzes aizsardzības traucējums.

6.8.4

Norādes par izsitamo atveru izlaušanu
PAZIŅOJUMS
Piesardzības pasākumi, strādājot ar izsitamajām atverēm:

▪ Noteikti izmantojiet atsevišķu energoapgādes avotu.
NEKAD neizmantojiet energoapgādes avotu, kas tiek
koplietots ar citu ierīci.

▪ Nesabojājiet korpusu.

▪ Noteikti uzstādiet nepieciešamos drošinātājus vai
jaudas slēdžus.

▪ Pēc izsitamo atveru izlaušanas iesakām iztīrīt atveres
un nokrāsot gan malas, gan virsmu gar malām ar
remonta krāsu, lai novērstu koroziju.

▪ Noteikti ierīkojiet noplūdstrāvas aizsardzību. Ja to
neizdara, tad iespējams elektriskās strāvas trieciens vai
aizdegšanās.

▪ Ievelkot elektriskos vadus cauri izsitamajām atverēm,
aptiniet vadus ar izolācijas lenti, lai pasargātu tos no
bojājumiem.

▪ Kad uzstādāt noplūdstrāvas aizsardzību, pārbaudiet,
vai tā ir saderīga ar invertoru (izturīga pret
augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairītos no
nevajadzīgas
noplūdstrāvas
aizsardzības
nostrādāšanas.

a

BRĪDINĀJUMS

▪ Pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, vai visi
pārsegi ir aizvērti.

b
a
b
c

▪ Pēc
elektroinstalācijas
darbu
pabeigšanas
pārliecinieties, vai visas elektriskās daļas un spailes
elektrisko daļu kārbā ir droši savienotas.

6.8.5

c

Izsitamās atveres
Atskarpes
Blīvējums u.tml.

Norādes par elektroinstalācijas vadu
pievienošanu

PAZIŅOJUMS

Neaizmirstiet tālāk minēto:

Bloku NEDRĪKST iedarbināt, kamēr nav pabeigta
aukstumaģenta cauruļvadu montāža. Ja iekārtu iedarbina,
kad nav pabeigta cauruļvadu montāža, tad ir iespējams
kompresora bojājums.

▪ Ja izmantojat no vairākām dzīslām savītus vadus, tad vada galā
uzstādiet apaļu apspaides tipa spaili. Uzstādiet apaļu apspaides
tipa spaili uz vada līdz pat izolācijai un ar piemērotu instrumentu
nostipriniet šo spaili.

PAZIŅOJUMS
Ja strāvas padevei nav N fāzes vai tā ir nepareiza,
aprīkojums sabojāsies.
PAZIŅOJUMS
NEUZSTĀDIET fāzes apsteidzes kondensatoru, jo šī
iekārta ir apgādāta ar invertoru. Fāzes apsteidzes
kondensators samazina veiktspēju un var izraisīt nelaimes
gadījumus.

b

a
a
b

Savītais vads
Apaļā apspaides tipa spaile

▪ Izmantojamās vadu ierīkošanas metodes:
Vada veids

Ierīkošanas metode
cb

Vienas dzīslas vads
PAZIŅOJUMS
Pievienojot strāvas un pārvades kabeļus, NEKAD
NENOŅEMIET termorezistoru, devēju u.c. aprīkojumu. (Ja
kompresoru darbina bez termorezistora, devēja u.c.
aprīkojuma, kompresors var sabojāties.)

A

A´

AA´
c

a

a

a Savīts vienas dzīslas vads
b Skrūve
c Plakanā paplāksne
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Vada veids
No vairākām dzīslām
savīts vads ar apaļu
apspaides tipa spaili

Ierīkošanas metode
cb

a
B

A B C D

F1 F2

bc

X2M

B

a

PAZIŅOJUMS
a Spaile

Zema trokšņa līmeņa slēdzis. Ja vēlaties attāli IESLĒGT/
IZSLĒGT zema trokšņa līmeņa darbību (skat. iestatījumu
[2‑18]), tad jums jāuzstāda zema trokšņa līmeņa slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/A+B.

b Skrūve
c Plakanā paplāksne
O Atļauts
X NAV atļauts

5

Pievilkšanas griezes momenti
Vadi

Skrūvju izmēri

Pievilkšanas
griezes
moments (N•m)

M5

2,2~2,7

X1M: strāvas padeves
vadi

Ja vēlaties pievienot Modbus
pievienojiet pārraides vadus šādi:
A B C D

6

C C1 W1 R

X2M: attālinātas
iedarbināšanas slēdzis,
zema trokšņa līmeņa
slēdzis, signālu izvade

M3.5

2,39~2,91

M4

Elektrisko vadu pievienošana pie ārējā
bloka
PAZIŅOJUMS
▪ Rīkojieties saskaņā ar elektrisko shēmu (to piegādā
līdz ar bloku, un tā atrodas apkopes vāka otrā pusē).
▪ Gādājiet, lai elektrības vadi
piestiprināt apkopes vāku.

NETRAUCĒ

pareizi

1

Noņemiet apkopes vāku. Sk. 15. lappusē "6.2.2 Ārpus telpām
uzstādāmās iekārtas atvēršana".

2

Noņemiet izolāciju (20 mm) no vadiem.

a

3

a
b
c
d

b

d

Izejas signāls

Noteikums

Piesardzības un
brīdinājuma signāls

Šis savienojums ir ieteicams,
ja ir iespējamas sistēmas
avārijas.

Palaišanas signāls

Savienojums nav obligāts.

Darbības signāls

Savienojums ir obligāts.
Pievienojiet darbības signālu
pie elektromagnētiskajiem
vārstiem, kas uzstādīti
augšpus iekšējā bloka
paplašinājumvārstiem. Ārējais
bloks vada elektromagnētiskā
vārsta darbību:
▪ Palaišanas
laikā,
lai
novērstu
aukstumaģenta
ieplūdi kompresorā.

Pievienojiet attālinātas iedarbināšanas slēdzi šādi:
F1 F2

c

▪ Ievērojiet šādus noteikumus:

Saīsiniet vada galu šajā pozīcijā
Pārmērīgs garums var radīt elektrošoku vai noplūdi.

A B C D

P1 P2

Piesardzības signāls
Brīdinājuma signāls
Palaišanas signāls
Darbības signāls

b

a
b

X2M

0,8~0,97

a

X3M: izejas signāli

paneli,

Pievienojiet vadus pie izejas signālu spailes (X3M) šādi:

(strāvas padeve +
ekranēts zemējums)

6.8.6

F1 F2

komunikāciju

▪ Eļļas atplūdes laikā.

X2M

Par to plašāk sk. 25. lappusē
"6.8.2 Ārējā elektroinstalācija:
pārskats".
UZMANĪBU!

PAZIŅOJUMS
Attālinātas iedarbināšanas slēdzis. Bloks ir rūpnīcā
apgādāts ar darba slēdzi, ar kuru varat IESLĒGT/IZSLĒGT
iekārtu. Ja vēlaties attālināti IESLĒGT/IZSLĒGT ārējo
bloku, tad nepieciešams attālinātas darbības slēdzis.
Izmantojiet bezsprieguma kontaktus mikrostrāvai (≤1 mA,
12 V DC). Savienojiet ar X2M/C+D un iestatiet uz "Remote
".
4

Pievienojiet zema trokšņa līmeņa slēdzi šādi:
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Kad pieslēdz elektrisko barošanu, pirms tam ir jāizveido
zemējums. Kad atvieno elektrisko barošanu, strāva
jāatvieno pirms zemējuma atvienošanas. Vadu garumam
starp barošanas vada atslogotāju un spaiļu paneli jābūt
tādam, lai strāvas vadus varētu pieslēgt pirms zemējuma
gadījumam, ja strāvas vads tiktu atrauts no atslogotāja.
PAZIŅOJUMS
Nekādā gadījumā nepievienojiet barošanas vadu pie spaiļu
bloka X2M vai X3M. Pretējā gadījumā ir iespējama visas
sistēmas avārija.
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c

PAZIŅOJUMS
Izejas signāli. Ārējam blokam ir spaile (X3M), kas kalpo
kā 4 dažādu signālu izeja. Signāls ir 220~240 V AC.
Maksimālais strāvas stiprums visiem signāliem ir 0,5 A.
Bloks padod signālu šādos gadījumos:

9

Attālinātas iedarbināšanas slēdzis, zema trokšņa līmeņa
slēdzis, pārraide

Izveriet vadus cauri rāmim un pievienojiet pie tā.
Izvēršana cauri
rāmim

▪ C/C1:
piesardzības
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas nepārtrauc bloka
darbību.

b
a

▪ R/P2: palaides signāls — savienojums pēc izvēles —
kad darbojas kompresors.

b
a

a Strāvas padeves kabelis un signālu
izejas kabeļi

▪ P1/P2: darbības signāls — savienojums obligāts —
kad tiek vadīts iekšējā bloka elektromagnētiskais
vārsts.
7

2

1

▪ C/W1:
brīdinājuma
signāls
—
ieteicams
savienojums — kad rodas kļūda, kas pārtrauc bloka
darbību.

b Attālinātas iedarbināšanas slēdža
kabelis, zema trokšņa līmeņa slēdža
kabelis un pārraides kabelis

Pievienojiet barošanas vadus šādi:

Savienošana ar
rāmi

3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

Kad kabeļi ir izvilkti ārpus bloka, izsitamajā
atverē var ievietot vadu aizsargiemavu.
Ja neizmantojat vadu aizsargiemavu, tad
aizsargājiet vadus ar vinila caurulēm, lai tie
nesabojātos uz izsitamās atveres malām.

a
b

A B

c
L1 L2 L3 N

a
b
c

8

X1M

Noplūdstrāvas aizsargslēdzis
Drošinātājs
Barošanas strāvas kabelis

a

bc

d

PAZIŅOJUMS

A Ārējā bloka iekšiene

Neļaujiet kabeļiem saskarties ar kreiso apkopes
noslēgvārstu un cauruļvadu. Vārsts un cauruļvads ļoti stipri
sakarst un var sabojāt kabeļus.

B Ārējā bloka ārpuse

e

a Vads
b Iemava

Nostipriniet kabeļus ar kabeļu saitēm.

c Uzgrieznis
d Rāmis

X1M
X3M

e Šļūtene

X2M

10 Pielieciet atpakaļ apkopes
"6.9.1 Ārējā bloka aizvēršana".

2×

vāku.

Skatīt

29.

lappusē

11 Pievienojiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi un drošinātāju pie
barošanas vada.

a
b

6.9

Ārpus telpām uzstādāmās iekārtas
uzstādīšanas pabeigšana

6.9.1

Ārējā bloka aizvēršana

1×
c

PAZIŅOJUMS
Aizverot āra iekārtas pārsegu, pārliecinieties, vai
pievilkšanas griezes moments NEPĀRSNIEDZ 4,1 N•m.

2×

a
b

Barošana (ieskaitot zemi)
Izejas signāli
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7 Konfigurēšana
Režīms

Apraksts

2. režīms

2. režīmu izmanto, lai mainītu sistēmas lauka
iestatījumus. Var pārbaudīt pašreizējo lauka
iestatījuma vērtību un mainīt to.

(lauka iestatījumi)

Pēc lauka iestatījumu mainīšanas var atsākt
normālu iekārtas darbību.
Dažus lauka iestatījumus izmanto darbībai
īpašā režīmā. Tādā gadījumā īpašā darbība
jāpārtrauc, lai atsāktu normālu darbību. Tālāk
tas būs norādīts paskaidrojumos.

1

Piekļuve lauka iestatījumu komponentiem

7.2.2

2 1×

Sk. 15. lappusē
atvēršana".

7

7.2.3

Konfigurēšana

"6.2.2

Ārpus

telpām

uzstādāmās

iekārtas

Lauka iestatījumu komponenti
PAZIŅOJUMS

7.1

Pārskats: konfigurēšana

DIP slēdzis (DS1 on A1P) netiek izmantots. NEMAINIET
šo rūpnīcas iestatījumu.

Šajā nodaļā aprakstīta sistēmas konfigurēšana pēc uzstādīšanas.
Lauka iestatījumu komponenti ir šādi:

Te ir informācija par tālāk uzskaitīto:
▪ Lauka iestatījumu veikšana

A2P

A1P

MODE

TEST/
HWL

IND

H1P

H2P

H3P

MASTER SLAVE L.N.O.P. DEMAND
H4P

H5P

H6P

H7P

MULTI
H8P

INFORMĀCIJA
Uzstādītājam noteikti jāizlasa visa šī nodaļa un jāveic
attiecīga sistēmas konfigurēšana.

7.2

Lauka iestatījumu veikšana

7.2.1

Par lauka iestatījumiem

BS2

BS3

BS4

BS5

SET

RETURN

TEST

RESET

X2M

X1M
X3M

BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

BS1
MODE

BS1~BS5
H1P~H7P
H8P

Spiedpogas
7 LED displejs
NEIZMANTO ārējos iestatījumos
IESL ( ) IZSL ( ) Mirgo ( )

Spiedpogas

INFORMĀCIJA

Izmantojiet spiedpogas, lai veiktu lauka iestatījumus. Spiedpogas
nospiediet ar izolētu stienīti (piemēram, pildspalvu), lai nepieskartos
zem sprieguma esošām daļām.

LED gaismas diodes un slēdži ir aukstumaģenta modulī
(nevis ūdens modulī).
Lai konfigurētu kondensācijas iekārtu, jums jāievada signāls ārējā
bloka galvenajā iespiedshēmā (A1P). Te ietilpst šādi ārējo
iestatījumu elementi:

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

▪ Spiepogas datu ievadīšanai iespiedshēmā
▪ Displejs iespiedshēmas reakcijas nolasīšanai
Ārējos iestatījumus raksturo to režīms, veids un vērtība. Piemērs:
[2‑1]=2.
PC konfigurācijas kabelis
Varat arī veikt lauka iestatījumu regulēšanu, izmantojot personālā
datora saskarni (šim nolūkam nepieciešams EKPCCAB). Uzstādītājs
var (citur) sagatavot konfigurāciju ar PC un tad ielādēt konfigurāciju
sistēmā.
Skatiet arī: 33. lappusē "7.2.9 PC konfiguratora savienošana ar
ārējo bloku".

Režīms
(uzraudzības
iestatījumi)

7 LED displejs
Displejs reaģē uz lauka iestatījumiem, kuri ir definēti kā [Režīma
iestatījums]=Vērtība.
H1P
H2P~H7P
H8P

Uzrāda režīmu
Uzrāda iestatījumus un vērtības binārā kodā
NEIZMANTO ārējos iestatījumos

Piemērs:
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Noklusējuma stāvoklis
1. režīms

Apraksts
1. režīmu var izmantot, lai uzraudzītu ārējā
bloka stāvokli. Var uzraudzīt arī dažus lauka
iestatījumus.

(H1P mirgo)
2. režīms
(H1P IESL)
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1

(H2P~H7P = binārais 1)

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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Apraksts

(H1P IZSL)

1. un 2. režīms

1. režīms

REŽĪMS: iestatīšanas režīma mainīšanai
IESTATĪTS: lauka iestatījumam
ATPAKAĻ: lauka iestatījumam
Netiek izmantots
Netiek izmantots

1. iestatījums
(2. režīmā)

LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
Gaisdzeses saldēšanas iekārtas kompresora un kondensācijas
agregāts
4P500362-1A – 2018.09

7 Konfigurēšana
[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

Piemērs: 7 LEDs displejs – 2. režīms (LRMEQ* piemērs)

Vērtība 8

Varat precizēt vērtību iestatījumam [2‑1] (= Te uzdotā iztvaikošanas
temperatūra) uz 8 (= +3°C) šādā veidā:

(2. režīmā)

(H2P~H7P = binārais 8)

7.2.4

Apraksts

#

Inicializācija: noklusējuma stāvoklis

Sāciet ar noklusējuma
stāvokli.

2

Atlasiet 2. režīmu.

3

Atlasiet 1. iestatījumu.

Ieslēdziet ārējā bloka barošanu. Pēc inicializācijas displeja rādījums
būs šāds (noklusējuma stāvoklis ar rūpnīcas iestatījumiem).

(= binārais 1)

a BS3 [1×]

Atlasiet vērtību 8 (=+3°C).
a: Uzrāda pašreizējo vērtību.

b BS2 [X×]

b: Mainiet, līdz LED indikācija
sakrīt ar 31. lappusē
"7.2.8 2. režīms: Lauka
iestatījumi" LED rādījumiem.
("X×" atkarīgs no pašreizējās
vērtības un vērtības, kuru
vēlaties atlasīt.)

10~12 min

b
c
a
b
c

BS1 [5 s]

("X×" atkarīgs no iestatījuma,
kuru vēlaties atlasīt.)
4

a

Poga/displejs

1

Piekļuve 1. vai 2. režīmam

Kad bloki ir IESLĒGTI, displejs pāriet noklusējuma stāvoklī. Tad
jums ir pieejams 1. un 2. režīms.

Darbība

c BS3 [1×]
d BS3 [1×]

c: Ievadiet vērtību sistēmā.

Strāva ieslēgta ON
Noklusējuma stāvoklis
LED indikācija, kad ir atteice

Ja noklusējuma stāvoklis neparādās pēc 10~12 minūtēm, tad
pārbaudiet atteices kodu. Pareizi atšifrējiet atteices kodu.

d: Apstipriniet. Sistēma sāk
darboties saskaņā ar šo
iestatījumu.
5

BS1 [1×]

izejiet no 2. režīma.

Režīmu pārslēgšana
Izmantojiet BS1, lai pārslēgtu starp noklusējuma stāvokli, 1. režīmu
un 2. režīmu.

7.2.7

B

B

[5

S1

S1

S1

B

B

S1

a

s]

b

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Noklusējuma stāvoklis (H1P OFF)
1. režīms (H1P mirgo)
2. režīms (H1P ON)
Nospiediet BS1.
Nospiediet BS1 un turiet vismaz 5 sekundes.

1. režīms (un noklusējuma stāvoklis):
uzraudzības iestatījumi

1. režīmā (un noklusējuma stāvoklī) varat nolasīt informāciju.
7 LED displejs – noklusējuma stāvoklis (H1P IZSL)
Varat nolasīt kļūdas koda statusu:
LED rādījums

Situācija
Pēc noklusējuma
Kļūda

INFORMĀCIJA

7 LED displejs – 1. režīms (H1P mirgo)

Ja procedūra netiek veikta kā nākas, tad nospiediet BS1,
lai atgrieztos noklusējuma stāvoklī.

Varat nolasīt šādu informāciju:

7.2.5

1. režīma lietošana

Vērtība / apraksts

Iestatījums
)

(
[1‑14]

1. režīmā (un noklusējuma stāvoklī) varat nolasīt informāciju.

Uzrāda pēdējo atteices kodu.

Sk. 31. lappusē "7.2.7 1. režīms (un noklusējuma stāvoklis):
uzraudzības iestatījumi".

[1‑15]

Piemērs: 7 LED displejs – 1. režīms

Uzrāda priekšpēdējo atteices
kodu.

Sk. 35. lappusē "11.3.1 Pēdējo atteiču kodu uzrādīšana".

[1‑16]

7.2.6

Uzrāda trešo atteices kodu no
beigām.

2. režīma lietošana

2. režīmā varat ar lauka iestatījumiem veikt sistēmas konfigurēšanu.

7.2.8

Sīkāku informāciju par to sk. 35.
lappusē "11.3 Problēmu
risināšana, izmantojot kļūdu
kodus".

2. režīms: Lauka iestatījumi

2. režīmā varat ar lauka iestatījumiem veikt sistēmas konfigurēšanu. LED bināri uzrāda iestatījumu/vērtības numuru.

LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
Gaisdzeses saldēšanas iekārtas kompresora un kondensācijas
agregāts
4P500362-1A – 2018.09

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata

31

7 Konfigurēšana
Iestatījums

Vērtība
Apraksts

(= binārais)
[2‑0]
Te uzdotā iztvaikošanas temperatūra.

LRMEQ*

LRLEQ*

–10°C

–35°C

–20°C

–45°C

–15°C

–40°C

–5°C

–30°C

0°C

–25°C

(pēc noklusējuma)

Ar šo iestatījumu uzdoto iztvaikošanas temperatūru var regulēt ar
5 K soli.

5°C
[2‑1]

–20°C
+0°C

Te iztvaikošanas temperatūras precīzā regulēšana.

(pēc noklusējuma)
+1°C

Ar šo iestatījumu iztvaikošanas temperatūru, kas iestatīta ar [2‑0],
var regulēt ar 1 K soli.

+2°C
+3°C
+4°C

[2‑6]

Adrese nav ierīkota.

Ārējā bloka adrese sakariem ar Modbus komunikāciju paneli
(BRR9A1V1).

1. adrese

Plašāku informāciju skatiet Modbus komunikāciju paneļa
uzstādīšanas instrukcijā.

3. adrese

2. adrese
4. adrese
5. adrese
…

…
63. adrese

[2‑13]

+1°C

Iztvaikošanas temperatūras korekcija, kad bloks darbojas ar zemu
trokšņa līmeni.

(pēc noklusējuma)
+2°C
+3°C

Ar šo iestatījumu uzdoto iztvaikošanas temperatūru, kas iestatīta ar
[2‑0] un [2‑1], var noregulēt darbībai ar zemu trokšņa līmeni (sk.
iestatījumu [2‑18]).

+4°C
+5°C
+10°C
+15°C
+20°C
+0°C
+25°C

[2‑17]

Zema trokšņa līmeņa 1. solis

Ventilatora un kompresora ātruma pielāgošana darbībai ar zemu
trokšņa līmeni.

(pēc noklusējuma)
Zema trokšņa līmeņa 2. solis
Zema trokšņa līmeņa 3. solis

Ar šo iestatījumu maksimālo ventilatora un kompresora ātrumu var
noregulēt darbībai ar zemu trokšņa līmeni (sk. iestatījumu [2‑18]).

Zema trokšņa līmeņa 4. solis
Zema trokšņa līmeņa 5. solis

[2‑18]
Zema trokšņa līmeņa darbība
Ar šo iestatījumu var atlasīt vienu no trim zema trokšņa līmeņa
darbības režīmiem. Zema trokšņa līmeņa darbības režīmu var
aktivizēt, ieslēdzot kontaktu starp spailēm X2M/A un X2M/B.
Sk. iestatījumus [2‑13] un [2‑17], lai iestatītu zemā trokšņa līmeņa
parametrus.

(pēc noklusējuma)

Iztvaikošanas temperatūras korekcija
(darbojas tikai iestatījums [2-13])
Ventilatora un kompresora ātruma pielāgošana
(darbojas tikai iestatījums [2-17])
Iztvaikošanas temperatūras korekcija un
ventilatora un kompresora ātruma pielāgošana
(darbojas iestatījumi [2-13] un [2-17])

INFORMĀCIJA
LRMEQ3/LRLEQ3 ārējiem blokiem zemā trokšņa līmeņa
2., 3. un 4. posmam ir vienāds skaņas samazinājuma
efekts.
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8 Ievade ekspluatācijā
7.2.9

PC konfiguratora savienošana ar ārējo
bloku

a

8.3

Kontrolsaraksts pirms nodošanas
ekspluatācijā

Pēc iekārtas uzstādīšanas vispirms pārbaudiet šādas lietas. Kad ir
veiktas visas tālāk minētās pārbaudes, iekārta jāaizver, un tikai tad
var tai ieslēgt energoapgādi.
Rūpīgi izlasiet visas uzstādīšanas un ekspluatācijas
instrukcijas uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmatā.

b

H JST

Uzstādīšana
2

3

4

5

Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi uzstādīta, lai, palaižot
iekārtu, izvairītos no nenormāla trokšņa un vibrācijas.

X41A

Ārējā elektroinstalācija

A1P

1A

X4

Pārliecinieties, ka ārējā elektroinstalācija ir ierīkota
atbilstoši
instrukcijām
nodaļā
25.
lappusē
"6.8 Elektroinstalācijas pievienošana", elektroinstalācijas
shēmām un attiecīgajām likumu prasībām.

a
b
X41A
A1P

Energoapgādes avota spriegums

PC
Kabelis (EKPCCAB)
Savienotājs
Ārējā bloka galvenā PCB

Lokālajā
energoapgādes
panelī
pārbaudiet
energoapgādes avota spriegumu. Spriegumam ir jāatbilst
iekārtas identifikācijas uzlīmē norādītajam spriegumam.
Zemējuma elektroinstalācija

8

Ievade ekspluatācijā

8.1

Pārskats: ievade ekspluatācijā

Pārliecinieties, ka zemējuma vadi ir pievienoti pareizi un
ka zemēšanas spailes ir stingri pievilktas.
Galvenās elektriskās ķēdes izolācijas pārbaude

Pēc uzstādīšanas un lauka iestatījumu noteikšanas uzstādītājam ir
jāpārbauda, vai iekārta pareizi darbojas. Tāpēc NOTEIKTI jāveic
pārbaudes darbināšana atbilstoši tālāk aprakstītajām procedūrām.

Ar 500 V megatesteri pārbaudiet, vai izolācijas pretestība
ir vismaz 2 MΩ, padodot 500 V DC spriegumu starp tīkla
spailēm un zemi. NEKAD nelietojiet megatesteri signālu
pārraides vadiem.

Šajā nodaļā aprakstīta
konfigurēšanas.

Drošinātāji, automātiskie slēdži vai aizsargierīces

sistēmas

ievade

ekspluatācijā

pēc

Ievadē ekspluatācijā parasti ir šādi posmi:
1
2
3

Pārbauda "Kontrolsarakstu pirms ievades ekspluatācijā".
Veic pārbaudes darbināšanu.
Ja nepieciešams, veic korekcijas pārbaudes darbināšanas
nenormālas pabeigšanas gadījumā.

4

Sistēmas darbināšana.

8.2

Piesardzības pasākumi, ievadot
ekspluatācijā

Pārbaudiet, vai drošinātāji, automātiskie slēdži un citas
lokāli uzstādītas aizsardzības ierīces atbilst nodaļā 14.
lappusē "5.4.1 Prasības drošības ierīcēm" norādītajiem
izmēriem un tipam. Pārliecinieties, ka netiek apiets
neviens drošinātājs vai aizsardzības ierīce.
Iekšējā elektroinstalācija
Vizuāli pārbaudiet slēdžu kārbu un iekārtas iekšpusi, vai
nav vaļīgu savienojumu vai bojātu elektrisko komponentu.
Cauruļu izmēri un izolācija
Gādājiet, lai tiktu uzstādītas pareizu izmēru caurules un lai
tiktu pareizi veikta to izolēšana.

BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

Noslēgšanas vārsti

BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS

Pārliecinieties, ka noslēgšanas vārsti ir atvērti gan
šķidruma, gan gāzes pusē.
Bojāts aprīkojums

UZMANĪBU!
NEVEICIET pārbaudes darbināšanu, kamēr notiek
darbs pie iekštelpu blokiem.
Pārbaudes darbināšanas laikā darbosies NE VIEN ārējais
bloks, bet arī ar to savienotais iekštelpu bloks. Darbs pie
iekštelpu bloka pārbaudes darbināšanas laikā ir bīstams.
UZMANĪBU!
Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplūdes un izplūdes atverēs. AIZLIEGTS noņemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā
lāpstiņas var radīt ievainojumus.
INFORMĀCIJA
Pirmajā iekārtas darbināšanas periodā nepieciešamais
jaudas izlietojums var būt lielāks, nekā norādīts iekārtas
datu plāksnītē. Šo fenomenu rada kompresors, kam ir
nepieciešama nepārtraukta 50 stundu darbība, pirms tiek
sasniegta vienmērīga darbība un stabils strāvas patēriņš.
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Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav bojātu komponentu
vai saspiestu cauruļu.
Aukstumaģenta noplūdes
Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav aukstumaģenta
noplūdes. Ja ir aukstumaģenta noplūde, mēģiniet to
novērst. Ja tas neizdodas, tad sazinieties ar vietējo
izplatītāju. Neaiztieciet aukstumaģentu, kas izplūdis no
aukstumaģenta cauruļu savienojumiem. Ir iespējami ādas
apsaldējumi.
Eļļas noplūde
Pārbaudiet kompresoru, vai tam nav noplūdes. Ja ir eļļas
noplūde, mēģiniet to novērst. Ja tas neizdodas, tad
sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Gaisa ieplūde/izplūde
Pārliecinieties, ka iekārtas gaisa ieplūdes un izplūdes
atveres NAV aizsprostotas ar papīra lapām, kartonu vai
citu materiālu.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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9 Nodošana lietotājam
Pabeigšana

Papildu aukstumaģenta uzpildīšana

Nenormāla
pabeigšana

Blokā papildus iepildītā aukstumaģenta daudzums
jāpieraksta uz komplektā iekļautās plāksnītes "Added
refrigerant" (papildu aukstumaģents), kas piestiprināta
priekšējā vāka otrā pusē.
Uzstādīšanas datums un lauka iestatījums
Noteikti pierakstiet uzstādīšanas datumu priekšējā paneļa
aizmugurē saskaņā ar EN60335‑2‑40, kā arī fiksējiet
lauka iestatījumu saturu.

8.4.3

Kontrolsaraksts, nododot
ekspluatācijā

8.4

Par pārbaudes darbināšanu

visas

sistēmas

pārbaudes

Kad notiek atteice, no X3M tiek dots piesardzības (C/C1)
vai brīdinājuma (C/W1) signāls un iedegas H2P LED uz
galvenās PCB iespiedshēmas.

darbināšanas

8.4.4
8.4.2

Pārbaudes darbināšana (7 LED displejs)

1

Pārliecinieties, ka veikti visi vajadzīgie lauka iestatījumi; sk. 30.
lappusē "7.2 Lauka iestatījumu veikšana".

2

Ieslēdziet strāvu ārējam blokam un ar to savienotajiem
iekštelpu blokiem.

3

Ieslēdziet ārējā bloka (attālinātas) iedarbināšanas slēdzi.

4

Pārbaudiet ārējā bloka kontrollodziņu. Ja aukstumaģents NAV
blīves stāvoklī, iepildiet papildu aukstumaģentu, bet NE
VAIRĀK par 25% no noteiktā papildu aukstumaģenta
daudzuma (skat. 23. lappusē "6.7.3 Papildu dzesēšanas
šķidruma daudzuma noteikšana")

b

c

Korekcijas pārbaudes darbināšanas
nenormālas pabeigšanas gadījumā

INFORMĀCIJA

Pēc pirmās uzstādīšanas noteikti veiciet sistēmas pārbaudes
darbināšanu.
Tālāk ir aprakstīta
procedūra.

Sk. 34. lappusē "8.4.3 Korekcijas pārbaudes
darbināšanas nenormālas pabeigšanas
gadījumā" par to, kas jādara nenormālas
pabeigšanas gadījumā. Kad pārbaudes
darbināšana ir pilnīgi pabeigta, var uzsākt
normālu ekspluatāciju.

Pārbaudes darbināšana uzskatāma par pilnīgi pabeigtu tikai tad, ja
nav nekādu atteiču. Atteices gadījumā jāveic korekcijas, kas
aprakstītas atteiču kodu tabulā (sk. 36. lappusē "11.3.2 Kļūdu kodi:
Pārskats"). Vēlreiz veiciet pārbaudes darbināšanu, lai pārliecinātos,
ka atteice ir pareizi novērsta.

Ir veikta a pārbaude.

8.4.1

Apraksts

d

Iekārtas darbināšana

Kad iekārta ir uzstādīta un ir veikta ārējā bloka un iekštelpu bloku
pārbaudes darbināšana, sistēma ir gatava ekspluatācijai.

9

Nodošana lietotājam

Kad pārbaude ir pabeigta un iekārta darbojas pareizi, lūdzu,
nodrošiniet, lai lietotājam būtu skaidra tālāk sniegtā informācija:
▪ Pārliecinieties, vai lietotājs ir izdrukājis dokumentāciju, un lūdziet
viņam to saglabāt izmantošanai nākotnē. Informējiet lietotāju, ka
pilnīga informācija ir pieejama URL, kas minēta iepriekš šajā
rokasgrāmatā.
▪ Izskaidrojiet lietotājam, kā pareizi darbināt sistēmu un kas jādara,
ja rodas problēmas.
▪ Parādiet lietotājam, kas ir jādara iekārtas apkopei.

a
O
X
a
b
c
d

Blīves stāvoklis (= aukstumaģenta pietiek)
Aukstumaģenta par maz
Kontroles lodziņš
Pilns ar šķidrumu
Šķidrumā nedaudz putu
Daudz putu šķidrumā

5

Pārbaudiet, vai iekštelpu bloks pūš aukstu gaisu un vai telpas/
vitrīnas temperatūra pazeminās.

6

Izslēdziet ārējā bloka (attālinātas) iedarbināšanas slēdzi.

10

PAZIŅOJUMS
Apkopes darbus drīkst veikt TIKAI pilnvarots uzstādītājs
vai servisa organizācijas pārstāvis.
Iesakām veikt apkopi vismaz vienu reizi gadā. Taču
attiecīgu likumu un noteikumu prasību dēļ var būt
nepieciešami īsāki apkopes intervāli.

UZMANĪBU!

PAZIŅOJUMS

NEIZSLĒDZIET strāvas padevi, atvienojot barošanas
vadus. Iespējamās sekas:

Eiropā apkopes intervālu noteikšanai tiek izmantotas
kopējā dzesēšanas šķidruma uzpildes siltumnīcefekta
gāzu emisijas sistēmā (izteiktas kā tonnas CO2
ekvivalenta). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo
likumdošanu.

▪ Iekārtas automātiskā restarta funkcija var automātiski
atsākt darbību, kad atkal tiks padota barošanas strāva.
▪ Kompresora atteice.
7

Apkope un remonts

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas
šķidruma uzpilde [kg] / 1000

Kontrolējiet pārbaudes darbināšanas rezultātus ārējā bloka 7
LED displejā.
Pabeigšana
Normāla
pabeigšana

Apraksts

10.1

Pārskats: uzturēšana un tehniskā
apkope

Šajā nodaļā ir informācija par tālāk uzskaitīto:

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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11 Problēmu novēršana
▪ Elektrotehniskās drošības pasākumi, veicot sistēmas uzturēšanu
un tehnisko apkopi
▪ Aukstumaģenta atgūšana

10.2

Tehniskās apkopes drošības
piesardzības pasākumi
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS
BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS
PAZIŅOJUMS: elektrostatiskās izlādes risks
Pirms jebkādu apkopes vai remonta darbu veikšanas
pieskarieties kādai iekārtas metāliskai daļai, lai atbrīvotos
no statiskās elektrības un pasargātu PCB.

10.2.1

▪ Siltummainis
Ārējā bloka siltummaini var aizsprostot putekļi, dubļi, lapas u.c.
Ieteicams siltummaini tīrīt katru gadu. Ja siltummainis ir
aizsprostots, tad iekārtas darbība var pasliktināties pārāk zema
vai pārāk augsta spiediena dēļ.

11

Problēmu novēršana

11.1

Pārskats: problēmu novēršana

Pirms problēmu novēršanas
Veiciet rūpīgu iekārtas vizuālo pārbaudi un meklējiet acīmredzamus
defektus, piemēram, vaļīgus savienojumus vai bojātus vadus.

11.2

Piesardzības pasākumi problēmu
novēršanas laikā

Elektrotehniskās drošības pasākumi

Kad tiek veikta invertora tehniskā apkope:

BRĪDINĀJUMS

1

NEDRĪKST atvērt elektrības sadales kārbas vāku 10 minūtes
pēc elektriskās strāvas izslēgšanas.

2

Ar testeri izmēriet spriegumu starp barošanas spaiļu bloka
spailēm un pārliecinieties, ka barošanas strāva ir izslēgta.
Veiciet mērījumus ar testeri arī zemāk attēlā norādītajos
punktos un pārliecinieties, ka kondensatora spriegums
galvenajā ķēdē ir mazāks par 50 V DC.

▪ Veicot iekārtas slēdžu kārbas pārbaudi, VIENMĒR
nodrošiniet, lai iekārta būtu atvienota no strāvas
padeves. Izslēdziet attiecīgo jaudas slēdzi.
▪ Ja ir tikusi aktivizēta drošības ierīce, apturiet iekārtu un
noskaidrojiet drošības ierīces aktivizēšanas iemeslu
pirms tās atiestatīšanas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
nešuntējiet drošības ierīces un nemainiet to vērtības uz
vērtībām, kas atšķiras no rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem. Ja nevarat atrast problēmas cēloni,
sazinieties ar iekārtas izplatītāju.
BĪSTAMI! ELEKTROTRIECIENA SAŅEMŠANAS RISKS

C+

A1P

C–

BRĪDINĀJUMS
Novērsiet riska situāciju radīšanu nejaušas termoslēdža
atiestatīšanas rezultātā — strāvu šai ierīcei NEDRĪKST
padot caur ārēju pārslēdzējierīci, piemēram, taimeri, kā arī
to nedrīkst pievienot kontūram, kuru regulāri IESLĒDZ vai
IZSLĒDZ komunālo pakalpojumu uzņēmums.

A2P

3

4

Lai novērstu mikroshēmas bojājumu, pirms savienotāja
izvilkšanas vai iespraušanas pieskarieties neizolētai metāla
detaļai, lai likvidētu statiskās elektrības lādiņu.
Pirms invertora aprīkojuma tehniskās apkopes uzsākšanas
izvelciet ventilatora motoru savienotājus ārējā blokā. Ievērojiet
piesardzību, nepieskarieties daļām, kuras ir zem sprieguma. (Ja
ventilators griežas stiprā vējā, tas var uzkrāt elektrisko strāvu
kondensatorā vai galvenajā ķēdē un izraisīt elektriskās strāvas
triecienu.)
Savienotāji

BĪSTAMI! APDEGUMU GŪŠANAS RISKS

11.3

Problēmu risināšana, izmantojot
kļūdu kodus
INFORMĀCIJA
Kad notiek atteice, no X3M tiek dots piesardzības (C/C1)
vai brīdinājuma (C/W1) signāls un iedegas H2P LED uz
galvenās PCB iespiedshēmas.

X106A priekš M1F
X107A priekš M2F

Kad tehniskā apkope ir pabeigta, iespraudiet atpakaļ
savienotāju. Pretējā gadījumā tiks uzrādīts atteices kods E7, un
iekārta normāli nedarbosies.

Lai uzrādītu 3 pēdējos atteiču kodus, izmantojiet spiedpogas un 7
LED displeju (sk. 30. lappusē "7.2.3 Lauka iestatījumu komponenti").
Kļūdu kodi sastāv no 2 rakstzīmēm (piemēram, E3).

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. elektroinstalācijas shēmu, kas
atrodas iekārtas apkopes vāka aizmugurē.

Pēc problēmas atrisināšanas kvitējiet atteici, izslēdzot un pēc tam
atkal ieslēdzot iedarbināšanas slēdzi, tad atkal mēģiniet iedarbināt
iekārtu.

5

Pievērsiet uzmanību ventilatoram. Bīstami veikt iekārtas pārbaudi,
kamēr darbojas ventilators. Noteikti izslēdziet galveno barošanas
slēdzi un izņemiet ārējā bloka drošinātājus.

11.3.1
#

10.3

Āra iekārtas ikgadējās tehniskās
apkopes pārbaudes saraksts

Tālāk uzskaitīto pārbaudiet vismaz vienreiz gadā:
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Pēdējo atteiču kodu uzrādīšana
Darbība

1

Sāciet ar noklusējuma
stāvokli.

2

Atlasiet 1. režīmu.

Displejs

BS1
[1×]

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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11 Problēmu novēršana
#
3

Darbība
Atlasiet atteici.
("X×" atkarīgs no
iestatījuma, kuru
vēlaties atlasīt.)

Displejs

#

BS2 Iespējamās atteices:
[X×]
[1‑14] Pēdējā atteice:

5

Darbība
Uzrāda kļūdas koda
otro rakstzīmi.

Displejs
BS2 Pieejamās rakstzīmes:
[1×]
1:
2:

[1‑15] Priekšpēdējā atteice:

3:
4:

[1‑16] Trešā atteice no
beigām:

5:
6:

4

Uzrāda kļūdas koda
pirmo rakstzīmi.

BS3 Pieejamās rakstzīmes:
[1×]
E:

7:
8:

H:

9:

F:

A:

J:

C:

L:

6

Izejiet no 1. režīma.

P:

BS1
[1×]

U:

11.3.2
Kods

Kļūdu kodi: Pārskats
Apraksts

Neparasti augsta spiediena
līmenis

Invertora kompresora motora
blokāde

Kritēriji

Augstspiediena slēdzis ≥4,0 MPa (40 bar)

Atkārtotu Izejas signāls
mēģināju
mu reizes
0

Brīdinājums

Augstspiediena slēdzis ≥3,55 MPa (35,5 bar) 3

Brīdinājums

Pozīcijas signāla kļūda

Brīdinājums

4

Cēlonis

▪
▪

Noslēgvārsti ir aizvērti
Aukstumaģents uzpildīts par daudz

Risinājums

▪
▪

▪
▪

Noslēgvārsti ir aizvērti
Nepareiza elektroinstalācija

▪
▪

Ārējā bloka ventilatora motora
atteice

Neregulāri 1 ventilatora motora apgriezieni

4

Uzmanību!

Neregulāri 2 ventilatora motoru apgriezieni

4

Brīdinājums

Elektroniskā paplašinājumvārsta
nepareiza darbība

Pārrāvums elektroniskā paplašinājumvārsta
tinumos

0

Nenormāla izplūdes caurules
temperatūra

Izplūdes caurules temperatūra >150°C
▪
▪
▪

Atveriet gāzes un šķidruma
noslēgvārstus
Nodrošiniet pareizu
▪ fāžu secību
▪ Vadi

Ventilatora motora atteice:
▪ M1F - A2P (X106A)
▪ M2F - A2P (X107A)

Pārbaudiet izpildmehānismu vai
savienojumu ar PCB

Brīdinājums

Elektroniskā paplašinājumvārsta atteice:
Y1E - A1P (X21A)

Pārbaudiet izpildmehānismu vai
savienojumu ar PCB

0

Brīdinājums

14

Brīdinājums

▪
▪

Aukstumaģenta trūkums
▪
Izplūdes termorezistora vai ārējā bloka ▪
PCB defekts
▪
Aizsprostota paplašinājumvārsta
ieplūdes atvere

Papildiniet aukstumaģentu
Nomainiet bojāto komponentu
Likvidējiet aizsprostojumu

▪
▪

Par daudz sarmas iekštelpās
Nepareizi atlasīti paplašinājumvārsti

▪
▪

Noregulējiet atkausēšanas ciklu
Atlasiet pareiza veida
paplašinājumvārstu

▪

▪
▪

Nomainiet bojāto komponentu
Pareizi uzpildiet aukstumaģentu

▪

Izplūdes caurules temperatūra >110°C UN
Y1E ≥450 pls, 60 sekundes no vietas

1

Uzmanību!

3

Brīdinājums

Iesūkšanas pārkaršana <5 K UN izplūdes
pārkaršana <15 K UN izplūdes temperatūra
<60°C 10 sekundes no vietas

0

Uzmanību!

Papildus augstāk minētajam (drošības dēļ):
iztukšojiet pārkarsušo <15 K 6 stundas

0

Brīdinājums

Iesūkšanas pārkaršana ≥5 K UN izplūdes
pārkaršana <15 K UN izplūdes temperatūra
<60°C 90 sekundes no vietas

0

Uzmanību!

Papildus augstāk minētajam (drošības dēļ):
iztukšojiet pārkarsušo <15 K 6 stundas

0

Brīdinājums

▪

Paplašinājumvārsta, iesūkšanas
caurules termorezistora vai daļējas
dzesēšanas siltummaiņa izplūdes
termorezistora defekts
Par daudz aukstumaģenta

3 devēju kļūda

Ja novirzi konstatē 3 vai vairāk devēju

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Devēja vai ārējā bloka PCB defekts

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Augstspiediena slēdža atteice

Augstspiediena slēdža ķēdes pārrāvums

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs slēdža savienojums
Slēdža vai ārējā bloka PCB defekts

▪
▪

Pareizi pievienojiet slēdzi
Nomainiet bojāto komponentu

Ārējā bloka ventilatora motora
signāla atteice

1 ventilatora motora signāla novirze

4

Uzmanību!

▪

2 ventilatora motoru signāla novirze

4

Brīdinājums

Nodrošiniet pareizu savienojumu
Nomainiet ventilatora motoru
Nomainiet invertora PCB

▪

Nepareizs ventilatora motora signāls
▪
(kļūda ķēdē)
▪
Ventilatora motora savienojuma kabeļa ▪
savienojuma pārrāvums, īsslēgums vai
pārtraukums
Bojāta invertora PCB

Ārējā gaisa termorezistora atteice Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Uzmanību!

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Izplūdes termorezistora atteice

Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Iesūkšanas termorezistora atteice Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Uzmanību!

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Siltummaiņa ieplūdes
termorezistora atteice

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Mitrums no aukstumaģenta
iesūkšanas caurules

Mitrums no ieplūdes caurules

Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata

36

Izplūdes caurules temperatūra >120°C
ilgāk par 70 sekundēm
Izplūdes caurules temperatūra >125°C
ilgāk par 30 sekundēm
Izplūdes caurules temperatūra >130°C

Atveriet gāzes un šķidruma
noslēgvārstus
Vēlreiz aprēķiniet vajadzīgo papildus
aukstumaģenta daudzumu un atgūstiet
lieko aukstumaģentu ar aukstumaģenta
atgūšanas ierīci

▪
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12 Likvidēšana
Kods

Apraksts

Kritēriji

Atkārtotu Izejas signāls
mēģināju
mu reizes

Cēlonis

Siltummaiņa izplūdes
termorezistora atteice

Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Augstspiediena devēja atteice

Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Uzmanību!

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Zemspiediena devēja atteice

Ķēdes pārrāvums vai īssavienojums

0

Brīdinājums

▪
▪

Nepareizs devēja savienojums
Bojāts devējs

▪
▪

Pareizi pievienojiet devēju
Nomainiet bojāto komponentu

Invertora PCB darbības
traucējums

IGBT kļūda

0

Brīdinājums

▪

Bojāta invertora PCB

▪

Pārbaudiet, vai nav ārēju iemeslu
(piemēram, elektromagnētisko
traucējumu). vai nomainiet invertora
PCB.

Ribu temperatūras pieaugums

93°C

9

Brīdinājums

▪

Ribu temperatūras pieaugums
invertora atteices dēļ
Ribu temperatūras pieaugums
īsslēguma dēļ
Ribu termorezistora atteice

▪

Likvidējiet šķēršļus, kas traucē gaisa
ieplūdi ārējā blokā
Pārbaudiet PCB savienojumus
Nomainiet bojāto komponentu

▪
▪

▪
▪

Invertora kompresora momentāns —
strāvas stipruma pieaugums

9

Brīdinājums

—

—

Invertora kompresora strāvas
pieaugums

≥16,1 A

9

Brīdinājums

—

—

Bojāta invertora kompresora
palaišanas atteice

—

4

Brīdinājums

—

—

Pārraides kļūda starp vadības
bloka PCB un invertora PCB

Pārraides kļūda starp galveno PCB un
invertora PCB

Nav
Uzmanību!
ierobežoju
ma

Bojāts savienojums starp galveno un
invertora PCB

Nomainiet bojāto komponentu

Invertora kompresoram nestabils
barošanas spriegums

—

9

Energoapgādes sprieguma svārstības

Pārbaudiet, vai elektroenerģijas padeve ir
atbilstošajā diapazonā

Ribu termorezistors

Ribu termorezistora ķēdes pārtraukums vai
īssavienojums

Nav
Uzmanību!
ierobežoju
ma

Ribu termorezistora, invertora PCB,
invertora kompresora vai ventilatora
motora defekts

Nomainiet bojāto komponentu

Apgriezta fāze / vaļēja fāze

Apgriezta fāze vai vaļēja fāze

0

Brīdinājums

Nepareiza fāžu pieslēguma secība pie
barošanas spailēm X1M

Pārliecinieties, ka fāzes ir pie X1M pareizi
pieslēgtas

9

Brīdinājums

Nepietiekams barošanas spriegums

Pārliecinieties, ka ir pietiekams barošanas
strāvas spriegums

Invertora kompresoram nepareizs —
barošanas spriegums

12

Risinājums

Brīdinājums

Likvidēšana
PAZIŅOJUMS
NEMĒĢINIET
pats
demontēt
sistēmu:
sistēmas
demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrāde ir
jāveic saskaņā ar attiecīgo likumdošanu. Bloki ir
JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to
sastāvdaļas atkārtoti izmantotu.
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13 Tehniskie dati

13

Tehniskie dati

Jaunāko tehnisko datu apskats ir pieejams reģionālajā Daikin tīmekļa vietnē (publiski pieejama). Jaunāko tehnisko datu pilns komplekts ir
pieejams Daikin ārtīklā (ir nepieciešama autentifikācija).

13.1

Apkopes atstarpe: Ārējais bloks

Kad blokus uzstāda citu blakus citam, cauruļvads jāievelk uz priekšu, uz aizmuguri vai uz leju. Šajā gadījumā cauruļvads uz sāniem nav
iespējams.
Kad blokus uzstāda citu blakus citam un cauruļvads ir uz aizmuguri, nepieciešamā atstarpe starp blokiem ir ≥250 mm (nevis ≥100 mm, kā
parādīts attēlos zemāk).

) | Viena bloku rinda (

Atsevišķs bloks (

)
A~E

eB
E

eD

e

HU

C

c

b

d

D

B

a
HD

HB

e

≥100

b

—

≥100 ≥100 ≥100

B, E

—

≥100

A, B, C, E

—

≥150 ≥150 ≥150

D

—

D, E

—

B, D

—

B, D, E

HB<HD

A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

e

eB

eD

≥1000

≤500

≥1000

≤500

≥500
≥1000 ≥1000 ≤500
≥100

≥500

HB≤½HU

≥250

≥750 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥250

≥1000 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥100

≥1000 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥200

≥1000 ≥1000

≤500

HD>HU

≥200

≥1700 ≥1000

≤500

≥1000

≤500

B

—

≥200 ≥300 ≥1000

A, B, C, E

—

≥200 ≥300 ≥1000

D

—

D, E

—

B, D

HD>HU

≥300

≥1000

HD≤½HU

≥250

≥1500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1500

HB<HD

HB≤½HU

≥300

≥1000 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥300

≥1250 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥250

≥1500 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1500 ≥1000

≤500

HD>HU

≥300

≥2200 ≥1000

≤500

HB

a

≥1000
≥1000 ≥1000 ≤500

HB>HU
A

HB>HD

1

1+2

Šķērši (sienas/deflektoru plāksnes)
Šķērslis (jumts)
Mazākais apkopes attālums starp bloku un šķēršļiem A, B, C, D un E
Lielākais attālums starp bloku un šķēršļa E malu šķēršļa B virzienā
Lielākais attālums starp bloku un šķēršļa E malu šķēršļa D virzienā
Bloka augstums
Šķēršļu B un D augstums
Noblīvējiet montāžas rāmja apakšu, lai novērstu izplūdušā gaisa ieplūšanu atpakaļ iesūkšanas pusē caur bloka apakšu.
Var uzstādīt maksimāli divus blokus.
Nav atļauts
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d

A, B, C

d
HD

c

A, B, C

B, D, E
D

b
≥100

A

E

HU
c

a

—

HB>HU

≥100

C

(mm)

B

HB>HD

eB
eD

HB HD HU
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13 Tehniskie dati
Vairākas bloku rindas (

)
≥100

≥100

≥100

≥100

Bloku krāvums (maks. 2 līmeņi) (

≥100

≥100

b (mm)
b≥250

½HU<HB≤HU

b≥300

HB>HU

HB
b

≥2000
≥200
≥1000

HB HU
HB≤½HU

≥100

≥3000

HU

≥600
≥1500

)

A1

A2

≥100

≥100

A2

A2

≥300
≥1000

B1

B2

≥100

≥100

B2

B2
≥100

≥100

≥300
≥1000

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Ja ir iespējama drenāžas ūdens nopilēšana un sasalšana starp augšējiem un apakšējiem blokiem…
(A2) Tad uzstādiet jumtu starp augšējiem un apakšējiem blokiem. Augšējo bloku uzstādiet pietiekami augstu virs apakšējā bloka, lai novērstu
ledus uzkrāšanos pie augšējā bloka apakšējās plāksnes.
(B1) Ja nav iespējama drenāžas ūdens nopilēšana un sasalšana starp augšējiem un apakšējiem blokiem…
(B2) Tad nav nepieciešams uzstādīt jumtu, bet vajag noblīvēt spraugu starp augšējiem un apakšējiem blokiem, lai novērstu izplūdušā gaisa
ieplūšanu atpakaļ iesūkšanas pusē caur bloka apakšu.
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13 Tehniskie dati
13.2

Cauruļu sistēma: āra iekārta
m

c

R4T

k
g

R6T

Y1E

j

h
R1T

d

M

f

R3T

e

l

f
R5T
S1NPH

c
n

c

i

b
d

a

S1PH

S1NPL
M1C

R2T

3D111393B

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
M1C
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
S1NPH
S1NPL
S1PH
Y1E

Noslēgvārsts (gāze)
Noslēgvārsts (šķidrums)
Filtrs
Apkopes atvere
Pretvārsts
Apkopes noslēgvārsts
Šķidruma trauks
Siltummainis
Eļļas atdalītājs
Sadalītājs
Dubultas caurules siltummainis
Propellera ventilators
Kontroles lodziņš
Kapilārā caurule
Kompresors
Termorezistors (gaiss)
Termorezistors (izplūde)
Termorezistors (iesūkšana)
Termorezistors (šķidruma caurule)
Termorezistors (zemdzeses siltummaiņa izplūde)
Termorezistors (zemdzeses siltummaiņa ieplūde)
Augstspiediena devējs
Zemspiediena devējs
Augstspiediena slēdzis
Elektroniskais paplašinājumvārsts (zemdzese)
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13 Tehniskie dati
13.3

Elektroinstalācijas shēma: āra
iekārta

Vadojuma shēmu piegādā līdz ar bloku, un tā atrodas apkopes vāka
iekšējā pusē.
Simboli:
Angļu

Tulkojums

K*R (A*P)

Magnētiskais relejs

L1R

Reaktors

L*A

Savienotājs

M1C

Motors (kompresors)

M1F

Motors (ventilators) (augšējais)

M2F

Motors (ventilators) (apakšējais)

NA (A1P)

Savienotājs
Savienotājs

Symbols

Simboli

X1M

Galvenais spaiļu bloks

P1, P2
(A2P)

Zemējuma vads

PS (A2P)

Elektriskā barošana

Vads Nr. 15

Q1DI

Noplūdstrāvas aizsargslēdzis(ārējie piederumi)

Ārējais vads

R1T

Termorezistors (gaiss)

Ārējais kabelis

R2T

Termorezistors (M1C izplūde)

Savienojums ** turpinās 12. lpp.
2. kolonnā

R3T

Termorezistors (iesūkšana)

R4T

Termorezistors (šķidruma caurule)

R5T

Termorezistors (zemdzeses siltummaiņa izplūde)

R6T

Termorezistors (zemdzeses siltummaiņa ieplūde)

R10T

Termorezistors (ribas)

R* (A2P)

Rezistors

S1NPH

Spiediena devējs (augsts)

S1NPL

Spiediena devējs (zems)

S1PH

Spiediena slēdzis (augsts)

S1S

Iedarbināšanas slēdzis (REMOTE/OFF/ON)

15

**/12.2
1

Vairākas elektroinstalācijas
iespējas
Opcija
Nav uzstādīts sadales kārbā
Elektroinstalācija atkarīga no
modeļa
PCB

Piezīmes:
1

Symbols: skatīt iepriekš.

SW1

Zema trokšņa līmeņa režīma slēdzis

2

Sk. uzstādīšanas rokasgrāmatā vai apkopes rokasgrāmatā
par to, kā lietot BS1~BS4 pogas un DS1‑1~DS1‑2 slēdžus.

SW2

Ārējais iedarbināšanas slēdzis

U, V, W
(A2P)

Savienotājs

V1R (A2P)

IGBT barošanas modulis

V2R, V3R
(A2P)

Diožu modulis

X*A

PCB savienotājs

X*M

Spaiļu josla

X*Y

Savienotājs

Y1E

Elektroniskais paplašinājumvārsts (zemdzese)

Z*C

Traucējumu filtrs (ferīta serde)

Z*F (A1P)

Traucējumu filtrs

3

Nedarbiniet ierīci, izveidojot aizsardzības ierīces īsslēgumu
S1PH.

4

Šī kontakta kapacitāte ir 220~240 V AC – 0,5 A (kopā
piesardzības signāls, brīdinājuma signāls, palaišanas signāls
un darbības signāls).

5

Sākotnējais iestatījums ir "0" (IZSL.). Lai iedarbinātu, iestatiet
uz "1" (ATTĀL.) vai "2" (IESL.).

6

7

Lai lietotu attālināto slēdzi, izmantojiet bezsprieguma
kontaktus mikrostrāvai (<1 mA - 12 V DC). Norādījumus par
attālinātā slēdža lietošanu sk. inženiertehniskos datos.
SW1 sākotnējais stāvoklis ir "atvērts" (normālais režīms). Lai
ieslēgtu zema trokšņa līmeņa režīmu, saslēdziet šo kontaktu.

Vadojumshēmas paskaidrojumi LRMEQ3+4:
A1P

Iespiedshēma (galvenā)

A2P

Iespiedshēma (invertors)

BS* (A1P)

Pogas (MODE, SET, RETURN, TEST, RESET)

C* (A2P)

Kondensators

DS1 (A1P)

DIP slēdzis

E, E1 (A1P) Savienotājs
F1U (A1P)

Drošinātājs (T 31,5 A / 500 V)

F1U (A2P)

Drošinātāks (T 5 A / 250 V)

F2U (A1P)

Drošinātājs (T 31,5 A / 500 V)

F3U

Drošinātājs (T 1,0 A / 250 V)

F3U (A1P)

Drošinātājs (T 6,3 A / 250 V)

F4U

Drošinātājs (T 1,0 A / 250 V)

F4U (A1P)

Drošinātājs (T 6,3 A / 250 V)

F5U (A1P)

Drošinātājs (T 6,3 A / 250 V)

HAP (A*P)

Darbības LED (apkopes monitors ir zaļš)

H*P (A1P)

LED (apkopes monitors ir oranžs)

K1M (A2P)

Magnētiskais kontaktors
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14 Par sistēmu

Informācija lietotājam
14

Par sistēmu
PAZIŅOJUMS
Turpmākai sistēmas modificēšanai vai paplašināšanai:
Atļauto kombināciju pārskats (turpmākai sistēmas
paplašināšanai)
ir
pieejams
inženiertehniskajā
dokumentācijā, un par to iepriekš jākonsultējas. Lai
uzzinātu vairāk un saņemtu profesionālas konsultācijas,
vērsieties pie uzstādītāja.

16

Darbība

16.1

Darbības diapazons

Lai sistēma droši un efektīvi darbotos, tā jāizmanto šādos
temperatūras diapazonos.
LRMEQ*
Āra temperatūra

Sistēmas shēma

16.2

Sistēmas darbināšana

16.2.1

Par sistēmas darbināšanu

▪ Lai iedarbinātu un apturētu
iedarbināšanas slēdzi.

a

b

c
a
b
c
d

15

d

Ārējais bloks (ZEAS kondensācijas bloks)
Aukstumaģenta cauruļvads
Iekštelpu bloks (gaisa dzesētājs)
Iekštelpu bloks (vitrīna)

Pirms iedarbināšanas
BRĪDINĀJUMS
Iekārtas detaļas ir zem sprieguma un sakarst.

–45~–20°C

–20~5°C

Iztvaikošanas temperatūra

14.1

LRLEQ*

–20~43°C (ar sauso termometru)

ārējo

bloku,

lietojiet

ārējo

▪ Ja galveno barošanas slēdzi izslēdz, kad sistēma darbojas, tad
iekārta automātiski atsāk darbību, kad atkal tiek ieslēgta
barošana.

17

Enerģijas taupīšana un
optimāla darbināšana

▪ Izslēdziet strāvas padevi iekārtai, ja iekārta ilgāku laiku NETIEK
darbināta. Ja galvenais strāvas padeves slēdzis ir ieslēgts, iekārta
patērē elektrību. Lai garantētu netraucētu iekārtas darbību,
ieslēdziet galveno barošanas slēdzi 6 stundas pirms iekārtas
iedarbināšanas.

BRĪDINĀJUMS
Pirms ierīces darbināšanas pārliecinieties, ka uzstādītājs
tās uzstādīšanu ir veicis pareizi.

18

Uzturēšana un tehniskā
apkope

PAZIŅOJUMS
Nekādā gadījumā pats neveiciet iekārtas pārbaudi vai
tehnisko apkopi. Izsauciet kvalificētu tehniskās apkopes
speciālistu.

PAZIŅOJUMS
Nekādā gadījumā pats neveiciet iekārtas pārbaudi vai
tehnisko apkopi. Izsauciet kvalificētu tehniskās apkopes
speciālistu.

UZMANĪBU!
Nav ieteicams ilgi atrasties iekārtas gaisa plūsmā, tas var
kaitēt veselībai.
UZMANĪBU!
Lai novērstu skābekļa trūkumu, pietiekami vēdiniet telpu, ja
tajā kopā ar sistēmu tiek izmantots aprīkojums ar degli.
UZMANĪBU!

Ja izdeg drošinātājs, tad to nedrīkst nomainīt ar
drošinātājs, kuram ir nepareizs strāvas stipruma rādītājs,
vai ar stiepli. Vara stieples izmantošana drošinātāja vietā
var izraisīt iekārtas bojājumu vai tās aizdegšanos.
UZMANĪBU!

NEDARBINIET iekārtu, kad telpā izmantojat izsmidzināmu
insekticīdu. Ķīmiskās vielas var uzkrāties blokā un
apdraudēt sevišķi jutīgu cilvēku veselību.

Neievietojiet dažādus priekšmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplūdes un izplūdes atverēs. AIZLIEGTS noņemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griežas lielā ātrumā, tā
lāpstiņas var radīt ievainojumus.

PAZIŅOJUMS

UZMANĪBU!: Pievērsiet uzmanību ventilatoram!

Noteikti ieslēdziet 6 stundas pirms uzpildīšanas, lai strāva
tiktu pievadīta kompresora kartera sildītājam un lai
aizsargātu kompresoru.

Ir bīstami
ventilators.

Uzstādītāja un lietotāja rokasgrāmata
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BRĪDINĀJUMS

veikt

iekārtas

pārbaudi,

kamēr

darbojas

Pirms jebkuru apkopes darbu sākuma vienmēr izslēdziet
galveno slēdzi.
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19 Darbības traucējumu novēršana
UZMANĪBU!
Pēc ilgas lietošanas pārbaudiet bloka rāmi un
stiprinājumus, vai tie nav bojāti. Bloks, kuram ir bojāti
stiprinājumi, var nokrist un radīt traumas.

Kad jums nepieciešama izplatītāja palīdzība, vienmēr sniedziet
viņam šādas ziņas:
▪ Iekārtas modeļa pilns nosaukums.
▪ Sērijas numurs (norādīts uz iekārtas datu plāksnītes).
▪ Uzstādīšanas datums.

18.1

Tehniskā apkope pēc ilgas
dīkstāves

▪ Darbības traucējuma izpausmes un defekta pazīmes.
BRĪDINĀJUMS

Piemēram, jaunas darba sezonas sākumā.

▪ Jūs nedrīkstat iekārtu pārbūvēt, izjaukt, demontēt, no
jauna uzstādīt un remontēt, jo nepareizas izjaukšanas
vai uzstādīšanas gadījumā ir iespējams elektriskās
strāvas trieciens vai aizdegšanās. Vērsieties pie
izplatītāja.

▪ Pārbaudiet ārējā bloka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres,
novāciet visu, kas tur var kavēt gaisa plūsmu.

18.2

Par aukstumaģentu

▪ Nejaušas aukstumaģenta noplūdes gadījumā nedrīkst
pieļaut tā saskari ar atklātu liesmu. Pats
aukstumaģents ir pilnīgi drošs, nav indīgs un nedeg,
bet tas izdala indīgu gāzi, ja nejauši noplūst telpā, kur ir
degoša gāze no sildītāja ar ventilatoru, no gāzes plīts
vai tamlīdzīgām ierīcēm. Pirms kondicionētāja darbības
atsākšanas vienmēr pieprasiet kvalificētu servisa
darbinieku apstiprinājumu, ka noplūde ir novērsta un
noplūdes vieta ir salabota.

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes.
NEIZLAIDIET gāzes atmosfērā.
Dzesētāja tips: R410A
Globālās sasilšanas potenciāla (GWP) vērtība: 2087,5
PAZIŅOJUMS
Eiropā apkopes intervālu noteikšanai tiek izmantotas
kopējā dzesēšanas šķidruma uzpildes siltumnīcefekta
gāzu emisijas sistēmā (izteiktas kā tonnas CO2
ekvivalenta). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo
likumdošanu.
Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:
dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas
šķidruma uzpilde [kg] / 1000
Lai saņemtu
uzstādītāju.

papildinformāciju,

sazinieties

ar

savu

BRĪDINĀJUMS
Aukstumaģents sistēmā ir drošs un parasti nenoplūst.
Taču aukstumaģenta noplūdes gadījumā telpā tā saskare
ar gāzes degļa liesmu, sildītāju vai plīti var izraisīt indīgas
gāzes rašanos.
Noplūdes gadījumā izslēdziet visus sildītājus, izvēdiniet
telpu un vērsieties pie izplatītāja, kurš jums pārdeva
iekārtu.
Neizmantojiet šādu sistēmu, kamēr apkopes speciālists
nav novērsis noplūdi un attiecīgi apstiprinājis iekārtas
gatavību izmantošanai.

18.3

Tehniskā apkope un garantija

18.3.1

Garantijas periods

▪ Izstrādājuma komplektā ietilpst garantijas karte, kuru izplatītājs
aizpilda sistēmas uzstādīšanas laikā. Klients pārbauda, vai karte ir
pareizi aizpildīta, un to rūpīgi glabā.
▪ Ja izstrādājumam garantijas periodā ir nepieciešama labošana,
tad vērsieties pie izplatītāja un uzrādiet viņam garantijas karti.

18.3.2

Ieteicamā tehniskā apkope un pārbaude

19

Darbības traucējumu
novēršana

Ja sistēmas atteices rezultātā ir iespējama preču sabojāšanās telpā/
vitrīnā, tad varat palūgt uzstādītājam, lai viņš ierīko signalizāciju
(piemēram, spuldzi). Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam
sazināties ar uzstādītāju.
Ja rodas kāds no tālāk minētiem darbības traucējumiem, veiciet
attiecīgos norādītos pasākumus un vērsieties pie izplatītāja.
BRĪDINĀJUMS
Apturiet iekārtu un izslēdziet strāvu, ja notiek kaut kas
neparasts (parādās deguma smaka u.tml.).
Iekārtas darbināšana tādos apstākļos var izraisīt nopietnus
bojājumus, elektriskās strāvas triecienus vai aizdegšanos.
Vērsieties pie izplatītāja.
Sistēmas remonts ir JĀVEIC tehniskās apkopes speciālistam.
Darbības traucējums

Pasākums

Ja bieži nostrādā drošības ierīce,
piemēram, drošinātājs, automātiskais
drošinātājs, noplūdes strāvas
aizsardzības automāts, vai pareizi
nedarbojas galvenais slēdzis.

Izslēdziet galveno slēdzi.

Ja no iekārtas tek ūdens.

Pārtrauciet iekārtas
darbību.

Pareizi nedarbojas iedarbināšanas
slēdzis.

izslēdziet strāvas padevi.

Ja sistēma pareizi NEDARBOJAS (izņemot augstāk minētos
gadījumus) un nav neviena no augstāk minētajiem darbības
traucējumiem, tad veiciet sistēmas izpēti tālāk norādītajā veidā.

Vairākus gadus ilgas ekspluatācijas laikā iekārtā uzkrājas putekļi,
kas daļēji pasliktina iekārtas darbību. Lai izjauktu un iztīrītu iekārtu,
nepieciešamas tehniskas zināšanas, tādēļ papildus parastai
tehniskajai apkopei iesakām noslēgt arī tehniskās apkopes un
pārbaudes līgumu, lai iekārtai nodrošinātu vislabāko apkopi. Mūsu
izplatītāju tīkla dalībniekiem visu laiku ir pieejami svarīgāko rezerves
daļu krājumi, kas nodrošinās pēc iespējas ilgāku iekārtas
ekspluatāciju. Lai uzzinātu vairāk, vērsieties pie izplatītāja.
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20 Pārvietošana
Darbības traucējums
Ja sistēma vispār
nedarbojas.

Pasākums
▪ Pārbaudiet, vai nav pārtraukta strāvas
padeve elektriskajā tīklā. Pagaidiet, līdz
tiek atjaunota strāvas padeve elektriskajā
tīklā. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta
sistēmas
darbības
laikā,
sistēma
automātiski atsāk darbību, kad tiek
atjaunota strāvas padeve.

▪ Sistēma nesāk darboties uzreiz pēc strāvas padeves ieslēgšanas.
Pagaidiet vienu minūti, līdz mikrodators ir gatavs darbam.

19.1.2

Pazīme: iekārta nepārtrauc darboties
uzreiz pēc izslēgšanas

Tas nepieciešams, lai novērstu iekārtas mezglu bojājumus. Iekārta
pārtrauks darbu pēc īsa brīža.

▪ Pārbaudiet, vai nav izdedzis drošinātājs
vai nostrādājis automātiskais drošinātājs.
Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet
automātisko
drošinātāju,
ja
tas
nepieciešams.

19.1.3

Sistēma pārtrauc
darboties tūliņ pēc
palaišanas.

▪ Pārbaudiet, vai nav aizsprostotas ārējo
vai iekštelpu bloku gaisa ieplūdes vai
izplūdes atveres. Likvidējiet šķēršļus.

▪ Šņākoņa, kad iekārtu iedarbina vai uzreiz pēc iekārtas darbības
pārtraukšanas. Tas ir troksnis, ko rada aukstumaģenta plūsmas
apturēšana vai plūsmas maiņa.

Sistēma darbojas, bet
nepietiekami dzesē.

▪ Pārbaudiet, vai nav aizsprostotas ārējo
vai iekštelpu bloku gaisa ieplūdes vai
izplūdes atveres. Likvidējiet šķēršļus.

▪ Ja mainās darbības trokšņa tonis. Šo troksni rada frekvences
maiņa.

▪ Pārbaudiet, vai iekštelpu bloks nav
sasalis. Manuāli atkausējiet bloku vai
saīsiniet atkausēšanas ciklu.

19.1.4

▪ Pārbaudiet, vai telpā/vitrīnā nav pārāk
daudz priekšmetu. Izņemiet dažus
priekšmetus.
▪ Pārbaudiet, vai telpā/vitrīnā nav traucēta
gaisa cirkulācija. Mainiet priekšmetu
izvietojumu telpā/vitrīnā.

▪ Dzirdama nepārtraukta klusa šņākoņa, kad sistēma veic
dzesēšanu. Šo skaņu rada aukstumaģenta gāzes plūsma
iekštelpu un ārējā blokā.

19.1.5

▪ Pārbaudiet, vai nav aukstā gaisa
noplūdes no telpas/vitrīnas. Novērsiet
aukstā gaisa noplūdi.
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Šīs pazīmes NAV sistēmas darbības traucējumu pazīmes:

19.1.1

Pazīme: sistēma nedarbojas

▪ Sistēma nesāk darboties uzreiz pēc ieslēgšanas. Ja deg darbības
indikators, tad sistēma ir normālā stāvoklī. Lai novērstu
kompresora motora pārslogošanu, sistēma sāk darboties 5
minūtes pēc atkārtotas ieslēgšanas, ja tā tikusi izslēgta īsu brīdi
iepriekš.
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Likvidēšana

Iekārtā ir hidrofluorogleklis. Kad nepieciešams utilizēt iekārtu,
vērsieties pie izplatītāja.
PAZIŅOJUMS
NEMĒĢINIET
pats
demontēt
sistēmu:
sistēmas
demontāža, aukstumaģenta, eļļas un citu daļu apstrāde ir
jāveic saskaņā ar attiecīgo likumdošanu. Bloki ir
JĀPĀRSTRĀDĀ specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai to
sastāvdaļas atkārtoti izmantotu.

▪ Pārbaudiet, vai durvis nav pārāk ilgi
atvērtas. Samaziniet durvju atvēršanas
ilgumu.

Pazīmes, kuras NELIECINA par
sistēmas darbības traucējumiem

Pārvietošana

Vērsieties pie izplatītāja, ja nepieciešams visu iekārtu demontēt un
uzstādīt citur. Blokus drīkst pārvietot tikai speciālists.

▪ Pārbaudiet, vai telpā/vitrīnā neglabājas
karsti priekšmeti. Vienmēr ievietojiet tikai
atdzesētus priekšmetus.

19.1

Pazīme: negriežas ārējā bloka ventilators

Darbības laikā. Ventilatora griešanās ātrums tiek attiecīgi regulēts,
lai optimizētu iekārtas darbību.
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Ja pēc augstāk minēto faktoru pārbaudes jūs nevarat novērst
darbības traucējumu, tad vērsieties pie uzstādītāja un paziņojiet
viņam darbības traucējuma pazīmes, pilnu iekārtas modeļa
nosaukumu (ja iespējams, sērijas numuru) un uzstādīšanas datumu
(tas var būt norādīts garantijas kartē).

Pazīme: no bloka nāk ārā putekļi

Ja bloku izmanto pēc ilgas dīkstāves. Jo blokā ir sakrājušies putekļi.

▪ Pārbaudiet,
vai
uz
ārējā
bloka
siltummaiņa nav pārāk daudz putekļu.
Notīriet putekļus ar birsti vai putekļu
sūcēju;
neizmantojiet
ūdeni.
Ja
nepieciešams,
konsultējieties
ar
izplatītāju.

▪ Pārbaudiet, vai iekštelpu blokam nav
iestatīta pārāk augsta temperatūra.
Iestatiet atbilstošu temperatūru.

Pazīme: troksnis (ārējais bloks)
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Glosārijs

Izplatītājs
Attiecīgā produkta izplatītājs.
Pilnvarots uzstādītājs
Tehniski prasmīga persona, kas ir kvalificēta šī produkta
uzstādīšanai.
Lietotājs
Persona, kas ir šī produkta īpašnieks un/vai ekspluatē šo
produktu.
Piemērojamā likumdošana
Visas starptautiskās, Eiropas, nacionālās un vietējās
direktīvas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un
izmantojami noteiktam produktam vai sfērai.
Servisa uzņēmums
Kvalificēts uzņēmums, kas var
nepieciešamo iekārtas remontu.

veikt

vai

koordinēt

LRMEQ+LRLEQ3+4BY1
Gaisdzeses saldēšanas iekārtas kompresora un kondensācijas
agregāts
4P500362-1A – 2018.09

22 Glosārijs
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju
rokasgrāmata, kurā izskaidrota uzstādīšana, konfigurēšana
un uzturēšana.
Ekspluatācijas rokasgrāmata
Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju
rokasgrāmata, kurā izskaidrota ekspluatācija.
Apkopes instrukcijas
Noteiktam produktam vai instalācijai paredzēta instrukciju
rokasgrāmata, kurā izskaidrota (ja nepieciešams)
uzstādīšana,
konfigurēšana,
ekspluatācija
un/vai
uzturēšana.
Piederumi
Uzlīmes, rokasgrāmatas, informācijas lapas un aprīkojums,
kas iekļauts iekārtas komplektācijā un kas ir jāuzstāda
atbilstoši
pavadošajā
dokumentācijā
sniegtajām
instrukcijām.
Papildu aprīkojums
Aprīkojums, kuru ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin,
un kuru iespējams kombinēt ar šo produktu atbilstoši
pavadošajā dokumentācijā sniegtajām instrukcijām.
Ārējie piederumi
Aprīkojums, kuru Daikin NERAŽO un kuru var kombinēt ar
izstrādājumu saskaņā ar instrukcijām piegādātajā
dokumentācijā.
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