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Üldised ettevaatusabinõud

1.1

Info kasutusjuhiste kohta

HOIATUS
Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

▪ Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on
tõlked.
▪ Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga
olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
▪ Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja
teatmikus kirjeldatud toiminguid teha ainult AINULT selleks
volitatud paigaldaja.

1.1.1

Hoiatuste ja sümbolite tähendus

▪ ÄRGE loputage seadet.
▪ ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.
▪ ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.
MÄRKUS
▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.
▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
See sümbol
elektrilöögiga.

tähistab
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1 Üldised ettevaatusabinõud
▪ Seadmetel on järgmine sümbol:

HOIATUS
Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad
põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI
panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi
ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude
osade käsitsemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.
Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada,
ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega
aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja
inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja
või kohaliku omavalitsuse poole.

ETTEVAATUST
ÄRGE puudutage
alumiiniumribisid.

õhu

sissevõtuava

ja

seadme

MÄRKUS
▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.
▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

▪ Toiteelementidel on järgmine sümbol:

MÄRKUS
See tähendab, et toiteelemente ei tohi panna sorteerimata
olmeprügi hulka. Kui selle sümboli kohal on keemilise elemendi
tähis, siis tähendab see, et patarei sisaldab raskemetalle üle
teatud kontsentratsiooni.
Võimalikud keemilise elemendi sümbolid on: Pb: plii (>0,004%).
Kasutatud toiteelemente tuleb käidelda eriettevõttes, et neid
elemente saaks taaskasutada. Kasutatud toiteelementide
nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda
võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades
ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.
Seadmele tuleb sisse seada riiklike eeskirjadega kehtestatud päevik,
milles on esitatud vähemalt järgmised andmed: hooldusalane teave,
remonditööd, testimistulemused, ooteperioodid jne.
Seadme juures, ligipääsetavas kohas, PEAB OLEMA saadaval
järgmine teave.
▪ Juhised selle kohta, kuidas süsteem seisata hädaolukorra puhul
▪ Tuletõrje, politsei ja kiirabi aadress

1.3

Paigaldajale

▪ Päevase ja
kutsumiseks

1.3.1

Üldine

Euroopa riikide jaoks on päeviku koostamise juhised esitatud
standardis EN378.

Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või kasutada, küsige
juhiseid oma edasimüüjalt.
MÄRKUS
Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

1.3.2

öise

aja

kohta

kehtivad

telefoninumbrid

abi

Paigalduskoht

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse
tagamiseks.
▪ Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.
▪ Veenduge, et piirkond on ventileeritud.
õhutusavadesse mingeid esemeid.

ÄRGE

pange

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.
HOIATUS
Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad
materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin
dokumentides kirjeldatud juhistele).
ETTEVAATUST
Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või
teenindamisel
vajalikke
isikukaitsevahendeid
(kaitsekindaid, kaitseprille,...).
HOIATUS
Rebige katki ja kõrvaldage kilest pakkekotid nii, et keegi,
eelkõige lapsed ei saaks nendega mängida. Võimalik oht:
lämbumine.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.
▪ Kohtadesse, kus leidub elektromagnetlaineid emiteerivaid
masinaid. Elektromagnetlained võivad häirida juhtimissüsteemi ja
põhjustada varustuse rikkeid.
▪ Kohtadesse, kus esineb tulekahju oht tuleohtlike gaaside (näiteks
vedeldi või bensiin) lekete, süsinikkiu või süttiva tolmu tõttu.
▪ Kohtadesse, kus toodetakse korrodeerivat gaasi (näiteks
väävlishappegaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon
võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

1.3.3

Jahutusaine

OHT: PÕLETUSOHT
▪ ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast
seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi.
Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui peate seda siiski
puudutama, kandke kaitsekindaid.
▪ ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.

Kui on saadaval. Vaadake täiendava teabe
paigaldusjuhendit või paigaldaja poolt antud juhendit.

saamiseks

MÄRKUS
Veenduge,
et
jahutusaine
torude
paigaldamisel
arvestatakse kehtivate määrustega. Euroopas kehtib
standard EN378.
MÄRKUS
Veenduge, et objekti torustik ja ühendused EI PÕHJUSTA
seadmetele mehaanilisi pingeid.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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1 Üldised ettevaatusabinõud
Kui

HOIATUS
Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all
kui maksimaalne lubatud surve (vt seadme andmeplaati).

Sifoontoru EI ole olemas

Siis
Lisage silindriga alla pööratud
asendis.

HOIATUS
Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage
viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:
▪ Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib
tekitada hapnikupuudulikkust.
▪ Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib
tekkida mürgine gaas.

▪ Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.
▪ Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul
võib takistada tavapärast tööd.
ETTEVAATUST

OHT: PLAHVATUSOHT

Pärast külmaaine laadimise lõpetamist või ajutist
katkestamist
sulgege
külmaaine
ballooni
kraan
viivitamatult. Kui seda MITTE sulgeda, võib jääkrõhu tõttu
siseneda täiendav kogus külmaainet. Võimalik tagajärg:
külmaine kogus on ebaõige.

Pump ei tööta – Külmaaine lekib. Kui soovite süsteemi
pumba abil tühjendada ja selles on külmaaine ahela leke,
siis võtke arvesse järgmist.
▪ ÄRGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate
suunata
kogu
süsteemi
külmaaine
välisseadmesse. Võimalik tagajärg: Kompressor võib
sisse sattunud õhu tõttu ise süttida ja plahvatada.
▪ Kasutage eraldi taastesüsteemi,
kompressor EI PEA tööle hakkama.

nii

et

seadme

1.3.4

Soolvesi

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

oma

HOIATUS
HOIATUS

Soolvee valimine
määrustega.

Koguge eemaldatud külmaaine ALATI kokku. ÄRGE laske
seda
keskkonda
sattuda.
Kasutage
külmaaine
eemaldamiseks vaakumpumpa.

PEAB

olema

kooskõlas

kehtivate

HOIATUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

Soolvee
lekkimise
korral
rakendage
vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui soolvesi lekib, tuleb ruumi
viivitamatult ventileerida ja võtta ühendust seadme
kohaliku edasimüüjaga.

MÄRKUS

HOIATUS

MÄRKUS

▪ ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud,
et vältida kompressori vigastamist.

Seadmesisene temperatuur võib tõusta palju kõrgemale
kui ruumi temperatuur, nt 70°C. Soolvee lekkimise korral
võivad seadme sees olevad kuumad osad tekitada ohtliku
olukorra.

▪ Kui külmaaine süsteem on avatud, TULEB külmaainet
käidelda vastavalt kehtestatud eeskirjadele.
HOIATUS

HOIATUS

Veenduge, et süsteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet
on
lubatud
lisada
vaid
pärast
lekketesti
ja
vaakumkuivatust.

Seadme kasutamine ja paigaldamine PEAB olema
kooskõlas kehtivas määruses täpsustatud ohutus- ja
keskkonnaalaste ettevaatusabinõudega.

▪ Lisamise vajadusel vt seadme nimeplaati. Seal on toodud
jahutusaine tüüp ja vajalik kogus.

1.3.5

▪ Seade on tehases jahutusainega täidetud ning sõltuvalt toru
suurusest ja torude pikkustest võivad mõned süsteemid vajada
täiendavat jahutusaine lisamist.

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

▪ Kasutage tööriistu ainult süsteemis kasutatava jahutusaine
tüübiga, see kindlustab rõhukindluse ning hoiab ära võõrmaterjali
sattumise süsteemi.

Vesi
oma

MÄRKUS
Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 98/83 EÜ.

▪ Lisage vedel jahutusaine järgmiselt:
Kui
Sifoontoru on olemas

Siis
Lisage püstasendis silindriga.

(st silinder on märgistatud
tekstiga "Vedelikuga täitmis
sifoon lisatud")
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2 Info kasutusjuhiste kohta
1.3.6

Elektriline

MÄRKUS
Elektrijuhtmestiku ühendamisel järgige järgmisi nõudeid:

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
▪ Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist,
elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade
puudutamist VÄLJA kogu elektritoide.
▪ Enne hooldustööde teostamist tuleb elektritoide
lahtiühendada rohkem kui 1 minutiks ja mõõta pinget
peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel
osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB
pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha
leiate elektriskeemilt.

▪ ÄRGE ühendage klemmide alla erineva läbimõõduga
juhtmesooni
(lõtv
kontakt
võib
põhjustada
kuumenemist).
▪ Ühendage kõrvuti vaid sama läbimõõduga juhtmesooni,
nagu on näidatud joonisel.

▪ ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.

▪ Kasutage ettenähtud toitekaablit ja ühendage
juhtmesooned
klemmidega
nõutava
pingusega,
seejärel kinnitage kaabel seadme korpuse külge, et
vältida väliste jõudude edasikandumist klemmliistule.

▪ ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate
on eemaldatud.
HOIATUS

▪ Kasutage
klemmikruvide
pingutamiseks
nõuetelevastavat kruvikeerajat. Väikese otsakuga
kruvikeeraja vigastab pead ja sellega pole pingutamine
võimalik.

Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse
katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel
kontakteraldus
ülepinge
tekkimise
kategooria
III
tingimustel,
TULEB
see
paigaldada
fikseeritud
juhtmestikku.

▪ Klemmikruvide liigpingutamine võib need lõhkuda.
HOIATUS

HOIATUS

▪ Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ühendatud.

▪ Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.
▪ Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

▪ Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted
oleks suletud.

▪ Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.

MÄRKUS

▪ ÄRGE juhtmeköidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need EI puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
välised mehaanilised jõud.

Kehtib vaid juhul, kui toitesüsteem on kolmefaasiline ja
kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.
Kui
on
pöördfaasi
tõenäosus
pärast
hetkelist
voolukatkestust või toite sisse- ja väljalülitumist toote
kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfaasi kaitseahel.
Toote
käitamine
pöördfaasiga
võib
kahjustada
kompressorit ja muid osi.

▪ Veenduge, et seadmetele on ühendatud maandusjuht.
ÄRGE ühendage maandust torude külge ega
liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge.
Ebaõige maandus võib tingida elektrilöögi.
▪ Kasutage ainult selleks ettenähtud elektritoite ahelat.
ÄRGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.

2

Info kasutusjuhiste kohta

▪ Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

2.1

Info käesoleva dokumendi kohta

▪ Kui paigaldate rikkevoolukaitselüliti, veenduge, et see
on ühilduv inverteriga (talub kõrgsageduslikku elektrilist
müra), et vältida rikkevoolukaitselüliti ebakohast
rakendumist.

Sihtrühm

▪ Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad
nõuetele.

Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad
TEAVE
See seade on ette nähtud kasutamiseks asjatundjate või
väljaõppinud kasutajate poolt kauplustes, väikeettevõtetes
ja põllumajanduses või ärikasutuseks.
Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:
▪ Ohutuse üldeeskirjad
▪ Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne paigaldamist läbi lugeda
▪ Vorming: paberdokument (sisendseadme pakkekastis)
▪ Välisseadme paigaldus- ja kasutusjuhend
▪ Paigaldus- ja kasutusjuhendid
▪ Vorming: paberdokument (sisendseadme pakkekastis)

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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2 Info kasutusjuhiste kohta
▪ Paigaldaja ja kasutaja teatmik
▪ Paigalduskoha ettevalmistamine, teatmelised andmed jne.
▪ Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtaseme
kasutajale
▪ Vorming:
elektroonilised
juhendfailid
saidil
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.
Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.
Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on
piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

saadaval

▪ Värskeim tehniliste andmete täielik kogum on saadaval Daikin
suhtevõrgus (vajalik autentimine).

LRMEQ3+4BY1
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3 Info karbi kohta

Paigaldajale
3

Info karbi kohta

3.2.2

Välisseadme käsitsemine

Teisaldage seadet ettevaatlikult nagu näidatud joonisel:

3.1

Ülevaade: teave karbi kohta

Selles jaotises on kirjeldatud toimingud, mis tuleb teha pärast
seadme tarnimist.
Selles on järgmine teave.
▪ Seadmete lahtipakkimine ja tõstmine

ETTEVAATUST

▪ Tarvikute väljavõtmine seadmetest

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu
sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

▪ Transporditoe eemaldamine
Pidage kinni järgmistest nõuetest.
▪ Tarnitud seade TULEB kohe vigastuste suhtes üle kontrollida.
Igast vigastusest TULEB kohe teatada transpordiettevõtte
kaebuste osakonda.

Kahveltõstuk. Kui seade jääb kaubaalusele, saate kasutada
kahveltõstukit.

▪ Tooge
pakendis
seade
võimalikult
lähedale
lõplikule
paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.
▪ Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda te soovite tuua
seadme sisse.
▪ Seadme teisaldamisel võtke arvesse järgmist.
Seade on õrn, käsitsege seadet ettevaatlikult.
Hoidke seade püstises asendis, et vältida kompressori
kahjustamist.

3.2

Välisseade

3.2.1

Välisseadme lahtipakkimine

1

2

3.2.3

Lisatarvikute eemaldamiseks
välisseadmest

1

Eemaldage
teeninduskate.
Vaadake
teavet
"6.2.2 Välisseadme avamiseks" leheküljel 15.

2

Võtke tarvikud välja.

a

b

c

e

f

g

1×

1×

a
b
c
d
e
f
g

3.2.4

1×

1×

1×

jaotisest

d

1×

1×

Ohutuse üldeeskirjad
Välisseadme paigaldus- ja kasutusjuhend
Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis
Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis
Gaasilise külmaaine torustiku tarvik 1 (Ø15,9 mm kuni
19,1 mm)
Gaasilise külmaaine torustiku tarvik 2 (Ø19,1 mm)
Gaasilise külmaaine torustiku tarvik 3 (Ø19,1 mm)

Transporditoe eemaldamiseks tehke
järgmist
MÄRKUS
Kui seadet kasutatakse koos transporditoega, siis võib
ilmneda vibratsioon või tekkida müra.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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4 Seadme ülevaade
Kompressori transporditugi peab olema eemaldatud. See on
kompressorijala all, et kaitsta seadet transportimise ajal. Tehke nagu
joonisel näidatud ja allpool kirjeldatud.

Tähis

Selgitus

[*]

Väikemudeli vahetuse tunnus

1

Keerake lahti kompressori kinnituspoldi mutter (a).

2

Eemaldage ja utiliseerige transportkinniti (b).

3

Eemaldage ja utiliseerige seib (c).

See kasutusjuhend käsitleb kondensatsiooniagregaati ZEAS.

4

Pange oma kohale tagasi kompressori kinnituspoldi mutter (a)
ja keerake see kinni pingutusmomendiga 10,1 N•m.

See seade on ette nähtud välispaigalduseks ja kasutamiseks õhkõhk jahutusrakendustes.

4.3

Välisseadme ülevaade

Tehnilised andmed
Võimsus (jahutamine)

(a)

LRMEQ3

LRMEQ4

5,90 kW

8,40 kW

Ümbritseva keskkonna
temperatuur (jahutamine)

4
a
b

(a)

(10.1 N·m)

1

4.4

2

–20~43°C DB

Võimsus on mõõdetud järgmistes tingimustes: ümbritsev
temperatuur 32°C, aurustumistemperatuur –10°C,
ülekuumenemise määr 10 K.

Süsteemiosade asetuse skeem

3

c

4

Seadme ülevaade

4.1

Ülevaade - Teave seadmete kohta

a

Selles peatükis on järgmine teave.

▪ Välisseadme paigutamine süsteemile sobivasse asukohta.

▪ Siseseadmete sobitamise võimalused välisseadmetega.

4.2

Tuvastamine
MÄRKUS

d

Välisseade (ZEAS kondensaator)
Külmaaine torustik
Siseseade (puhuri spiraal)
Siseseade (külmlett)

4.5

Seadmete ja lisavarustuse
kombineerimine

4.5.1

Välisseadme võimalik valikvarustus
TEAVE

Kui paigaldate või hooldate korraga mitut seadet,
veenduge, et te EI vahetaks eri mudelite hoolduspaneele.

4.2.1

c
a
b
c
d

▪ Välisseadme tuvastamine.

▪ Siseseadme võimalik lisavarustus.

b

Andmesilt: välisseade

Vaadake tehnilisi projektandmeid uusima valiku nime
kaudu.
Külmaaine harutorustiku komplekt
Nimetus

Asukoht

Mudeli tähis

REFNET kollektor

KHRQ22M29H

REFNET haruliitmik

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

Modbus-sideplokk (BRR9A1V1)
Liides, mis võimaldab kahesuunalist sidet kolmeosalistes
jälgimissüsteemides (BMS), Modbusi kaudu. Võimaldab juurdepääsu
kõikidele tööparameetritele, samal ajal annab võimaluse juhtida
jahutusseadmeid kaugjuhtimise teel: aurustumise sihttemperatuur,
rikkekoodide lähtestamine jne.
Mudeli tuvastamine

Arvuti alghäälestuse kaabel (EKPCCAB)

Näide: LR ME Q 4 B Y1 [*]
Tähis

Selgitus

LR

Kondensatsiooniagregaat ZEAS

ME

Keskmise temperatuuriga külmutusseade

Q

Külmaaine R410A

3+4

Võimsusklass

B

Mudeli seeria

Y1

Toitepinge

LRMEQ3+4BY1
Õhkjahutatav külmakondensaator
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Saate teha objekti esmakäivituse seadistamist arvuti kaudu. Selle
jaoks on vajalik valikvarustuse eriotstarbeline kaabel EKPCCAB, mis
võimaldab side pidamist välisseadmega. Kasutaja liidese tarkvara
saate alla laadida saidilt http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/software-downloads/.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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5 Ettevalmistus
4.5.2

Siseseadmete paigaldamine

5

Ettevalmistus

5.1

Ülevaade: ettevalmistamine

MÄRKUS
Süsteemi (välisseade + siseseade (siseseadmed))
alghäälestamiseks vaadake kondensaatori ZEAS viimaseid
tehnilisi andmeid.
Kondensatsiooniagregaati ZEAS saab kasutada koos mitut tüüpi
erinevate tootjate siseseadmetega ja selles saab kasutada vaid
külmaainet R410A.

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma enne
objektile minekut.
Selles on järgmine teave.
▪ Paigalduskoha ettevalmistus

Siseseadmete paigaldamisel võtke arvesse järgmisi nõudeid.

▪ Külmaaine torustiku ettevalmistus

▪ Paisuklapp. Paigaldage igasse siseseadmesse külmaainele
R410A ette nähtud paisuklapp. Isoleerige paisuklapi sond.

▪ Elektritoite juhtmestiku ettevalmistus

5.2

TEAVE

Paigalduskoha ettevalmistus

▪ Paigaldage kas mehaaniline termostaatiline paisuklapp
või elektrooniline paisuklapp (proportsionaalne või
impulsstüüpi).

ÄRGE paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse tihti
töökohana. Kui tehakse ehitustöid, mille puhul eraldub palju tolmu
(nt tehakse lihvimistöid), TULEB seade kinni katta.

▪ Kui paigaldate impulsstüüpi elektroonilise paisuklapi,
veenduge, et torustik on kaitstud rõhumuutuste eest,
mis on põhjustatud klapi avamisest ja sulgemisest.
Impulsstüüpi magnetklapi paigaldamine on paigaldaja
ülesanne.

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja
kandmiseks.

Lisateavet
vaadake
valimine" leheküljel 14.

alajaotisest

"5.3.7

Paisumisklapi

Nõuded välisseadme paigalduskohale
TEAVE
Juhinduge ka järgmistest nõuetest.

▪ Magnetklapp.
Paigaldage
iga
siseseadme
paisuklapi
primaarpoolele R410A magnetklapp (rõhkude vahega vähemalt
3,5 MPa [35 baar]).
▪ Filter. Paigaldage iga siseseadme primaarpoole magnetklapile
filter. Määrake filtri võrgu silma suurus kasutatava magnetklapi ja
paisuklapi mõõdu järgi.
▪ Külmaaine vooluhulk. Suunake siseseadme
torustik nii, et külmaaine voolaks ülevalt allapoole.

5.2.1

▪ Paigalduskoha üldised nõuded.
"Üldised ohutusabinõud".
▪ Varuosade
andmed".

nõuded.

Vaadake

Vaadake
jaotist

jaotist

"Tehnilised

▪ Nõuded külmaaine torustikule (pikkus ja kõrguste
erinevus). Vaadake edasi jaotises "Ettevalmistus".

soojusvaheti

▪ Ülessulatuse tüüp. Kasutage tsüklivälist sulatust või elektrilise
küttekehaga ülessulatust. ÄRGE kasutage kuuma gaasiga
ülessulatust.

Olemasolevate siseseadmete kasutamine
Olemasolevaid sisemisi õhuvaheteid saab mõnel juhul kasutada,
mõnel juhul mitte.
Kasutamine POLE lubatud
Olemasolevaid sisemisi õhuvaheteid ei tohi kasutada järgmistel
juhtudel.
▪ Seadme töörõhk pole piisav. Minimaalne töörõhk peab olema
2,5 MPa või 25 bar
▪ Soojusvaheti torustikus toimub külmaaine liikumine alt üles.
▪ Vasktorustik või ventilaator on korrodeerunud.
▪ Soojusvaheti on mustunud. Lisaainete (kaasa arvatud tootmisel
kasutatud õlid) sisaldus peab olema ≤30 mg/10 m.
Kasutamine on lubatud
Muudel kui ülaltoodud juhtudel on võimalik olemasolevaid
soojusvaheteid kasutada. Siiski, kui vanas kondensaatoris POLE
kasutatud sama külmaainet (R410A) ja sama õli (FVC68D) kui uues,
tuleb soojusvaheti torustikust eemaldada kogu jääk.

TEAVE
Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.
ETTEVAATUST
Seade, millele kõrvalised isikud ei tohi juurde pääseda
tuleb paigaldada kaitstud kohta, kuhu juurdepääs on
tõkestatud.
See seade sobib paigaldamiseks
kergetööstuse keskkonda.

kaubanduse

ja

MÄRKUS
See seadmestik vastab EN55032/CISPR 32 klass A
nõuetele. Läheduses asuvates eluruumides võib see
seadmestik põhjustada raadiohäireid.
MÄRKUS
Selles
juhendis
kirjeldatud
seadmed
võivad
raadiosagedusel põhjustada elektrilist müra. Seadmed
vastavad nõuetele, mis tagavad piisava kaitse selliste
häirete tekkimise eest. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist,
et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine.
Seetõttu on soovitatav
elektrijuhtmestik piisavalt
arvutitest jne.

paigaldada seadmed ja
kaugele raadioseadmetest,

Kui vanas kondensaatoris POLE kasutatud sama külmaainet
(R410A) kui uues, veenduge paisuklapi sobivuses R410A-ga.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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5 Ettevalmistus
ab

c

d

ab

e

f

ab

g

Kui välisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.
▪ Tuulekaitse kõrgus≥1,5×välisseadme kõrgus
▪ Arvestage
ruumiga.

tuulekaitse

paigaldamisel

hooldamiseks

d
0
≥150

c
b

≥1
50
0

≥1500

vajaliku

a

≥1500

d

c

(mm)

a
b
c
d
e
f
g

Rikkevoolukaitse
Sulavkaitsmed
Siseseade (külmlett)
Arvuti või raadio
Siseseade (puhuri spiraal)
Kasutajaliides
Välisseade

a
b
c
d

Meretuul
Hoone
Välisseade
Tuulekaitse

Nõrga vastuvõtusignaaliga kohtades jätke vahekaugus vähemalt
3 m, et vältida teiste seadmete elektromagnetilist kiirgust ja
paigaldage toite- ja sidejuhtmestik juhttorusse.

Välisseadmele puhuv tugev tuul (≥18 km/h) põhjustab lühiühendust
(väljuva õhu sisseimemine). See võib põhjustada järgmist:

▪ Valige koht, kus vihma saab võimalikult palju vältida.

▪ tootluse langus;

▪ Jälgige, et veelekke korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi
paigalduskohale ega selle ümber.

▪ töökatkestusi, mis on tingitud madalast rõhust või kõrgrõhu tõusu;

▪ Valige koht, kus seadmest väljuv soe või külm õhk ja töömüra EI
HÄIRI kedagi.
▪ Soojusvaheti ribid on teravad ja võivad kehavigastusi tekitada.
Valige paigaldamiseks koht, kus pole kehavigastuse ohtu (eriti
kohtades, kus lapsed mängivad).

▪ ventilaatori purunemise (kui tugev tuul puhub pidevalt
ventilaatorile, see võib hakata pöörelema liiga kiiresti ja seejärel
puruneda).
Kui õhu väljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav
paigaldada põrkeplaat.
Suunake õhuväljund vastu hoone seina, piiret või varjet.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et
töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
Märkus. Kui müra mõõdetakse tegelikes paigaldustingimustes,
võib mõõdetud väärtus keskkonnahelide ja heli peegeldumise
tõttu olla kõrgem kui andmete raamatu jaotises Helispekter
nimetatud helirõhutase.
▪ Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru.
Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada
veeleket.
Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse,
sest see võib lühendada seadme tööaega:
▪ kui voolupinge kõigub palju;

a

▪ sõidukites või laevades;
▪ kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.
Paigaldamine mereäärses kohas. Jälgige, et välisseade EI oleks
avatud otse meretuultele. Õhus olev kõrge meresoola tase
põhjustab korrosiooni, mis võib vähendada seadme eluiga.

a

Veenduge, et paigaldamiseks on piisavalt ruumi.

Suunake õhuväljundi külg täisnurga alla tuulesuuna suhtes.

Paigaldage välisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele
otse avatud.

a

Näide: hoone taga.

b

b

a

a
c
a
b

5.2.2

Valdav tuulesuund
Õhu väljundava

Täiendavad nõuded välisseadme
paigalduskohale külmas kliimas

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.
LRMEQ3+4BY1
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5 Ettevalmistus
Kontsentratsiooni maksimumtaseme kontrollimine
Kontrollige kontsentratsiooni maksimumtaset vastavalt allpool
esitatud sammudele 1 kuni 4 ja võtke meetmeid vastavuse
tagamiseks.
1

a
c

d
b

c

Arvutage välja laaditud külmaaine kogus (kg) iga süsteemi
kohta eraldi.
Valem

A+B=C

A

Külmaaine kogus ühes süsteemi osas
(külmaaine kogus, mis on süsteemi laaditud
tehasest tarnimisel)

B

Täiendavalt laaditud kogus (külmaaine
kogus, mis on lisatud kasutuskohas)

C

Külmaaine summaarne kogus süsteemis
(kg)
MÄRKUS

a
b
c
d

5.2.3

Lumevari või ümbris
Alus (miinimumkõrgus = 150 mm)
Valdav tuulesuund
Õhu väljundava

Kui üksik külmaseade on jaotatud kaheks sõltumatuks
süsteemiks, võtke arvesse külmaaine kogus, millega iga
eraldi süsteem on laaditud.
2

Ohutusmeetmed külmaaine lekete vastu

Arvutage välja ruumi maht (m3), millesse siseseade on
installitud. Allpool näidatud juhtumitel, arvutage välja mahud
(D), (E) eraldi ruumidena või võtke arvesse väiksem ruum.
D

Kui puuduvad väiksemate ruumide vaheseinad.

E

Ruumid on vaheseintega, aga neis on avaus, mis on
piisavalt suur, et õhuvool saab vabalt liikuda.

Teave külmaaine lekete kohta
Paigaldaja ja süsteemi vastutav hooldaja peavad tagama ohutuse
lekke korral vastavalt kohalikele eeskirjadele ja standarditele. Kui
kohalikke eeskirju pole, tuleb järgida järgmiste standardite nõudeid.
Süsteemis kasutatakse külmaainet R410A. R410A on iseenesest
täiesti ohutu, mittemürgine ja -süttiv külmaaine. Sellele vaatamata
tuleb veenduda, et süsteem on paigaldatud ruumi, mis on piisavalt
suur. Sellega tagatakse, et külmagaasi kontsentratsiooni
maksimumtase ei ületata ka ebatõenäolisel juhul kui süsteemis on
suur leke ja see on vastavuses kohalike rakendatavate eeskirjade ja
standardite nõuetele.

Kontsentratsiooni maksimumtase
Laaditud külmaaine maksimumkogus ja külmaaine kontsentratsiooni
maksimumtaseme arvutus on otseselt seotud inimestega asustatud
ruumi mahuga, millesse see võib lekkida.

a b

Kontsentratsiooni mõõtühik on kg/m3 (külmagaasi mass kg-des 1 m3
asustatud ruumi mahu kohta).

a Avaus ruumide vahel. b Vahesein, milles on uks ja
ukse kohal ning ukse all on avatud alad, millest kumbki
peab olema võrdne 0,15% või üle selle põranda
pindalast.

Maksimaalne lubatav kontsentratsiooni tase peab vastama kohalike
rakendatavate eeskirjade ja standardite nõuetele.
Vastavalt asjassepuutuvale Euroopa standardile on maksimaalne
lubatav kontsentratsiooni tase inimestega asustatud ruumi mahus
külmaainele R410A piiratud väärtusega 0,44 kg/m3.

Ruumi temperatuur
3

a b

a
b

Külmaaine voolu suund
Ruum, millesse külmaaine lekib (kogu külmaaine
väljavoolamine süsteemist)

Pöörake erilist tähelepanu kohtadele, nt keldrid jne, millesse
külmaaine võib koguneda, sest külmaaine on õhust raskem.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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4

Arvutage välja külmaaine tihedus kasutades 1. ja 2. sammus
saadud tulemusi. Kui ülalmainitud arvutuse tulemus ületab
kontsentratsiooni maksimumtaseme, tuleb külgneva ruumi
seintesse teha õhutusavad.
Valem

F/G≤H

F

külmasüsteemi külmaaine kogumaht

G

Kõige väiksema ruumi maht (m3), millesse
siseseade on paigaldatud

H

Kontsentratsiooni maksimumtase (kg/m3)

Arvutage välja külmaaine tihedus võttes arvesse ruumi mahtu,
millesse on siseseade paigaldatud ja külgneva ruumi mahtu.
Tehke õhutusavad külgneva ruumi ukse sisse kuni külmaaine
tihedus on väiksem kui kontsentratsiooni maksimumtase.
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5 Ettevalmistus
5.3

Külmaaine torustiku ettevalmistus

5.3.3

5.3.1

Olemasoleva torustiku kasutamine

▪ Torustiku materjal: fosforhappega deoksüdeeritud õmbluseta
vasktoru.

Olemasolevaid torustikke saab mõnel juhul kasutada, mõnel juhul
mitte.

Külmaaine torustike materjal

▪ Torustiku termotöötlusklass ja seina paksus.
Välisläbimõõt
(Ø)

Kasutamine pole lubatud

Karastatud (O)

≥0,80 mm

15,9 mm (5/8")

Karastatud (O)

≥0,99 mm

19,1 mm (3/4")

Poolkõva (1/2H)

≥ 0,80 mm

Olemasolevaid torustikke ei saa kasutada järgmistel juhtudel.

6,4 mm (1/4")

▪ Vana paigaldise kompressoril on olnud rikkeid (näiteks
purunemine). Võimalik tagajärg: oksüdeerunud jahutusvedeliku
õli, katlakivi sadestis ja muud kahjulikud mõjud.

9,5 mm (3/8")

▪ Sise- ja välisseadme ühendus on pikka aega lahti ühendatud.
Võimalik tagajärg: torustikus on vesi ja mustus.
▪ Vasktorustik on korrodeerunud.

Tehniline näitaja
Torustiku materjal
Torustiku pikkus ja
kõrguste vahe
Torustiku isolatsioon

Selgitus
Peab vastama nõuetele. Vaadake teavet
jaotisest "5.3.2 Nõuded külmaaine
torustikule" leheküljel 13.

Keevisliitmikud

Määrake õiged mõõdud kasutades järgmisi tabeleid ja viitejooniseid
(ainult juhindumiseks).
1

A

D2

D1

E

F

H

C

B

2

2

3

3

Kontrollige üle gaasilekete suhtes.

Torustiku puhastamine Kui vanas kondensaatoris POLE kasutatud
sama külmaainet (R410A) ja sama õli
(FVC68D) kui uues, tuleb torustikust
eemaldada kogu jääk.

5.3.2

Torustiku suuruse valimine

5.3.4

Kui see on kahjustada saanud, siis tuleb
see asendada.
Peab vastama nõuetele. Vaadake teavet
jaotisest "6.6 Külmaaine torustiku
isoleerimine" leheküljel 22.

t

Sõltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja
seadme maksimaalsest töörõhust (vaadake tehasesildil
näitajat "PS High"), võidakse nõuda suuremat
seinapaksust.

Kasutamine on lubatud

Toru läbimõõt

Ø

12,7 mm (1/2")

(a)

Muudel kui ülaltoodud juhtudel on võimalik olemasolevat torustikku
kasutada, kuid arvesse tuleb võtta järgmist.

Paksus (t)(a)

Termotöötlus

Nõuded külmaaine torustikule
TEAVE

e

f
a

d1

b
1
2
3
A~F
a~f
H

c

d2

Välisseade
Siseseade (külmlett)
Siseseade (puhuri spiraal)
Vedelikutorustik
Gaasitorustik
Välis- ja siseseadme kõrguste vahe

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.

Kui nõutava suurusega (tollimõõdus) torusid pole saadaval, siis võib
kasutada muude mõõtudega (mm-mõõdus) torusid, sealjuures tuleb
arvesse võtta järgmist.

MÄRKUS

▪ Valige nõutavale lähim võimalik suurus.

Külmaaine R410A vajab ranget tähelepanu, et hoida
süsteem puhas, kuiv ja lekkevaba.

▪ Kasutage tollimõõdust mm-mõõdule
vahedetaile (pole komplektis).

▪ Hoidke puhas ja kuiv – ärge laske süsteemi siseneda
lisaainetel (kaasa arvatud mineraalõlid või niiskus).
▪ Hoidke süsteem lekkevaba - R410A ei sisalda
klooriühendeid, ei hävita osoonikihti ega vähenda maa
atmosfääri kaitsevõimet ohtliku ultravioletkiirguse eest.
R410A võib kergelt kaasa aidata kasvuhooneefekti
tekkimisele kui see atmosfääri lastakse. Seetõttu
pöörake
erilist
tähelepanu
paigaldise
lekete
kontrollimisele.
MÄRKUS
Torustik ja rõhu all olevad seadmed peavad olema
külmaaine jaoks kasutatavad. Külmaaine jaoks tuleb
kasutada fosforhappega deoksüdeeritud õmbluseta
vasktoru.

vastavaid

▪ Külmaaine täiendav kogus on määrata vastavalt jaotises
"6.7.3 Täiendava külmaaine koguse määramine" leheküljel 23
esitatud juhistele.

A/a - torustik välisseadme ja toruharu vahel
Vedeliku torustik

Ø9,5 mm(a)

Gaasitorustik

Ø19,1 mm(b)

(a)
(b)

Kasutage sama läbimõõtu kui välisseadme liitmikel.
Kasutage lisatorustikku, et sobitada välisseadme
sulgekraan (Ø15,9 mm) objekti torustikuga (Ø19,1 mm).

B+C/b+c - toruharude vaheline torustik
Kasutage
läbimõõtusid
sisendseadmete tootlusest.

▪ Lisaainete (kaasa arvatud tootmisel kasutatud õlid) sisaldus
torustikes peab olema ≤30 mg/10 m.
Vedeliku torustik
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üleminekuks

sõltuvalt

allavoolu

ühendatud

Tootlus

Torustiku
välisläbimõõt

<4,0 kW

Ø6,4 mm

4,0≤x<8,4 kW

Ø9,5 mm

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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5 Ettevalmistus
Tootlus
Gaasitorustik

Torustiku
välisläbimõõt

<1,0 kW

Ø9,5 mm

1,0≤x<6,0 kW

Ø12,7 mm

6,0≤x<8,4 kW

Ø15,9 mm

D~F/d~f - toruharude ja siseseadme vaheline
torustik
Kasutage samu läbimõõtusid kui siseseadme liitmikel (vedelik,
gaas).
MÄRKUS
Kui välisseadmele on ühendatud vaid 1 siseseade ja
välisseadme liitmikud erinevad siseseadme omadest,
kasutage torustikke, mille läbimõõt on sama välisseadme
liitmikega ja paigaldage üleminekuliitmikud siseseadmele
võimalikult lähedale.

Nõue

Mõõdupiirang

Sise- ja siseseadme maksimaalne
kõrguste vahe

5.3.7

5m

Paisumisklapi valimine

Seadmel on suurem vedela külmaaine alajahutuse kiirus võrreldes
seadmetega, millel pole alajahutamist, kuna vedelat külmaainet
jahutatakse soojusvahetis topelttoruga (alajahutuse kiirus =
kondenseerumistemperatuur – vedela külmaaine temperatuur
välisseadme väljundis).
Kui valite soojuskoormusele vastavat paisumisklappi tootja poolt
paisumisklapi kohta antud tehnilise teabe alusel, võtke arvesse
vedela külmaaine alajahutuse kiirust (K), mida on näidatud
järgnevas tabelis.
Alajahutuse kiirus (K)
Te –20°C

–15°C

–10°C

–5°C

0°C

5°C

Tc

5.3.5

Külmaaine harutorustiku komplektide
valimine

Külmatorustiku harude moodustamiseks on lubatud kasutada Tliitmikke, Y-liitmikke, REFNET haruliitmikke ja REFNET kollektoreid.
Võite kasutada külmaaine haruelementide valikulist komplekti, mis
on esitatud järgmises tabelis.
Mudeli tähis

Nimetus
REFNET kollektor

(a)

KHRQ22M29H

REFNET haruliitmik(b)

(b)

10

9

8

7

6

5

11

10

9

8

7

6

30°C

12

11

10

9

8

7

35°C

13

12

11

10

9

8

40°C

14

13

12

11

10

9

45°C

15

14

13

12

11

10

50°C

16

15

14

13

12

11

55°C

16

15

14

13

12

11

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

(a)

20°C
25°C

ÄRGE ühendage järjestikku 2 või rohkem kollektorit. Gaasi
poolele valige selline REFNET kollektor, mille läbimõõt on
võrdne peatorustiku läbimõõduga või on ühe astme võrra
peatorustiku läbimõõdust suurem.
Valige REFNET haruliitmik selline, et sisendtorustiku ja
väljundtorustiku läbimõõdud vastavad ühele REFNET
haruliitmiku saadaolevale läbimõõdule. Vaadake lisateavet
jaotisest "5.3.3 Külmaaine torustike materjal" leheküljel 13
ja jaotisest "5.3.4 Torustiku suuruse valimine" leheküljel 13.

5.4

Elektrijuhtmete ettevalmistus

5.4.1

Nõuded seadmete ohutusele

Toitepinge
Toitepaigaldis peab olema kaitstud rakenduvates seadustes nõutud
ohutusseadistega,
nt
pealüliti,
iga
faasi
inertkaitse
ja
maalühisdiferentsiaalkaitse.
Juhtmestik ja selle soonte ristlõige tuleb valida vastavalt
rakenduvate seadustega põhinedes alloleva tabeli teabele.

TEAVE
Kollektorile saab ühendada kuni 8 haruliitmikku.

Mudel

5.3.6

Külmaaine torustiku pikkus ja kõrguste
vahe

Ahela
minimaalne
voolutugevus

Soovitatavad
kaitsmed

Toitevõrk

16 A

3N~ 50 Hz

LRMEQ3

6,5 A

Torustiku pikkused ja kõrguste erinevused peavad vastama
järgmistele nõuetele.

LRMEQ4

9,1 A

(Vaadake
näidet
jaotises
valimine" leheküljel 13)

Kaugjuhtimislüliti, madala müra lüliti ja väljundsignaali
juhtmestik

"5.3.4

Nõue
Torustiku maksimaalne tegelik pikkus

Torustiku

Mõõdupiirang
50 m

▪ Näide: a + b + c + d2 ≤ piirang
Torustiku maksimaalne kogupikkus

80 m

▪ Näide: a + b + c + d1 + d2 + e + f ≤ piirang
Siseseadme komplekti esimese haru
maksimaalne pikkus

30 m

MÄRKUS
Kaugjuhtimislüliti. Tehase komplektis on töölüliti, millega
saate seadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS. Kui soovite
välisseadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS kaugjuhtimise
teel, siis peab olema paigaldatud kaugjuhitav töölüliti.
Kasutage potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤ 1 mA,
12 V DC). Ühendage klemmidele X2M/C+D ja seadke
asendisse "Remote ".
Töölüliti asub lülituskilbis (vaadake järgnevat joonist).

▪ Näide: b + c + d2 ≤ piirang

OFF

R

N

EM

O

TE

20 m
O

Välis- ja siseseadme Välisseade on
maksimaalne
kõrgemal kui
kõrguste vahe
siseseade

suuruse

380–415 V

▪ Näide: H≤Piirang
Välisseade on
madalamal kui
siseseade
Paigaldus- ja kasutusjuhend
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6 Paigaldamine
Töölülitit saab seada järgmistesse asenditesse.

6.2

Seadmete avamine

Seadme töötamine on VÄLJAS

6.2.1

Teave seadmete avamise kohta

Seadme töötamine on SEES

Teatud juhtudel peate seadme avama. Näide:

Seadet juhitakse (SEES/VÄLJAS)
kaugjuhtimislülitiga

▪ Külmaaine torustiku ühendamisel.

Töölüliti asend

Funktsioon

OFF
ON
Remote

▪ Elektrijuhtmete ühendamisel
MÄRKUS

▪ Seadme hooldamisel või teenindamisel

Madala müra lüliti. Kui soovite madala müraga töötamist
(vaadake sätet [2‑18]) lülitada olekusse SEES/VÄLJAS,
tuleb paigaldada madala müra lüliti. Kasutage
potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤1 mA, 12 V DC).
Ühendage klemmidele X2M/A+B.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

6.2.2

MÄRKUS
Väljundsignaalid. Välisseadmel on klemmliist (X3M) millel
on 4 erineva signaali väljundid. Signaali pinge on
220~240 V AC. Signaalide maksimaalne voolukoormus on
0,5 A. Seade annab signaale järgmistes olukordades.

Välisseadme avamiseks
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
OHT: PÕLETUSOHT

▪ C/C1: eelhoiatussignaal – ühendamine on soovitatav –
kui ilmneb viga, mis seadet ei seiska.
▪ C/W1: hoiatussignaal – ühendamine on soovitatav – kui
ilmneb viga, mis seadme seiskab.
▪ R/P2: töö signaal – ühendamine omal valikul – näitab
kompressori töötamist.
▪ P1/P2: juhtimissignaal – ühendamine on kohustuslik –
näitab siseseadme magnetklapi juhtimistegevust.
Elektrijuhtmestik

2

Kaetud kaabel (2 juhtmesoont)
Vinüülkestaga juhe
0,75~1,25 mm²

Juhtme maksimaalne pikkus

1 1×

130 m

6

Paigaldamine

6.1

Ülevaade: paigaldamine

6.3

Välisseadme monteerimine

6.3.1

Teave välisseadme monteerimise kohta

Tüüpiline töövoog

Selles jaotises kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma süsteemi
paigaldamisel objektile.

Välisseadme
toimingutest.

Tüüpiline töövoog

1
2
3
4

Paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest töödest.
▪ Välisseadme paigaldamine.
▪ Siseseadmete paigaldamine.
▪ Külmaaine torustiku ühendamine.
▪ Külmaaine torustiku kontrollimine.

paigaldamine

koosneb

tavaliselt

järgmistest

Aluse ettevalmistamine.
Välisseadme paigaldamine.
Võtke meetmeid, et seade ümber ei kukuks.
Seadme kaitsmine lume ja tuule vastu lumekaitse ja
kaitseekraanidega. Vaadake paigalduskoha ette valmistamise
osa jaotises "5 Ettevalmistus" leheküljel 10.

6.3.2

▪ Külmaaine laadimine.
▪ Elektrijuhtmestiku ühendamine.

Ettevaatusabinõud välisseadme
monteerimisel
TEAVE

▪ Välisseadme paigaldamise lõpetustööd.

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Siseseadme paigaldamise lõpetustööd.
TEAVE

▪ Üldised ettevaatusabinõud

Siseseadme
paigaldamist
(siseseadme
ülespanek,
siseseadme külmaaine torustiku ühendamine, siseseadme
elektrijuhtmestiku ühendamine jne) vaadake siseseadme
paigaldusjuhendist.

▪ Ettevalmistus

6.3.3

Paigaldusstruktuur

Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et
seade ei põhjusta tööajal vibratsiooni või müra.
Fikseerige
seade
vundamendipoltidega.
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kindlalt

vundamendiskeemi

järgi

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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6 Paigaldamine
Hankige 4 komplekti ankrupolte, mutreid ja seibe (ei ole seadme
komplektis) nagu joonisel näidatud.

3

Pange kaablite ja välisseadme vahele kummimatid (pole
komplektis), et vältida värvi kriimustamist kaablitega.

4

Kinnitage trossi otsad kokku ja pingutage trossid.

62

0
>150

)
55
-3

45
(3

35

0

4× M12

(mm)
a

a

Veenduge, et te ei sulge vee äravooluavasid.

6.4

Külmaaine torustiku ühendamine

6.4.1

Külmaaine torustiku ühendamine

Enne külmaaine torustiku ühendamist
Veenduge, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

TEAVE

Tüüpiline töövoog

Poltide ülemise väljaulatuva osa soovituslik kõrgus on 20
mm.

Külmaaine torustiku paigaldamise toimingud on järgmised.
▪ Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele.

20

▪ Kuivati ja vaateklaasi ühendamine.
▪ Külmaaine torustiku harude ühendamine.
▪ Külmaaine torustiku ühendamine
siseseadmete paigaldusjuhendit).

siseseadmetele

MÄRKUS

▪ Külmaaine torustiku isoleerimine.

Kinnitage välisseade kummiseibidega mutrite abil
vundamendipoltide külge. Kui kinnitusala kattekiht on
maha koorunud, hakkavad mutrid kergesti roostetama.

▪ Juhinduge vastavatest juhistest järgmistel töödel:

(vaadake

▪ torude painutamine,
▪ jootmine,

a

▪ sulgkraanide kasutamine,
▪ kokkupigistatud torude eemaldamine.

6.3.4

Välisseadme paigaldamine
6.4.2

Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku
ühendamisel
TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud

4× M12

▪ Ettevalmistus
OHT: PÕLETUSOHT

6.3.5

Välisseadme kindlustamine ümber
kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul võib seadet kallutada,
siis rakendage järgmiseid meetmeid:
1

Hankige 2 tõstetrossi (pole komplektis) nagu on näidatud
järgmisel joonisel.

2

Pange 2 tõstetrossi üle välisseadme.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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6 Paigaldamine
MÄRKUS
Rakendage külmaaine torustiku paigaldamisel järgmisi
abinõusid.
▪ Vältige mingite muude ainete kui külmaaine sattumist
külmaahelasse (nt õhk).
▪ Lisada tohib ainult külmaainet R410A.
▪ Kasutage ainult neid paigaldusvahendeid (nt kollektori
manomeeter), mis on ette nähtud kasutamiseks R410A
paigaldistes, et taluda rõhku ja vältida lisaainete (nt
mineraalõlid ja niiskus) segunemist süsteemi.
▪ Kaitske torustikku nii, nagu on kirjeldatud allolevas
tabelis, et vältida mustuse, vedelike ja tolmu sisenemist
torustikku.
▪ Olge vasktorude seinast läbilükkamisel ettevaatlik.
Seade

Paigaldusaeg

Välisseade

Siseseade

Kaitseviis

▪ ÄRGE KASUTAGE jootmisel oksüdeerumisvastaseid aineid.
Selle jäägid võivad torud ummistada ja seadmeid vigastada.
▪ ÄRGE KASUTAGE külmaaine torustiku vase jootmisel vase külge
räbustit. Kasutage fosforvask kõvajoodist (BCuP), mis ei vaja
räbustit.
Räbustil on väga kahjulik mõju külmaaine süsteemi torustikele.
Näiteks põhjustab klooripõhise räbusti kasutamine korrosiooni ja
kui räbusti sisaldab fluori, siis see rikub külmutussüsteemi õli.

6.4.5

Sulgekraani käsitsemine
▪ Veenduge, et kõik sulgekraanid on töötamise ajal avatud.
▪ Sulgekraanid on tehasest tarnimisel suletud olekus.
▪ Alloleval joonisel on näidatud sulgekraani osade nimetused, mida
on vaja teada selle kasutamisel.

>1 kuu

Toru
kokkupigistamine

a

<1 kuu

Toru kinnipigistamine
või -teipimine

b

Sõltumatult
ajavahemikust

Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

c
d

TEAVE

a
b
c
d

ÄRGE avage külmaaine sulgekraani enne külmaaine
torustiku ülekontrollimist. Kui külmaainet on vaja
täiendavalt laadida, on soovitatav pärast laadimist avada
külmaaine sulgekraan.

6.4.3

Teenindusava ja teenindusava kübar
Sulgekraan
Kasutuskoha torustiku ühendus
Sulgekraani kübar

a

b

Torude painutusjuhised

Kasutage painutamisel torupainutit. Kõik painded peavad olema
võimalikult sujuvad (painderaadius peab olema 30~40 mm või
suurem).

6.4.4

e

d

c
a
b
c
d
e

Toru otsa jootmine
MÄRKUS
Ettevaatusabinõud torude ühendamisel kasutuskohal.
Lisage jootematerjali nagu joonisel näidatud.

Teenindusava
Sulgekraani kübar
Kuuskantava
Spindel
Tihend

MÄRKUS

≤Ø25.4

Välisseadmel on lisaks gaasi ja vedeliku sulgekraanidele
veel kaks hoolduskraani. Välisseadme külmaaine torustiku
ühendamisel ÄRGE hoolduskraanide asendit muutke.
Need kraanid on tehasest tarnimisel avatud. Seadme
töötamise ajaks jätke need kraanid alati avatud asendisse.
Kui seade töötab suletud kraanidega, siis võib kompressor
kahjustada saada.

1

1
▪ Kui kasutate jootmist, puhuge torud lämmastikuga läbi, et vältida
suurel hulgal oksiidikihi moodustumist torustiku sees. Oksiidikiht
mõjub halvasti külmutussüsteemi kraanidele ja kompressoritele
ning takistab nõuetekohast töötamist.
▪ Seadke lämmastiku rõhk väärtusele 20 kPa (0,2 bar) (tuntav
nahal) rõhureduktori kraani kasutades.

a

b

c

f
a
b
c
d
e
f

Külmaaine torustik
Joodetavad osad
Teipmähis
Käsikraan
Rõhureduktor
Lämmastik

d

e

a
a

f

a

Sulgekraani avamine
1
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Hoolduse sulgekraan

Eemaldage sulgekraani kaitsekübar.
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2

Pange kuuskantvõti sulgekraani sisse ja keerake sulgekraani
vastupäeva.

ab

b c

a
b
c

Kaitsekübar (ÄRGE katke keermeliimiga)
Tihenduspind (ÄRGE katke keermeliimiga)
Väliskeere määrdeliimiga

Teenindusava kasutamine
▪ Kasutage alati laadimisvoolikut, millel on ventiili avamissõrm, sest
teenindusotsak on Schrader-tüüpi ventiiliga.
▪ Pärast
teenindusava
kasutamist
keerake
teenindusava
kaitsekübar nõuetekohaselt kinni. Pingutusmoment on esitatud
allpool olevas tabelis.
▪ Kontrollige, et külmaaine pärast teenindusava kaitsekübara
pingutamist ei leki.
3
4

Kui kraani spindlit pole võimalik edasi keerata, siis lõpetage
keeramine.

MÄRKUS
Keermelukustusliim. Enne teenindusava kaitsekübara
tagasikeeramist määrige väliskeermele keermeliimi (ÄRGE
pange seda kaitsekübarale või tihenduspinnale). Muidu
võib kondensvesi sisse sattuda ja külmuda. Võimalik
tagajärg: Deformatsioonid, külmaaine lekkimine ja
kompressori rike.

Paigaldage sulgekraani kaitsekübar.

Tulemus: Kraan on nüüd avatud.

Sulgekraani sulgemine
1

Eemaldage sulgekraani kaitsekübar.

2

Pange kuuskantvõti sulgekraani sisse ja keerake sulgekraani
päripäeva.

a
b
c
a
b
c

Kaitsekübar (ÄRGE katke keermeliimiga)
Tihenduspind (ÄRGE katke keermeliimiga)
Väliskeere määrdeliimiga

Pingutusmomendid
Sulgekraani
mõõt (mm)

Pingutusmoment N•m (sulgemiseks keerake
päripäeva)
Spindel
Teenindusa
Kraani
Kraanikorp Kuuskantv
va
kaitsekübar
õti
us

3
4

Kui kraani spindlit pole võimalik edasi keerata, siis lõpetage
keeramine.

Ø9,5

5,4~6,6

4 mm

13,5~16,5

Ø15,9

13,5~16,5

6 mm

22,5~27,5

Paigaldage sulgekraani kaitsekübar.

Tulemus: Kraan on nüüd suletud.

6.4.6

Kokkupigistatud torude eemaldamine
HOIATUS

Sulgekraani kaitsekübara kasutamine

Sulgekraani sisse jäänud väike kogus gaasi või õli võib
põhjustada kokkupigistatud toru lõhkemise.

▪ Sulgekraani kaitsekübar on tihendatud noolega näidatud pinnal.
Ärge seda pinda vigastage.

Allpool kirjeldatud juhiste eiramine võib põhjustada
varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt
asjaoludest väga rasked.

▪ Pärast sulgekraani keeramist keerake spindli kübar tihedalt kinni
ja veenduge, et külmaaine ei leki. Pingutusmoment on esitatud
allpool olevas tabelis.

Kokkupigistatud
protseduurid.
1

MÄRKUS
Keermeliim.
Enne
sulgekraani
kaitsekübara
tagasikeeramist määrige väliskeermele keermeliimi (ÄGRE
pange seda kaitsekübarale või tihenduspinnale). Muidu
võib kondensvesi sisse sattuda ja külmuda. Võimalik
tagajärg: Deformatsioonid, külmaaine lekkimine ja
kompressori rike.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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11,5~13,9

torude

eemaldamiseks

tehke

järgmised

Eemaldage kraani kübar ja veenduge, et sulgekraanid on
täielikult suletud.

a
b
c
d
a
b
c

Teenindusava ja teenindusava kübar
Sulgekraan
Kasutuskoha torustiku ühendus
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6 Paigaldamine
d

2

Sulgekraani kübar

p<

läbi

Paigaldage vaateklaas enne kuivatit,
välisseadmele võimalikult lähedale. Paigaldage
horisontaalselt.

kollektori

p>

A
a

B

f

g

d

N2

R410A

b

c

a
e
a
b
c
d
e
f
g
A
B

3

Kus-kuidas

Ühendage
imipump/regenereerimisseade
kõikidele sulgekraanide teenindusavadele.

b

a Vaateklaas

Rõhureduktor
Lämmastik
Kaal
Külmaaine R410A paak (sifoonsüsteem)
Vaakumpump
Vedelikutorustiku sulgekraan
Gaasitorustiku sulgekraan
Kraan A
Kraan B

b Kuivati
Jootmisel

Kuivati paigaldamise juhised

6.4.8

MÄRKUS
ÄRGE kasutage seadet ilma kuivatita. Võimalik tagajärg:
Seadmete rikked.

Imege gaas ja õli kokkusurutud torustikust välja imipumba abil.
ETTEVAATUST

Järgige vaateklaasi juhendi jootmise juhiseid.

Kuivati tüüp ja paigaldamine.

Ärge laske neid gaase atmosfääri.
Kuivati tüüp
4
5

Kui kogu gaas ja õli on kokkupigistatud torust välja imetud, siis
ühendage laadimisvoolik lahti ja sulgege teenindusavad.
Lõigake gaasi ja vedeliku sulgekraani alt toru ära musta joont
pidi. Kasutage selleks sobivat tööriista (nt torulõikur, toru
lõiketangid).

80 g (100% molekulsõela ekvivalent)
(DML083/DML083S: Danfossi toode)

Kuivati
paigaldamise
põhimõte

Paigaldage kuivati pärast vaateklaasi,
välisseadmele võimalikult lähedale. Paigaldage
horisontaalselt.

a

b

a Vaateklaas
b Kuivati
Jootmisel

Järgige vaateklaasi juhendi jootmise juhiseid.
Eemaldage kuivati kaitsekübar kohe enne
jootmist (et vältida õhuniiskuse
absorbeerumist).
Parandage jootmisel ärapõlenud värvkate.
Koosteosade parandamiseks võtke ühendust
tootjaga.

HOIATUS

Voolusuund

Ärge kasutage kokkupigistatud torude eemaldamiseks
jootepõletit.

6.4.9

Sulgekraani sisse jäänud väike kogus gaasi või õli võib
põhjustada kokkupigistatud toru lõhkemise.
6

▪ Kasutage paigaldamisel ainult lisavarustuse komplektis
olevaid torusid.
▪ Veenduge, et paigaldatud torustik ei puuduta teisi
torusid, põhja- või külgpaneeli. Olge eriti ettevaatlik
alumiste ja külgmiste ühendustega ja kaitske neid
isolatsiooniga, et need ei oleks korpusega
kokkupuutes.

Vaateklaasi paigaldamise juhised

Paigaldage vaateklaas vedelikutorustikule.
Läbimõõt

9,5 mm

Külmaaine torustiku ühendamine
välisseadmele
MÄRKUS

Oodake kuni kogu õli on välja tilkunud, enne kui jätkate
objektitorustiku jätkamisega, juhul kui ilmneb, et süsteem pole
täielikult tühjendatud.

6.4.7

Kui kuivatil on näidatud voolusuund, järgige
seda.

1

Tehke järgmist.
▪ Eemaldage teeninduskate (a) koos kruviga (b).
▪ Eemaldage torustiku sisendi plaat (c) koos kruviga (d).
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6 Paigaldamine
MÄRKUS
Jootmisvõtted
on
järgmised.
Esmalt
jootke
vedelikupoole torustik, seejärel gaasipoole torustik.
Sisestage elektrood seadme esiosast ja keevituspõleti
paremalt, et joota kokku leegiga, mis on suunatud
väljapoole
ja
vältida
kokkupuudet
kompressori
heliisolatsiooniga ja ülejäänud torustikuga.

a
b
d
2

c

A

Valige torustiku paigaldamise suund (a, b, või c).
A

a
3

c

b

a

Kui olete valinud allapoole suunduva torustiku, siis tehke
järgmist.

4× Ø6 mm

c

a

b

d

f

c

g

a Elektrood
b Põlemiskindel plaat

▪ Puurige avad (a, 4 tk) ja eemaldage kate (b).
▪ Lõigake pilud (c) metallisaega lahti.

a

b

e

c Keevituspõleti

b

d Leek
e Kompressori heliisolatsioon
f Vedelikupoole torustik
g Gaasipoole torustik

c
4

▪ Ühendage gaasitorustiku osad (c, d, e) ja lõigake need
soovitud pikkusesse (e1). See on oluline, sest gaasi
sulgekraan on Ø15,9 aga torustik välisseadme ja esimese
külmaharu vahel on Ø19,1.

c

Tehke järgmist.
▪ Ühendage vedeliku torustik (a), mis suundub vedeliku
sulgeventiilile.
▪ Ühendage gaasitorustik (b), mis suundub gaasi
sulgeventiilile.

Variant 2: küljele

Variant 1: ette

c

b
a

c

f e1 e

d

d e1 e f

Variant 3: alla

c
e
e1
f
c
d
e, e1
f

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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Gaasilise külmaaine torustiku tarvik 1
Gaasilise külmaaine torustiku tarvik 2
Ühendage külmaaine torustiku tarvik 3 (lõigake see
nõutavasse pikkusesse)
Paigaldise elektritoide

5

Pange teenindusava kate ja torustiku sisendava plaat oma
kohtadele tagasi.

6

Tihendage kõik pilud (näide: a), et vältida lume ja väikeloomade
süsteemi sattumist.

LRMEQ3+4BY1
Õhkjahutatav külmakondensaator
4P500362-1 – 2018.04

6 Paigaldamine
a

b

a

c
HOIATUS
Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad
põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

a
b
c

Ühendusliitmik
Harutorustik
Peatorustik

▪ Kui välisseade on kõrgemal kui siseseade, paigaldage torustikule
õlilukud, välisseadmest alates 5 m sammuga. See tagab õli sujuva
tagasivoolamise torustikus, mis on ülespoole viltu.

MÄRKUS

Vedela ja gaasilise külmaaine torustik

Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit
vigastada.

▪ Isoleerige külmaaine hargnemiskoht. Veenduge, et külmaaine
hargnemiskoha isolatsiooni paksus on võrdne külmaaine torustiku
isolatsiooni paksusega.

6.5

Külmaaine torustiku kontrollimine

Vedelikutorustike hargnemine

6.5.1

Külmaaine torustiku kontrolltoimingud

▪ Paigaldage vedeliku torustik horisontaalselt. Sellega välditakse
külmaaine voolamise ebaühtlust.

Külmaaine torustiku kontrolltoimingud on järgmised.

6.4.10

Torustiku haruliitmike ühendusjuhised

▪ Veenduge, et külmaaine torustikus pole leket.

▪ Paigaldage vedeliku torustiku kollektor allasuunas.

▪ Eemaldage külmaaine torustikust
niiskus, õhk ja lämmastik.

b

A
≤30°

A
a
b
c

c
a

Hargnemisliitmik
Kollektor
Alla suunatud torustik

Gaasitorustike hargnemine

vaakumkuivatusega

Kui külmaaine torustikus võib olla niiskust (näiteks võib torustikus
olla vett), tehke allpool kirjeldatud vaakumkuivatus, kuni kogu niiskus
on eemaldatud.
Seadme sees olev torustik on tehases lekete suhtes testitud.
Kontrollida tuleb vaid kasutuskoha külmaaine torustik. Seetõttu
veenduge enne lekketesti või vaakumkuivatust, et kõik välisseadme
sulgekraanid on suletud.
MÄRKUS

▪ Ühendage haruliitmik peatorustiku kohale. Sellega välditakse
külmaaine
õli
tagasi
voolamist
mittetöötavatesse
siseseadmetesse.

Enne lekketesti ja vakumeerimist veenduge, et kõik
kasutuskoha (paigaldaja torustiku) kraanid (mitte
välisseadme sulgekraanid!) on AVATUD.

ab

Kraanide oleku kohta lisateabe saamiseks vaadake
"6.5.3
Külmaaine
torustiku
kontrollimine
Seadistamine" leheküljel 22.
a
b

Peatorustik
Hargnemisliitmik

▪ Veenduge, et horisontaalne gaasitorustik (ja REFNET kollektor)
on kaldu välisseadme poole.

kogu

6.5.2

jaotist
-

Külmaaine torustiku kontrollimine Üldjuhised

Ühendage vaakumpump kõikidele teenindusavadele kollektori
kaudu, et tõsta efektiivsust (juhinduge jaotisest "6.5.3 Külmaaine
torustiku kontrollimine - Seadistamine" leheküljel 22).
MÄRKUS
Kasutage tagasilöögiklapiga või magnetklapiga 2-astmelist
vaakumpumpa, mis võib tekitada mõõdetavat vaakumit
–100,7 kPa (−1,007 bar) (5 absoluuttorri).
MÄRKUS

a

b
a
b
c

c
Gaasitorustik on kaldu sisendseadmest hargnemiskoha
poole
Hargnemise T-kujuline liitmik
Gaasitorustik on kaldu hargnemiskohast väljundseadme
poole
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Veenduge, et pumba õli ei voola pumba mittetöötamise
ajal vastassuunaliselt süsteemi sisse.
MÄRKUS
Ärge püüdke eemaldada õhku külmaainega. Kasutage
seadmestiku tühjendamiseks vaakumpumpa.
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6.5.3

p<

B

d

Välisseadmed ja kõik siseseadmed tuleb kontrollida
leketele ja hermeetilisusele. Hoidke kõik kasutuskoha
kraanid siseseadmetele samuti lahti.

g
f
C

Niiskuse süsteemist eemaldamiseks tehke järgmist.

N2

b

c

1

Tekitage süsteemis vähemalt 2 tunniks sihtvaakum –100,7 kPa
(–1,007 bar) (5 torri absoluuttorri).

2

Proovige hoida vaakumit pärast vaakumpumba välja lülitamist
veel vähemalt 1 tunni jooksul.

3

Kui te ei saavuta sihtvaakumit 2 tunni jooksul või hoida seda 1
tunni vältel, võib süsteemis olla liiga palju niiskust. Sellisel juhul
katkestage
vaakum
lämmastiku
abil
survestamisega
mõõterõhuni 0,05 MPa (0,5 baar) ja korrake samme 1 kuni 3
kuni kogu niiskus on eemaldatud.

4

Sõltuvalt sellest, kas soovite kohe hakata külmaainet läbi
vedeliku sulgekraani teenindusava laadima või soovite esmalt
teha osalise koguse eellaadimise läbi vedelikutorustiku, avage
välisseadme sulgekraanid või jätke need suletuks. Vaadake
lisateavet jaotisest "6.7.4 Külmaaine laadimine" leheküljel 23.

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Rõhureduktor
Lämmastik
Kaal
Külmaaine R410A paak (sifoonsüsteem)
Vaakumpump
Vedelikutorustiku sulgekraan
Gaasitorustiku sulgekraan
Kraan A
Kraan B
Kraan C

Kraani olek

Kraan
Kraan A

Avatud

Kraan B

Avatud

Kraan C

Avatud

Vedelikutorustiku sulgekraan

Suletud

Gaasitorustiku sulgekraan

Suletud

TEAVE
Pärast sulgekraani avamist on võimalik, et rõhk külmaaine
torustikus EI tõuse. See võib olla põhjustatud näiteks
paisukraani suletud olekust, kuid EI kujuta mingit
probleemi seadme nõuetekohaseks töötamiseks.

MÄRKUS
Ka
siseseadmed
tuleb
kontrollida
leketele
ja
hermeetilisusele. Hoidke kõik kasutuskoha (kohal
paigaldatud) kraanid samuti lahti.

6.5.4

Külmaaine torustiku isoleerimine

▪ Tagage, et ühendustorustik ja külmaaine toruharud on täielikult
isoleeritud.

Lekete kontrollimine - Vaakumi lekketest
1

Tekitage vähemalt 2 tunniks vedeliku- ja gaasitorutikus vaakum
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 absoluuttorri).

2

Kui see on saavutatud, lülitage vaakumpump välja
kontrollige, et rõhk ei tõuse vähemalt 1 minuti jooksul.

3

Kui rõhk tõuseb, võib süsteemis olla niiskust (vaakum kuivatab)
või on süsteemis lekkeid.

ja

abil

▪ Veenduge, et kõik vedeliku- ja gaasitorustikud on isoleeritud
(kõikidele seadmetele).
▪ Isolatsiooni
paksuse
temperatuuridest.

määramisel

lähtuge

Vedelikutorustiku miinimumtemperatuur
Gaasitorustiku miinimumtemperatuur

järgmistest
5°C
–20°C

Isolatsiooni pinnal võib tekkida kondenseerumine.

Lekete kontrollimine - Rõhulekke test
Katkestage
vaakum
lämmastiku
mõõterõhuni 0,2 MPa (2 baar).

6.6

Pärast lekketesti ja vaakumkuivatust tuleb torustik isoleerida. Võtke
arvesse järgmisi asjaolusid.

Lekketesti läbiviimine

Lekketest peab vastama standardi EN378‑2 nõuetele.

1

Vaakumkuivatamine
MÄRKUS

p>

A
a

6.5.5

Külmaaine torustiku kontrollimine Seadistamine

survestamisega

▪ Ärge mingil juhul rakendage süsteemi kõrgsurveosale
mõõterõhku üle maksimaalse töörõhu 4,0 MPa (40 baar).
▪ Ärge mingil juhul rakendage süsteemi madalsurveosale
mõõterõhku, mis on kõrgem kui siseseadmele ettenähtud
rõhk.
2

Testige kõikidele liitmike lekkeid kandes neile mulltesti lahust.

3

Kontrollimise lõpetamisel laske kogu lämmastik välja.

▪ Kui on võimalik, et sulgekraanil tekkiv kondensaat võib tilkuda
sisendseadmesse läbi isolatsiooni ja torustiku vahelt, kui
välisseade asetseb siseseadmest kõrgemal, tuleb seda vältida
liitmike tihendamisega. Vaadake allolevat joonist.

b
a

MÄRKUS
Kasutage ainult oma edasimüüja poolt soovitatud mulltesti
lahust. Ärge kasutage seebivett, mis võib põhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi võib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jäätub) ja/
või tekitab koonusühenduste korrosiooni (seebivesi võib
sisaldada ammoniaaki, mis põhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

a
b

Isolatsioonimaterjal
Tihendusmaterjal jne.

6.7

Külmaaine laadimine

6.7.1

Külmaaine laadimine

Välisseadmesse on külmaaine tehases laaditud, kuid sõltuvalt
kasutuskoha torustikust tuleb teil külmaainet juurde laadida.

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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6 Paigaldamine
Enne külmaaine laadimist

Parameeter B:

Veenduge, et välisseadme väline külmaaine torustik on üle
kontrollitud (lekketest, vaakumkuivatus).

Puhuri spiraalide kogumahtuvus(a)

Suurus B

<5,0 kW

0,6 kg

5,0≤x<8,4 kW

1,2 kg

Tüüpiline töövoog
Täiendava külmaaine laadimine koosneb tavaliselt järgmistest
toimingutest.
1
Täiendava külmaaine koguse kindlaks määramine.
2
Täiendava külmaaine laadimine (eellaadimine ja/või laadimine).
3
Fluoritud kasvuhoonegaaside sildi täitmine ja selle kinnitamine
välisseadme sisepinnale.

(a)

Meetermõõdus torustik. Meetermõõdus torustiku kasutamisel
asendage valemis massitegurid vastava väärtusega allolevas
tabelis.
Tollimõõdus torustik

Ettevaatusabinõud külmaaine laadimisel

6.7.2

TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud

Torustik

Kaalutegur

Ø6,4 mm
Ø9,5 mm

Meetermõõdus torustik
Torustik

Kaalutegur

0,02

Ø6 mm

0,018

0,06

Ø10 mm

0,066

Külmaaine laadimine

6.7.4

Külmaaine laadimise kiirendamiseks on soovitatav teha esmalt
osaline külmaaine eellaadimine läbi vedelikutorustiku, enne kui teha
seda läbi külmaaine laadimisava. Selle võib vahele jätta, kuid siis
võtab laadimine rohkem aega.

▪ Ettevalmistus
HOIATUS
▪ Kasutage ainult külmaainet R410A. Muud külmagaasid
võivad põhjustada plahvatust ja õnnetusi.
▪ R410A sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle
ülemaailmse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus
on 2087,5. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
▪ Külmaaine laadimise ajal kandke alati kaitsekindaid ja
kaitseprille.

Külmaaine eellaadimine
Eellaadimise saab teha ilma kompressorita, selleks ühendage
külmaaine balloon vedela külmaaine sulgekraani teenindusotsaku
külge.
1

Ühendage nagu joonisel näidatud. Kontrollige, et välisseadme
sulgekraanid ja kraan A on suletud.
p<

MÄRKUS

a

MÄRKUS

N2

Enne laadimise alustamist kontrollige, kas 7-LEDmärgutulega näidik on tavaolekus (vaadake jaotist "7.2.4 1.
ja 2. režiimi sisenemine" leheküljel 31). Kui näidatakse
rikkekoodi, juhinduge jaotisest "11.3 Rikkekoodidega
näidatud hälvete lahendamine" leheküljel 36.

b

Kui tehakse hooldustoiminguid ja süsteemis (välisseade,
kohalik torustik, siseseade) puudub külmaaine täielikult (nt
pärast külmaaine eemaldamist), tuleb seadmesse laadida
originaalkülmaaine
(juhinduge
seadme
tehasesildi
andmetest) ja ettenähtud täiendav täitekogus.

p>

A

Kui mõne seadme elektritoide on välja lülitatud, siis pole
laadimist nõuetekohaselt võimalik lõpetada.

B

d
c

g
f
C

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

MÄRKUS

6.7.3

Mahtuvus temperatuuride vahe 10°C juures
(= aurustumistemperatuur – ruumi temperatuur)

Rõhureduktor
Lämmastik
Kaal
Külmaaine R410A paak (sifoonsüsteem)
Vaakumpump
Vedelikutorustiku sulgekraan
Gaasitorustiku sulgekraan
Kraan A
Kraan B
Kraan C

2

Avage kraan B ja C.

3

Laadige külmaainet kuni kindlaksmääratud täiendav külmaaine
on laaditud või pole eellaadimist enam võimalik jätkata ja
sulgege seejärel kraanid B ja C.

4

Valige üks järgmistest toimingutest.

Täiendava külmaaine koguse määramine
TEAVE
Lõplikku katselaboris kindlaksmääratud laadimiskogust
küsige oma edasimüüjalt.

Seisund

Valem:

Järgige edasisi juhiseid
alajaotisest "Vaateklaasi
kontrollimine".

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

Täiendavalt laaditava külmaaine kogus [kg-des ja
ümardatud 1-le kümnendkohale]
Vedelikutorustiku kogupikkus [m] läbimõõdul Øa
Parameeter A ja B

Parameeter A:
Külmlettide kogumahtuvus(a)

Vastav kogus A

<5,0 kW

1,1 kg

5,0≤x<8,4 kW

2,3 kg

(a)

Toiming

Määratud täiendava külmaaine Lahutage kollektor
kogus on laaditud.
vedelikutorustikust.

Laaditud on liiga palju
külmaainet

Laske külmaainet välja.
Lahutage kollektor
vedelikutorustikust.
Järgige edasisi juhiseid
alajaotisest "Vaateklaasi
kontrollimine".

Mahtuvus aurustumistemperatuuril –10°C
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6 Paigaldamine
Seisund

Toiming

Määratud täiendava külmaaine Järgige edasisi juhiseid
kogus pole laaditud.
alajaotisest "Külmaaine
laadimine (töötava
kompressoriga)".
Kontrollimine vaateklaasi kaudu
Kui ettenähtud täiendav külmaaine on laaditud vastavalt juhistele
"Külmaaine eellaadimine", jätkake järgmiselt.
5

Avage kõik välisseadme sulgekraanid.

6

Rakendage kõiki ettevaatusabinõusid, mis on esitatud jaotises
"7
Alghäälestus"
leheküljel
30
ja
jaotises
"8 Kasutuselevõtt" leheküljel 33.

7

Lülitage välisseadme toide sisse, kuid jätke toite töölüliti välja
lülitatud asendisse (vaadake "6.8.6 Elektrijuhtmestiku
ühendamine välisseadmele" leheküljel 28).

8

Määrake aurustumise sihttemperatuur sättega [2‑0] ja [2‑1]
(vaadake "7.2.8 2. režiim - Kasutuskoha sätted" leheküljel 32).

9

Külmaaine R410A paak (sifoonsüsteem)
Vaakumpump
Vedelikutorustiku sulgekraan
Gaasitorustiku sulgekraan
Kraan A
Kraan B
Kraan C

14 Avage gaasitorustiku sulgekraan
vedelikutorustiku sulgekraani ava.

täielikult

ja

reguleerige

15 Rakendage kõiki ettevaatusabinõusid, mis on esitatud jaotises
"7
Alghäälestus"
leheküljel
30
ja
jaotises
"8 Kasutuselevõtt" leheküljel 33.
16 Lülitage välisseadme toide sisse, kuid jätke toite töölüliti välja
lülitatud asendisse (vaadake "6.8.6 Elektrijuhtmestiku
ühendamine välisseadmele" leheküljel 28).
17 Määrake aurustumise sihttemperatuur sättega [2‑0] ja [2‑1]
(vaadake "7.2.8 2. režiim - Kasutuskoha sätted" leheküljel 32).
18 Lülitage siseseadmete toide sisse.
19 Lülitage töölüliti sisse.
Tulemus: Seade hakkab tööle.

Lülitage siseseadmete toide sisse.

10 Lülitage töölüliti sisse.

TEAVE

Tulemus: Seade hakkab tööle.
TEAVE
▪ Kui töötamise ajal tuvastatakse rike (nt sulgekraan on
suletud), näidatakse rikkekoodi. Sellisel juhul juhinduge
jaotisest
"6.7.5
Rikkekoodid
külmaaine
laadimisel" leheküljel 25 ja lahendage rike vastavalt
juhistele.
▪ Külmaaine käsitsi laadimist on võimalik katkestada toite
töölüliti lülitamisega asendisse VÄLJAS. Seade seiskub
ja naaseb tühikäigule.
11 Vaadake välisseadme vaateklaasi. Kui külmaainet POLE
piisavas koguses, laadige täiendav kogus külmaainet vastavalt
alajaotises "Külmaaine laadimine (töötava kompressoriga)"
esitatud juhistele, kuid ÄRGE ületage ettenähtud külmaaine
kogust
täiendavalt
üle
25%
(vaadake
alajaotist
"6.7.3 Täiendava külmaaine koguse määramine" leheküljel 23).

b

c

d

▪ Kui töötamise ajal tuvastatakse rike (nt sulgekraan on
suletud), näidatakse rikkekoodi. Sellisel juhul juhinduge
jaotisest
"6.7.5
Rikkekoodid
külmaaine
laadimisel" leheküljel 25 ja lahendage rike vastavalt
juhistele.
▪ Külmaaine käsitsi laadimist on võimalik katkestada toite
töölüliti lülitamisega asendisse VÄLJAS. Seade seiskub
ja naaseb tühikäigule.
20 Avage kraan B ja C.
21 Lisage külmaainet kuni järelejäänud kindlaksmääratud täiendav
külmaaine kogus on sisse laaditud (vaadake "6.7.3 Täiendava
külmaaine koguse määramine" leheküljel 23) ja seejärel
sulgege kraanid C ja B.
TEAVE
▪ Kui ballooni on jäänud vähe külmaainet, siis ballooni
siserõhk langeb ja siis ei saa seadet ära laadida ka siis
kui vedelikutorustiku sulgekraani ava reguleerida.
Sellisel juhul asendage balloon uuega, milles on
rohkem külmaainet.
▪ Pika torustiku puhul võib kaitsesüsteem külmaaine
lisamisel aktiveeruda ja seadme töö seiskuda, kui
vedelikutorustiku kraan on täielikult suletud.

a
O
X
a
b
c
d

d
e
f
g
A
B
C

Suletud seisund (= piisavalt külmaainet)
Külmaainet pole piisavalt.
Vaateklaas
Täidetud vedelikuga
Vedelikus on veidi vahtu
Vedelikus on palju vahtu.

22 Vaadake välisseadme vaateklaasi. Kui külmaainet POLE
piisavas koguses, laadige täiendav kogus külmaainet, mis
POLE rohkem kui 25% täiendavast kogusest (vaadake jaotist
"6.7.3 Täiendava külmaaine koguse määramine" leheküljel 23)

b

12 Lülitage töölüliti välja.

c

d

Külmaaine laadimine (töötava kompressoriga)
Kindlaksmääratud täiendavat külmaaine kogust saab laadida
välisseadme käitamisega.
13 Ühendage nagu joonisel näidatud. Veenduge, et kraan A on
suletud.
p<

p>

A
a

B

d

g
f
C

N2

b

Suletud seisund (= piisavalt külmaainet)
Külmaainet pole piisavalt.
Vaateklaas
Täidetud vedelikuga
Vedelikus on veidi vahtu
Vedelikus on palju vahtu.

23 Lülitage töölüliti välja.
MÄRKUS

c

e
a
b
c

Rõhureduktor
Lämmastik
Kaal
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a
O
X
a
b
c
d

Pärast külmaaine (eel)laadimist avage kõik sulgekraanid.
Töötamine suletud sulgekraanidega vigastab kompressorit.
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6 Paigaldamine
a

MÄRKUS
Keermelukustusliim. Enne teenindusava kaitsekübara
tagasikeeramist määrige väliskeermele keermeliimi (ÄRGE
pange seda kaitsekübarale või tihenduspinnale). Muidu
võib kondensvesi sisse sattuda ja külmuda. Võimalik
tagajärg: Deformatsioonid, külmaaine lekkimine ja
kompressori rike.

b
c
d
e
f

a

MÄRKUS

b
c
a
b
c

Kaitsekübar (ÄRGE katke keermeliimiga)
Tihenduspind (ÄRGE katke keermeliimiga)
Väliskeere määrdeliimiga

TEAVE
Kui ilmneb rike, väljastab X3M eelhoiatuse (C/C1) või
hoiatuse (C/W1) signaali ja trükkplaadil süttib H2P LEDmärgutuli.
Kui ilmneb rike, sulgege kohe kraan B ja C. Vaadake rikkekoodi ja
rakendage
ettevaatusabinõusid
vastavalt
alajaotise
"11.3 Rikkekoodidega näidatud hälvete lahendamine" leheküljel 36
juhistele.

6.7.6
1

Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000
2

Kinnitage etikett välisseadme sisemusse gaasi ja vedeliku
sulgekraanide lähedusse.

6.8

Elektrijuhtmestiku ühendamine

6.8.1

Teave elektrijuhtmestiku ühendamise
kohta

Tüüpiline töövoog
Elektrijuhtmestiku
töödest.

a

RXXX

1 =

kg

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

GWP: XXX

2

1

GWP × kg
1000

=
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koosneb

tavaliselt

järgmistest

1

Toitesüsteemi pinge vastavuse kindlakstegemine seadmete
elektritoite andmetele.

2

Elektrijuhtmestiku
ühendamine
kaugjuhtimislüliti, madala müra
valikulised seadmed).

3

Elektritoite ühendamine.

Täitke silt järgmiselt.
Contains fluorinated greenhouse gases

f

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks
süsteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (väljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Järgige vastavat seadusandlust.

Rikkekoodid külmaaine laadimisel

6.7.5

Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja
liimige see ülaossa "a".
Tehases täidetud külmaaine kogus: vaadake seda seadme
tehasesildilt
Täiendavalt laetud külmaaine kogus
Külmaaine kogus kokku
Fluoritud kasvuhoonegaasi emissioonid laetud külmaaine
summaarse koguse kohta CO2-ekvivalenttonnides
GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

välisseadmele
(toide,
lüliti, väljundsignaalid ja

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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6 Paigaldamine
6.8.2

Kasutuskoha elektripaigaldis - Ülevaade

Kasutuskoha elektripaigaldis koosneb järgmistest osadest.

b

A
c
X3M
C C1 W1 R

d

TeS1

Ry0
T1

T1
NC

B

No
P1 P2

S2T
t°

Ry 0
Ry 0
Ry 0
K1M

h

e
f

b

S1T
t° Y1S

Ry 1

E1H K1M

H1P

B

g

X2M
A B C D

X1M
L1 L2 L3 N

S1T
t° Y1S
S2T

F1 F2
Ry 1

Ry 0

Ry 0
K1M

t°

E1H K1M

H1P

a

i

b

Ry 0

b

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

3D111889

Välisseade
Siseseade
Välisseadmele
Rikkevoolukaitselüliti
Kõrgpinge juhtmestiku sisend
Juhtplokk (tuleb paigaldajal hankida)
Eelhoiatuse signaal
Hoiatussignaal
Käivitussignaal
Töösignaal
Maandus
Kaugjuhtimislüliti
OFF: tavarežiim
ON: madala müra režiim
Taimer
Relee
Jääsulatusnäitur
Kontaktori jääsulati küttekeha
Jääsulati küttekeha
Sisemine termoregulaatori termostaat
Jääsulatuse lõpetamise termostaat
Elektromagnetklapp

MÄRKUS
Välisseadme tööväljundile P1/P2 tuleb ühendada kõik
magnetklapid,
mis
on
paigaldatud
siseseadme
paisuklappide pealevooludele. See ühendus on vajalik,
sest välisseade peab olema võimeline juhtima
magnetklappe käivitamise ajal (et vältida vedela külmaaine
sisenemist kompressorisse) ja õli tagasivooluks.
MÄRKUS
Kaugjuhtimislüliti. Tehase komplektis on töölüliti, millega
saate seadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS. Kui soovite
välisseadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS kaugjuhtimise
teel, siis peab olema paigaldatud kaugjuhitav töölüliti.
Kasutage potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤ 1 mA,
12 V DC). Ühendage klemmidele X2M/C+D ja seadke
asendisse "Remote ".

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

MÄRKUS
Madala müra lüliti. Kui soovite madala müraga töötamist
(vaadake sätet [2‑18]) lülitada olekusse SEES/VÄLJAS,
tuleb paigaldada madala müra lüliti. Kasutage
potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤1 mA, 12 V DC).
Ühendage klemmidele X2M/A+B.

a
b
c

X3M
L1 L2 L3 N

C C1 W1 R P1 P2

X2M
A B C D

F1 F2

X1M
g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

i

j

d

e

Rikkevoolukaitselüliti
Sulavkaitse
Toiteühendus (kaasa arvatud maandus) (varjestatud
kaabel)
Madala müra lüliti
Kaugjuhtimislüliti
Andmeside
Eelhoiatuse signaal
Hoiatussignaal
Käivitussignaal
Töösignaal

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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h

f

MÄRKUS
Väljundsignaalid. Välisseadmel on klemmliist (X3M) millel
on 4 erineva signaali väljundid. Signaali pinge on
220~240 V AC. Signaalide maksimaalne voolukoormus on
0,5 A. Seade annab signaale järgmistes olukordades.
▪ C/C1: eelhoiatussignaal – ühendamine on soovitatav –
kui ilmneb viga, mis seadet ei seiska.
▪ C/W1: hoiatussignaal – ühendamine on soovitatav – kui
ilmneb viga, mis seadme seiskab.
▪ R/P2: töö signaal – ühendamine omal valikul – näitab
kompressori töötamist.
▪ P1/P2: juhtimissignaal – ühendamine on kohustuslik –
näitab siseseadme magnetklapi juhtimistegevust.
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MÄRKUS

6.8.3

MÄRKUS

▪ Kasutuskoha elektrijuhtmestik ei tohi puudutada
sisetorustikku, et vältida juhtme vigastamist torustiku
kõrge temperatuuri tõttu.

ÄRGE ühendage faasinihke kondensaatorit, sest seadme
toiteks kasutatakse inverterit. Faasinihke kondensaator
alandab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.

▪ Sulgege kaas kindlalt ja seadke elektrijuhtmestik nii, et
on välditud kaane või muude osade lõtvumine.

MÄRKUS
ÄRGE
MINGIL
JUHUL
eemaldage
toiteja
andmeedastuse juhtmestiku ühendamise ajal termistorit,
andurit jne. (Ilma termistori, andurita jne võib kompressor
vigastada saada.)

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmestiku
ühendamisel
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

MÄRKUS
▪ Selle seadme faasijärjestuse kontrollrelee hakkab tööle
siis, kui seade käivitub. Seetõttu ei toimu
faasijärjestuse kontrollimine seadme tavatöö ajal.

HOIATUS
Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev
elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

▪ Faasijärjestuse kontrollrelee on ette nähtud seadme
seiskamiseks, kui ilmneb hälve käivitamise ajal.
▪ Kui faasijärjestuse kontrollrelee tuvastab
vahetage 2 faasi 3-st omavahel (L1, L2 ja L3).

HOIATUS
Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse
katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel
kontakteraldus
ülepinge
tekkimise
kategooria
III
tingimustel,
TULEB
see
paigaldada
fikseeritud
juhtmestikku.

6.8.4

hälbe,

Ajutiste katete eemaldamise juhised
MÄRKUS
Ettevaatusabinõud ajutiste katete eemaldamisel.

HOIATUS

▪ Vältige korpuse vigastamist.

▪ Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.

▪ Pärast ajutiste katete eemaldamist eemaldage
metallikidad ja värvige ava servad remondivärviga.

▪ Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

▪ Elektrijuhtmete suunamisel läbi avade mähkige
juhtmete ümber teip, et juhtmete vigastamist vältida.

▪ Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.
▪ ÄRGE juhtmeköidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need EI puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
välised mehaanilised jõud.
▪ Veenduge, et seadmetele on ühendatud maandusjuht.
ÄRGE ühendage maandust torude külge ega
liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge.
Ebaõige maandus võib tingida elektrilöögi.
▪ Kasutage ainult selleks ettenähtud elektritoite ahelat.
ÄRGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.
▪ Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad
nõuetele.
▪ Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.
▪ Kui paigaldate rikkevoolukaitselüliti, veenduge, et see
on ühilduv inverteriga (talub kõrgsageduslikku elektrilist
müra), et vältida rikkevoolukaitselüliti ebakohast
rakendumist.
HOIATUS
▪ Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ühendatud.

a

b
a
b
c

6.8.5

c

Ajutise kattega ava
Kidad
Tihendusmaterjal jne.

Juhised elektrijuhtmestiku ühendamiseks

Kasutamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.
▪ Kiudjuhtmete kasutamisel kinnitage juhtmesoone traadikimbu otsa
kokkupressitav kaabliking. Lükake kokkupressitav kaabliking
juhtmesoonele kuni isolatsioonini ja kasutage kokkupressimiseks
selleks ette nähtud tange.

b

a
a
b

Kiudjuhe
Kokkupressitav kaabliking

▪ Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise.

▪ Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted
oleks suletud.
MÄRKUS
ÄRGE käitage seadet enne kui külmaaine torustiku
paigaldamine on lõpetatud. Seadme kasutamine enne
torustiku lõplikku paigaldamist kahjustab kompressorit.
MÄRKUS
Kui toitejuhtmel puudub neutraaljuhe või see on valesti
ühendatud, saavad seadmed vigastada.
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6 Paigaldamine
Juhtme tüüp

MÄRKUS

Paigaldusviis
cb

Ühetraadilise
soonega juhe
A

Kaugjuhtimislüliti. Tehase komplektis on töölüliti, millega
saate seadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS. Kui soovite
välisseadet lülitada olekusse SEES/VÄLJAS kaugjuhtimise
teel, siis peab olema paigaldatud kaugjuhitav töölüliti.
Kasutage potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤ 1 mA,
12 V DC). Ühendage klemmidele X2M/C+D ja seadke
asendisse "Remote ".

AA´

A´

c

a

a

a Keeratud ühetraadilise soonega juhe

4

Ühendage madala müra lüliti järgmiselt:

b Kruvi

A B C D

F1 F2

c Lapikseib
Kokkukeerutatud
kiudjuhe
kokkupressitava
kaablikingaga

cb

a
B

bc

B

a

MÄRKUS
Madala müra lüliti. Kui soovite madala müraga töötamist
(vaadake sätet [2‑18]) lülitada olekusse SEES/VÄLJAS,
tuleb paigaldada madala müra lüliti. Kasutage
potentsiaalivaba mikrovoolu kontakti (≤1 mA, 12 V DC).
Ühendage klemmidele X2M/A+B.

a Klemm
b Kruvi
c Lapikseib
O Lubatud

5

X Mittelubatud

Kui soovite
järgmiselt:

Pingutusmomendid
Juhtmestik

Kruvi mõõt

Pingutusmomen
t (N•m)

M5

2,2~2,7
6

(toitepinge ja varjestuse
maandus)
X2M: kaugjuhtimislüliti,
madala müra lüliti ja
andmeside väljund

M3,5

0,8~0,97

X3M: väljundsignaalid

M4

2,39~2,91

Elektrijuhtmestiku ühendamine
välisseadmele
MÄRKUS

▪ Veenduge, et elektrijuhtmestik EI takista hooldusluugi
taaspaigaldamist.

2

Eemaldage hooldusluuk. Vaadake jaotist "6.2.2 Välisseadme
avamiseks" leheküljel 15.
Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).

a

b

a
b

3

Eemaldage isolatsioonikiht kuni selle punktini
Liigne isolatsioonikihi eemaldamine võib põhjustada
elektrilööki või lekkimist.

Ühendage kaugjuhtimise töölüliti järgmiselt:
A B C D

Modbus-sidepulti,

F1 F2

tehke

seda

X2M

Ühendage juhtmed väljundsignaalide klemmliistule (X3M)
järgmiselt:
C C1 W1 R

a
a
b
c
d

b

P1 P2

c

d

Eelhoiatuse signaal
Hoiatussignaal
Käivitussignaal
Töösignaal

▪ Järgige järgmisi nõuandeid.

▪ Tehke
ühendused
vastavalt
elektriskeemile
(komplektis, asetseb hooldusluugi siseküljel).

1

ühendada

A B C D

X1M: toitejuhtmestik

6.8.6

X2M

F1 F2

X2M

Väljundsignaal

Nõuanded

Eelhoiatuse ja hoiatuse
signaal

Ühendamine on soovitatav,
kui süsteemi rikked on
tõenäolised.

Käivitussignaal

Ühendage vajadusel.

Töösignaal

Ühendamine on kohustuslik.
Ühendage töösignaal
magnetklappidele, mis on
paigaldatud siseseadme
paisuklappide pealevooludele.
Väljundseade juhib
magnetklappe järgmiselt:
▪ algkäivitamisel, et vältida
vedela
külmaaine
sisenemist kompressorisse,
▪ õli tagastamise ajal.
Vaadake lisateavet jaotisest
"6.8.2 Kasutuskoha
elektripaigaldis Ülevaade" leheküljel 26.
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6 Paigaldamine
ETTEVAATUST
Toite ühendamisel tuleb enne pingestatud ühendusi teha
maandusühendus. Toite lahti ühendamisel tuleb esmalt
ühendada lahti pingestatud ühendused ja seejärel
maandusühendus. Toitejuhtmete juhtmesoonte pikkus
tõmbekaitse ja klemmliistu vahel tuleb valida selline, et
elektripinge all olevad juhtmesooned pingulduvad enne
maandussoone pinguldumist, kui toiteühenduse juhtmed
on tõmbekaitsest lahti tõmmatud.

X1M
X3M

X2M

2×
a

MÄRKUS
Ärge mingil juhul ühendage toitejuhtmeid klemmliistule
X2M või X3M. Muidu võib kogu süsteem kahjustada
saada.

b

1×
c

MÄRKUS
Väljundsignaalid. Välisseadmel on klemmliist (X3M) millel
on 4 erineva signaali väljundid. Signaali pinge on
220~240 V AC. Signaalide maksimaalne voolukoormus on
0,5 A. Seade annab signaale järgmistes olukordades.
▪ C/C1: eelhoiatussignaal – ühendamine on soovitatav –
kui ilmneb viga, mis seadet ei seiska.
▪ C/W1: hoiatussignaal – ühendamine on soovitatav – kui
ilmneb viga, mis seadme seiskab.
▪ R/P2: töö signaal – ühendamine omal valikul – näitab
kompressori töötamist.

2×

▪ P1/P2: juhtimissignaal – ühendamine on kohustuslik –
näitab siseseadme magnetklapi juhtimistegevust.
7

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

9

a
c
L1 L2 L3 N

a
b
c

Toiteühendus (kaasa arvatud maandus)
Väljundsignaalid
Kaugjuhtimislüliti, madala müra lüliti ja andmeside

Juhtige juhtmed läbi raami ja kinnitage need raami külge.
Juhtmestiku
juhtimine läbi
korpuse

b

1

X1M

Rikkevoolukaitselüliti
Sulavkaitse
Toitekaabel

MÄRKUS
Hoidke kaablid eemal vasakpoolsest sulgekraanist ja
torustikust. Kraan ja torustik võivad minna väga kuumaks
ja kaableid vigastada.
8

a
b
c

Ühendage toitepinge juhtmestik alljärgnevalt:

b
a

2
b
a

a Toitekaabel ja väljundsignaali kaablid
b Kaugjuhtimislüliti kaabel, madala müra
lüliti ja andmeside kaabel

Kinnitage kaablid kaablivitstega.
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7 Alghäälestus
Ühendamine
korpuse raamiga

Kaablite läbijuhtimisel läbi korpuse võib
kasutada läbiviiguavas kaitsehülssi (kaabli
läbiviigumuhv PG).

TEAVE
Selles jaotises esitatud juhised tuleb paigaldaja poolt läbi
lugeda,
et
ta
saaks
süsteemi
nõuetekohaselt
alghäälestada.

Kui te läbiviigumuhvi ei kasuta, kaitske
juhtmed vinüülrüüsiga, et vältida
läbiviiguava teravate servade
sisselõikumist juhtmetesse.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

A B

a

bc

d

7.2

Objektisätete määramine

7.2.1

Kasutuskoha sätted
TEAVE

e

LED-märgutuled ja nupud asuvad välismoodulis (mitte
veemoodulis).

A - välisseadmest seespool
B - välisseadmest väljaspool

Kondensaatori
alghäälestamiseks
tuleb
välisseadme
emaplaadile
(A1P).
See
kasutuskohaga seotud koosteosi.

a - juhe
b - puks

▪ Survenupud, millega saab sisestada sätteid juhtplaadile

c - mutter

▪ Näidik, millelt saab näha juhtplaadi tagasisidet

d - korpuse raam

Kasutuskoha sätted on liigitatud vastavalt režiimile, sätetele ja
väärtustele. Näide: [2‑1]=2.

e - kaitsekõri
10 Pange teeninduskate oma kohale tagasi. Vaadake teavet
jaotisest "6.9.1 Välisseadme sulgemine" leheküljel 30.
11 Ühendage toiteahelale rikkevoolukaitse ja kaitseseadmed.

6.9
6.9.1

Välisseadme paigaldamise
lõpuleviimine

Arvutiga alghäälestamine
Saate teha objekti esmakäivituse seadistamise arvuti kaudu (sellisel
juhul vajate kaablit EKPCCAB). Paigaldaja sisestab alghäälestuse
sätted (väljaspool objekti) arvutisse ja laadib alghäälestuse sätted
objekti süsteemi.
Vaadake juhiseid ka jaotisest "7.2.9
ühendamine välisseadmele" leheküljel 33.

Alghäälestamise

arvuti

1. või 2. režiim

Välisseadme sulgemine

Režiim

MÄRKUS
Välisseadme
katte
sulgemisel
veenduge,
pingutusmoment EI oleks suurem kui 4,1 N•m.

sätted
sisestada
hõlmab
järgmisi

et

Selgitus

1. režiim

1. režiimi saab kasutada välisseadme seisundi
üle vaatamiseks. Võimalik on kuvada ka
(järelevalve sätted)
mõningaid kasutuskoha sätteid.
2. režiim
(kasutuskoha
sätted)

2. režiimil saab muuta süsteemi kasutuskoha
sätteid. Kasutuskoha sätteväärtusi saab üle
vaadata ja sätteväärtusi saab ka muuta.
Üldjuhul saab taastada tavatöö ilma
sekkumiseta pärast kasutuskoha sätete
muutmist.
Mõningaid kasutuskoha sätteid saab kasutada
eritoiminguteks. Sellisel juhul on vajalik
eritoiming katkestada enne kui tavatöö saab
uuesti käivitada. Seda on kirjeldatud allpool
esitatud selgitustes.

1

7.2.2

2 1×

Kasutuskohaga seotud koosteosadesse
sisenemine

Vaadake jaotist "6.2.2 Välisseadme avamiseks" leheküljel 15.

7

Alghäälestus

7.1

Ülevaade - Alghäälestus

Selles peatükis on kirjeldatud asjaolusid, mida te peate teadma
seadme häälestamiseks pärast selle paigaldamist.

7.2.3

Kasutuskoha sätte nupud ja märgutuled
MÄRKUS
DIP-lüliteid (DS1 on A1P) pole vaja kasutada. Ärge muutke
tehasesätteid.

Objektisätete määramiseks kasutage järgmisi elemente:

Selles on järgmine teave.
▪ Objektisätete määramine

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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7 Alghäälestus
A1P

TEST/
HWL

IND

H1P

H2P

H3P

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

H5P

H6P

MULTI

H7P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

H8P

Kui vaikeolekut ei näidata pärast 10~12 minuti möödumist, vaadake
rikkekoodi. Tuvastage rikkekood.
Režiimide ümber lülitamine
Vaikeolekus kasutage 1. ja 2. režiimi vahel lülitamiseks nuppu BS1.

a

[5

S1

S1

S1

B

B

Surunupud
7 LED-iga näidik
EI OLE kasutatav objektisätetes
SEES ( ) VÄLJAS ( ) Vilkuv ( )

B

s]

BS1–BS5
H1P–H7P
H8P

S1

X2M

X1M
X3M

MODE

B

A2P

b

Surunupud

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Kasutuskoha sätete määramiseks tuleb kasutada surunuppe.
Vajutage surunuppe isoleeritud esemega (nt pastapliiats), et vältida
pingestatud osade puudutamist.

Vaikeolek (H1P VÄLJAS)
1. režiim (H1P vilgub)
2. režiim (H1P on SEES)
Vajutage BS1.
Hoidke nuppu BS1 sees vähemalt 5 sekundit.

TEAVE
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

MODE (REŽIIM) - seadistusrežiimi muutmiseks
SET (SEADISTUS) - kasutuskoha sätte määramine
RETURN (TAGASI) - kasutuskoha sätte määramine
Pole kasutusel
Pole kasutusel

Näidik annab tagasisidet objektisätetest, mis on määratud kui
[Režiimi säte] = Väärtus.
Näitab režiimi
Näitab sätteid ja väärtusi kahendsüsteemis
EI OLE kasutatav objektisätetes

Näide:
Kirjeldus

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Vaikeolukord

režiim

(ja

vaikeolek)

-

Järelevalve

Näide. 7-LED-märgutulega näidik – 1. režiim
Vaadake "11.3.1 Viimaste rikkekoodide kuvamine" leheküljel 36.

2. režiimi kasutamine

2. režiimil saate määrata kasutuskoha sätteid, et süsteem
häälestada.
Näide. 7‑LED-iga näidik – Režiim 2

(H1P VÄLJAS)
Mudel 1
(H1P vilgub)
Mudel 2
(H1P SEES)
Säte 1

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1

Sätte [2‑1] väärtust saate peenhäälestada (=Te aurustumise
sihttemperatuur) saate seada väärtusele 8 (=+3°C) järgmiselt.
#

Toiming

1

Alustage vaikesätetega.

2

Valige 2. režiim.

3

Valige 1. säte.

Nupp/Näidik

BS1 [5 s]

(2. režiimis)

(H2P~H7P = kahendsüsteemis 1)

Väärtus 8

0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

(2. režiimis)

(H2P~H7P = kahendsüsteemis 8)

1. ja 2. režiimi sisenemine

("X×" sõltub sättest, mida
soovite kasutamiseks valida.)
4

b: Muutke kuni LEDmärgutulede olek vastab
LED-märgutulede olekule
jaotises "7.2.8 2. režiim Kasutuskoha
sätted" leheküljel 32. ("X×"
sõltub hetkeväärtusest ja on
väärtus mida soovite
kasutamiseks valida.)

Lähtestamine: vaikeolek
Lülitage välisseadme toide sisse. Pärast lähtestamist näidatakse
allolevat olekut (vaikeolek tehasest tarnimisel).

a

(= kahendkuju 1)

a BS3 [1×]
b BS2 [X×]
c BS3 [1×]
d BS3 [1×]

c: Sisestage väärtus
süsteemi.

10~12 min

d: Kinnitage. Süsteem
hakkab tööle vastavalt
sättele.

b
c

Väärtuse 8 valimine (=+3°C).
a: Kuvatakse hetkeväärtus.

Pärast seadmete lülitamist olekusse SEES näitab näidik vaikeolekut.
Sellest on võimalik siseneda 1. ja 2. režiimi.

a
b
c

1. režiimi kasutamine

Vaadake "7.2.7 1.
sätted" leheküljel 32.

7.2.6

[H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1]

7.2.4

7.2.5

1. režiimis (ja vaikeolekus) saate vaadata teavet.

7 LED-iga näidik

H1P
H2P–H7P
H8P

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage
nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

5

Väljuge 2. režiimist.

BS1 [1×]

Toide SEES
Vaikeolek
LED-märgutuled rikke korral
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7 Alghäälestus
7.2.7

1. režiim (ja vaikeolek) - Järelevalve sätted

1. režiimis (ja vaikeolekus) saate vaadata teavet.
7 LED-iga näidik – Vaikeolek (H1P VÄLJAS)

7 LED-iga näidik – Režiim 1 (H1P vilgub)
Kuvatakse järgmine teave:
Säte (

)

[1‑14]

Saate vaadata rikkekoodi olekut:

Kuvatakse viimane rikkekood.
Olek

LED-märgutulede tähendus

Vaikimisi

[1‑15]

Väärtus/Kirjeldus
Lisateavet vaadake alajaotisest
"11.3 Rikkekoodidega näidatud
hälvete
lahendamine" leheküljel 36.

Kuvatakse 2. viimane rikkekood.

Viga

[1‑16]
Kuvatakse 3. viimane rikkekood.

7.2.8

2. režiim - Kasutuskoha sätted

2. režiimil saate määrata kasutuskoha sätteid, et süsteem häälestada. LED-märgutuled näitavad sätet / numbrilist väärtust kahendkujul.
Säte

Väärtus
Kirjeldus

(= kahendkuju)
[2‑0]
Te - aurustumise sihttemperatuur.

–10°C
(vaikimisi)
–20°C

Aurustumistemperatuuri saab selle sättega seada sammuga 5 K.

–15°C
–5°C
0°C
5°C
[2‑1]
Te - aurustumise peenhäälestus.

+0°C
(vaikimisi)
+1°C

Aurustumistemperatuuri saab selle sättega peenhäälestada
sammuga 1 K sättes [2‑0].

+2°C
+3°C
+4°C

[2‑6]

Aadress pole määratud

Adresseerige välisseade andmevahetuseks Modbus-i sideplokiga
(BRR9A1V1).

Aadress 1

Lisateavet leiate Modbus-i sideploki paigaldusjuhendist.

Aadress 3

Aadress 2
Aadress 4
Aadress 5
…

…
Aadress 63

[2‑13]
Aurustumistemperatuuri parandus madala müra tööolekus.

+1°C
(vaikimisi)
+2°C

Aurustumistemperatuuri madala müra tööoleku (vaadake sätet
[2‑18]) jaoks saab selle sättega parandada sättes [2‑0] ja [2‑1]

+3°C
+4°C
+5°C
+10°C
+15°C
+20°C
+0°C
+25°C

[2‑17]
Ventilaatori ja kompressori kiiruse seadistamine madala müra
tööolekus.
Ventilaatori ja kompressori maksimaalse kiiruse sättega saab
seadistada madala müra tööolekut (vaadake sätet [2‑18]).

Madala müra 1. aste
(vaikimisi)
Madala müra 2. aste
Madala müra 3. aste
Madala müra 4. aste
Madala müra 5. aste
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8 Kasutuselevõtt
Väärtus

Säte

Kirjeldus

(= kahendkuju)
[2‑18]
(vaikimisi)

Madala müra tööolek

Aurustumistemperatuuri parandus (rakendub
ainult säte [2-13])
Ventilaatori ja kompressori kiiruse
seadistamine (rakendub ainult säte [2-17])

Selle sättega saate valida ühte kolmest madala müra tööolekust.
Madala müra režiimi saab aktiveerida, kui lülitada olekusse SEES
kontakt klemmi X2M/A ja X2M/B vahel. Madala müra tasemete
parameetrite seadistamisel juhinduge sättest [2‑13] ja [2‑17].

Aurustumistemperatuuri parandus ja
ventilaatori ning kompressori kiiruse
seadistamine (rakenduvad sätted [2-13] ja
[2-17])

TEAVE

ETTEVAATUST

Välisseadmetel LRMEQ3 samad madala müra 2., 3., ja 4.
aste annavad sama müravähendusefekti.

ÄRGE TEHKE testimist sel ajal kui sisendseadmetega
tehakse mingeid töid.
Sel ajal, kui toimub testimine, töötab MITTE ainult
sisendseade, vaid ka välisseade. Sel ajal kui toimub
testimine, on sisendseadmega töötada ohtlik.

Alghäälestamise arvuti ühendamine
välisseadmele

7.2.9

ETTEVAATUST

H JST

a

2

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid
õhu sisend- või väljundavadesse. ÄRGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator võib suurel kiirusel
pööreldes vigastusi tekitada.

b

TEAVE
3

4

5

Seadme esimesel käitamisperioodil võib nõutav toide olla
kõrgem, kui näidatud seadme andmeplaadil. Seda nähtust
põhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sissetöötamise
perioodi enne, kui saavutab sujuva töötamise ja stabiilse
elektritarbimise.

X41A
A1P

1A

X4

8.3

a
b
X41A
A1P

Arvuti
Kaabel (EKPCCAB)
Liitmik
Välisseadme emaplaat

Esmase kasutuselevõtu eelne
kontrollnimekiri

Pärast seadme paigaldamist kontrollige esmalt üle järgmised kohad.
Kui kõik allkirjeldatud kontrolltoimingud on tehtud, SULGEGE
seadme katted, alles siis võite süsteemi PINGESTADA.
Olete täielikult läbi lugenud paigaldus- ja kasutusjuhised,
mis on esitatud paigaldus- ja kasutusjuhendis.

8

Kasutuselevõtt

8.1

Ülevaade - Kasutuselevõtt

Paigaldamine

Pärast paigaldamist ja niipea kui objektisätted on määratud, on
paigaldaja kohustatud kontrollima seadme töötamist. Katsekäivitus
PEAB OLEMA tehtud vastavuses allpool kirjeldatud protseduuridele.
Selles jaotises on kirjeldatud süsteemi kasutuselevõttu pärast
alghäälestamist.
Kasutuselevõtt koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.
1

Tehke tööd, mis
kasutuselevõttu".

2
3

Tehke proovikäivitus.
Tehke
vajadusel
parandustoimingud.

4

Käivitage süsteem.

8.2

on

loendis

"Kontrolltoimingud

proovikäivitusel

Ettevaatusabinõud
kasutuselevõtmise ajal
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
OHT: PÕLETUSOHT
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enne

tuvastatud

Kontrollige, kas seade on nõuetekohaselt paigaldatud, et
vältida seadme käivitamisel ebatavalist müra ja
vibratsioone.
Objekti juhtmestik
Kontrollige, et toitejuhtmestik on paigaldatud vastavalt
juhistele, mis on esitatud jaotises "6.8 Elektrijuhtmestiku
ühendamine" leheküljel 25, vastavalt elektriühenduste
skeemidele ja vastavalt kasutuskoha eeskirjadele.
Toitesüsteemi pinge
Kontrollige toitekilbis üle toitesüsteemi pinge. Toite pinge
PEAB vastama pingele, mis on märgitud seadme
tehasesildil.
Maandusjuhtmestik
Veenduge, kas maandusjuhtmestik on nõuetekohaselt
ühendatud ja maandusklemmid on pingutatud.
Toiteahela isolatsioonitest
Kontrollige megeriga, mis annab pinget 500 V, et
isolatsioonitakistus on 2 MΩ või rohkem, kui antakse
alalisvoolupinget 500 V klemmide ja maandusjuhi vahel.
ÄRGE mingil juhul kasutage megerit andmeside
juhtmestikul.
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9 Kasutajale üleandmine
Sulavkaitsmed, kaitselülitid ja kaitseseadmed

4

Kontrollige,
kas
sulavkaitsmed,
kaitselülitid
ja
paigalduskoha kaitseseadised on õige nimisuurusega ja
õiget tüüpi, nagu esitatud jaotises "5.4.1 Nõuded
seadmete ohutusele" leheküljel 14. Veenduge, et
toiteahelas pole kaitsmed ega kaitseseadised ühendatud
möödaviiguharusse.

Vaadake välisseadme vaateklaasi. Kui külmaainet POLE
piisavas koguses, laadige täiendav kogus külmaainet, mis
POLE rohkem kui 25% täiendavast kogusest (vaadake jaotist
"6.7.3 Täiendava külmaaine koguse määramine" leheküljel 23)

b

c

d

Sisejuhtmestik
Vaadake elektrikilbi ja seadme sisejuhtmestikud üle
lõtvunud ühenduste ning vigastatud elektriliste osade
suhtes.

a
O
X
a
b
c
d

Torude ja nende isolatsiooni mõõtmed
Veenduge, et paigaldatud on õige mõõduga torustik ja
isoleerimine vastab nõuetele.
Sulgekraanid

5

Veenduge, et sulgekraanid on avatud nii vedeliku kui
gaasi poolel.

Veenduge, et siseseade puhub külma õhku ja ruumi/külmleti
temperatuur langeb.

6

Lülitage välisseadme (kaugjuhtimise) töölüliti olekusse VÄLJAS.

Kahjustunud seadised

ETTEVAATUST

Kontrollige seadme sisemust kahjustunud komponentide
ja kokkupigistatud torude suhtes.

ÄRGE lülitage toidet olekusse VÄLJAS
toitevõrgu lahti. Võimalik tagajärg:

Jahutusaine lekkimine
Kontrollige seadme sisemust jahutusvedeliku lekete
suhtes. Kõrvaldage külmaaine leke. Kui see pole võimalik,
võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. Ärge puudutage
külmaainet, mis on külmatorustiku liitmikest lekkinud. See
võib põhjustada külmakahjustusi.

▪ Kompressor võib vigastada saada.
7

Kontrollige
välisseadme
katsekäivituse tulemusi.

Hälbeline
töötamine

Veenduge, et õhusisend ja -väljund POLE tõkestatud
paberi, papi või mingi muu materjaliga.
Külmaaine täiendav laadimine
Seadmesse lisatava külmaaine kogus tuleb märkida
seadme sildile "Lisatud külmaaine" ja kinnitatud eesmise
kaitsekatte tagaküljele.

Kontroll-loend kasutuselevõtu ajal

8.4.3

Selgitus

Juhinduge alajaotisest "8.4.3 Katsekäivitusel
tuvastatud hälvete
kõrvaldamine" leheküljel 34, et rakendada
meetmeid hälvete kõrvaldamiseks. Kui
katsekäivitus on täielikult tehtud, töötab seade
normaalselt.

Katsekäivitusel tuvastatud hälvete
kõrvaldamine

Katsekäivitus näitab normaalset töötamist vaid siis kui hälbed
puuduvad. Rikke korral tehke parandustööd vastavalt rikkekoodi
tabeli juhistele (vaadake jaotist "11.3.2 Rikkekoodid Ülevaade" leheküljel 36). Tehke testimine uuesti ja veenduge, et
rike on nõuetekohaselt kõrvaldatud.

Proovikäivituse tegemiseks.

8.4.1

näidikul

Normaalne
töötamine

Õhu sisend/väljund

Hoidke paigaldamise kuupäevaga kirjet esipaneelil
vastavalt standardile EN60335‑2‑40 ja hoidke alles
kasutuskoha sätete salvestus.

7-LED-märgutulega

Tulemus

Kontrollige kompressorit õlilekete suhtes. Kõrvaldage
õlileke. Kui see pole võimalik, võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga.

Paigaldamise kuupäev ja kasutuskoha sätted

ühendades

▪ Seadme automaatne taaskäivituse funktsioon võib
pärast toite taastamist töötamist automaatselt jätkata.

Õlileke

8.4

Suletud seisund (= piisavalt külmaainet)
Külmaainet pole piisavalt.
Vaateklaas
Täidetud vedelikuga
Vedelikus on veidi vahtu
Vedelikus on palju vahtu.

TEAVE
Kui ilmneb rike, väljastab X3M eelhoiatuse (C/C1) või
hoiatuse (C/W1) signaali ja trükkplaadil süttib H2P LEDmärgutuli.

Katsekäivituse nõuded

Tehke süsteemi katsekäivitus kohe pärast paigaldamist.
Allpool on kirjeldatud kogu süsteemi katsekäivituse protseduuri.

8.4.2

Proovikäivituse läbiviimine (7-LEDmärgutulega näidik)

1

Veenduge
alajaotise
"7.2
Objektisätete
määramine" leheküljel 30 juhistele põhinedes, et on määratud
kõik vajalikud kasutuskoha sätted.

2

Lülitage välisseadme toide ja siseseadmete toited olekusse
SEES.

3

Lülitage välisseadme (kaugjuhtimise) töölüliti olekusse SEES.
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8.4.4

Seadme kasutamine

Kui seade on paigaldatud ja välisseadme katsekäivitus on lõpule
viidud, siis võib süsteemi käivitada.

9

Kasutajale üleandmine

Kui testimine on lõppenud ja seade töötab nõuetekohaselt, teavitage
kasutajat järgmiselt.
▪ Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon ja
paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks. Andke
kasutajale teada, et täisdokumentatsiooon on kättesaadav URL-ilt,
mida on selles juhendis varem mainitud.
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10 Hooldus ja teenindus
▪ Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi nõuetekohaselt kasutada ja
mida teha probleemide ilmnemisel.

4

▪ Näidake kasutajale, mida tuleb teha seadme teenindamisel.

10

Enne inverteri hooldamist ühendage lahti välisseadme
ventilaatori mootorite ühendusliitmikud. Ärge puudutage pinge
all olevaid osi. (Kui ventilaator tugeva tuulega pöörlema hakkab,
võib see salvestada elektrilaengu kondensaatoris või toiteahela
osades ja põhjustada elektrilöögi.)
Ühendusliitmikud

Hooldus ja teenindus

X106A ahelas M1F
X107A ahelas M2F

MÄRKUS
Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või
hooldusettevõtted.
Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas.
Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.
MÄRKUS
Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks
süsteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (väljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Järgige vastavat seadusandlust.
Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

10.1

Ülevaade - Hooldus ja teenindus

5

Pärast hooldustööde lõpetamist ühendage ühendusliitmik
uuesti. Muidu kuvatakse rikkekood E7 ja seade ei hakka tööle.

Lisaandmete saamiseks vaadake seadme hoolduspaneeli taga
olevat elektriskeemi.
Olge ventilaatori suhtes ettevaatlik. Ventilaatori töötamise ajal on
seadme hooldustööde tegemine ohtlik. Veenduge, et pealüliti on
välja lülitatud ja kaitsmed välisseadme elektrikilbist välja võetud.

10.3

Välisseadme iga-aastase hoolduse
kontrolltoimingud

Kord aastas kontrollige järgmist.
▪ Soojusvaheti
Välisseadme soojusvaheti võib ummistuda tolmu, mustuse,
puulehtede jne tõttu. Soovitatav on soojusvahetit kord aastas
puhastada. Ummistunud soojusavaheti tõttu võib rõhk liigselt
langeda või liigselt tõusta, mis põhjustab puuduliku toimimise.

Selles peatükis on järgmine teave.
▪ Elektriohutuse tagamine süsteemi hooldamisel ja teenindamisel
▪ Külmaaine väljutamine

11

Veatuvastus

10.2

11.1

Ülevaade: veatuvastus

Ettevaatusabinõud hooldustöödel
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne veatuvastust

OHT: PÕLETUSOHT

Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte,
nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

MÄRKUSElektrostaatiline lahenduse oht

11.2

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage
seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja
trükkplaadi kaitsmiseks.

10.2.1

Elektrilöögiohtude vältimine

Inverterseadmete teenindamise korral järgige järgmisi nõudeid.
1

ÄRGE kohe pärast toite välja lülitamist elektriliste osade pesa
kaant avage, vaid oodake 10 minutit.

2

Mõõtke testriga klemmiliistul olevate pingeklemmide vaheline
pinge ja veenduge, et toide on välja lülitatud. Peale selle
mõõtke testriga joonisel näidatud kohtade vaheline pinge ja
veenduge, et toiteahela kondensaatorite pinge on alla 50 V DC.

Ettevaatusabinõud veaotsingul
HOIATUS
▪ Seadme lülituskarbi kontrollimisel veenduge ALATI, et
seadme toide on välja lülitatud. Lülitage vastav
kaitselüliti välja.
▪ Kui ohutusseadis on rakendunud, siis lülitage seade
välja, tehke kindlaks rakendumise põhjus, enne kui
selle lähtestate. ÄRGE sillake kaitseseadiseid või
muutke nende sätteid erinevaks tehase vaikesätetest.
Kui te ei leia rikke põhjust, küsige abi oma
edasimüüjalt.
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
HOIATUS

C+

A1P

C–
A2P

3

Selleks, et vältida kütteseadme termokaitse tahtmatust
lähtestamisest tekkida võivat riski, EI TOHI toiteahelasse
olla paigaldatud väline lülitusseade, näiteks taimer, samuti
ei ole lubatud kütteseadet lülitada toitevõrku, mida tarnija
regulaarselt SISSE ja VÄLJA lülitab.
OHT: PÕLETUSOHT

Juhtploki trükkplaadi (PCB) vigastamise vältimiseks puudutage
enne liitmike pesast välja tõmbamist või nende pessa
ühendamist värvkatteta metallosi, et kõrvaldada staatiline
elekter.
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11 Veatuvastus
11.3

Nr

Rikkekoodidega näidatud hälvete
lahendamine

4

Toiming
Kuvage rikkekoodi
esimene märk.

Kuva
BS3 Võimalikud märgid on
[1×] järgmised.

TEAVE

E:

Kui ilmneb rike, väljastab X3M eelhoiatuse (C/C1) või
hoiatuse (C/W1) signaali ja trükkplaadil süttib H2P LEDmärgutuli.

H:
F:
J:

Saate vaadata 3 viimast rikkekoodi 7-LED-märgutulega näidikul kui
vajutate surunuppe (vaadake "7.2.3 Kasutuskoha sätte nupud ja
märgutuled" leheküljel 30). Rikkekoodid koosnevad 2 märgist
(näiteks: E3).

L:
P:
U:

Pärast hälbe põhjuse kõrvaldamist lähtestage rikkekoodid toite
töölüliti olekusse VÄLJAS ja SEES ning jätkake töötamist.

11.3.1

5

Kuvage rikkekoodi
teine märk.

BS2 Võimalikud märgid on
[1×] järgmised.
1:

Viimaste rikkekoodide kuvamine

2:
Nr

Toiming

Kuva

3:

1

Alustage vaikeolekust.

2

Valige 1. režiim.

BS1
[1×]

5:

3

Valige rike.

BS2 Võimalikud rikked on
[X×] järgmised.

7:

4:

("X×" sõltub sellest,
millist sätet soovite
valida.)

6:

8:

[1‑14] Viimane rike:

9:
[1‑15] Eelviimane rike:

A:
C:

[1‑16] Eelviimasele eelnenud
rike:

11.3.2
Tähis

Väljuge 1. režiimist.

BS1
[1×]

Rikkekoodid - Ülevaade
Kirjeldus
Ebanormaalselt kõrge rõhu tase

Kriteeriumid

Katsete
arv

Väljundsignaal

Kõrgrõhulüliti ≥ 4,0 MPa (40 bar)

0

Hoiatus

Kõrgrõhuanduri survevoolik ≥ 3,55 MPa
(35,5 bar)

3

Hoiatus

Inverterkompressor on lukustatud Asendisignaali viga

4

Välisseadme ventilaatori mootori
rike

1. mootori vale pöörete arv
2. mootori vale pöörete arv

Elektroonilise paisuklapi tõrge
Ebaõige väljalasketoru
temperatuur

Põhjus

Lahendus

▪
▪

Sulgekraanid on suletud
Külmaainet on laaditud liiga palju

▪
▪

Avage gaasi ja vedeliku sulgekraanid
Arvutage uuesti välja täiendava
külmaaine kogus ja korrigeerige
külmaaine kogust külmaaine
täiteseadmega

Hoiatus

▪
▪

Sulgekraanid on suletud
Valesti paigaldatud juhtmestik

▪
▪

Avage gaasi ja vedeliku sulgekraanid
Kontrollige, kas on nõuetekohased:
▪ faasijärjestus
▪ juhtmestiku ühendused

4

Eelhoiatus
Hoiatus

Ventilaatori mootori rike:
▪ M1F - A2P (X106A)
▪ M2F - A2P (X107A)

Kontrollige täiturit või trükkplaadi ühendusi

4

Elektroonilise paisuklapi mähise katke

0

Hoiatus

Elektroonilise paisuklapi rike: Y1E - A1P
(X21A)

Kontrollige täiturit või trükkplaadi ühendusi

Väljalasketoru temperatuur >150°C

0

Hoiatus

▪

Väljalasketoru temperatuur >120°C
püsivalt 70 sekundit või rohkem
Väljalasketoru temperatuur >125°C
püsivalt 30 sekundit või rohkem
Väljalasketoru temperatuur >130°C

14

Hoiatus

▪
▪

Külmaaine puudumine
Rikkis väljalasketoru termistor või
välisseadme trükkplaat
Paisuklapi sisselaske ummistumine

▪
▪
▪

Lisage täiendavat külmaainet
Asendage rikkis osa
Kõrvaldage ummistus

Väljalasketoru temperatuur >110°C JA Y1E
≥450 pls, püsivalt 60 sekundit

1

Eelhoiatus

3

Hoiatus

Imemise ülekuumenemise määr <5 K JA
väljalaske ülekuumenemise määr <15 K JA
väljalasketemperatuur <60°C, püsivalt 10
minutit

0

Eelhoiatus

Ülemäärane jäätumine sisendseadme
poolel
Valesti valitud paisuklapid

▪
▪

Reguleerige jääsulatuse tsüklit
Valige õiget tüüpi paisuklapp

Lisaks ülalesitatud nõuetele (ettevaatuseks):
väljalaske ülekuumenemise määr <15 K 6
tunni jooksul

0

Hoiatus

Imemise ülekuumenemise määr ≥5 K JA
väljalaske ülekuumenemise määr <15 K JA
väljalasketemperatuur <60°C, püsivalt 90
minutit

0

Eelhoiatus

Asendage rikkis osa
Reguleerige külmaaine kogust

▪

Rikkis paisuklapp, imitoru termistor või ▪
alajahutuse soojusvaheti väljundi
▪
termistor
Külmaainet on laetud liiga palju

Lisaks ülalesitatud nõuetele (ettevaatuseks):
väljalaske ülekuumenemise määr <15 K 6
tunni jooksul

0

Hoiatus

3-e anduri hoiatus

Kui 3 või rohkem andurit tõrguvad

0

Hoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
▪
Rikkis andur või välisseadme trükkplaat ▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Kõrgrõhulüliti rike

Kõrgrõhulüliti katke

0

Hoiatus

▪
▪

Lüliti ühendus on vigane
Rikkis lüliti või välisseadme trükkplaat

Ühendage lüliti nõuetekohaselt
Asendage rikkis osa

▪
▪

Niiskuse sissevõtt külmaaine
imitorust

Niiskuse sissevõtt külmaaine
sissepritse torust
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6

▪

▪
▪

▪

▪
▪
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12 Toote kasutuselt kõrvaldamine
Tähis

Kirjeldus
Välisseadme ventilaatori signaali
hälve

Kriteeriumid

Katsete
arv

Väljundsignaal

1. ventilaatori mootori ebaõige asendisignaal

4

Eelhoiatus

2. ventilaatori mootori ebaõige asendisignaal

4

Hoiatus

Välisseadme õhu termistori rike

Avatud ahel või lühiühendus

0

Eelhoiatus

Väljalaske termistori rike

Avatud ahel või lühiühendus

0

Imipoole termistori rike

Avatud ahel või lühiühendus

Soojusvaheti sisendi termistori
tõrge

Põhjus
▪

▪
▪
▪

Kontrollige, kas ühendus on
nõuetekohane
Asendage ventilaatori mootor
Asendage inverteri trükkplaat

▪

Ventilaatori mootori ebaõige signaal
(ahela rike)
Ventilaatori mootori ühenduskaabli
katke, lühiühendus või avatud liitmik
Inverteri trükkplaat rikkis

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Hoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

0

Eelhoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Avatud ahel või lühiühendus

0

Hoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Soojusvaheti väljundava termistori Avatud ahel või lühiühendus
rike

0

Hoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Kõrgrõhuanduri rike

Avatud ahel või lühiühendus

0

Eelhoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Madalrõhu anduri rike

Avatud ahel või lühiühendus

0

Hoiatus

▪
▪

Anduri ühendus on vigane
Anduri rike

▪
▪

Parandage anduri ühendus
Asendage rikkis osa

Inverteri trükkplaadi rike

IGBT rike

0

Hoiatus

▪

Inverteri trükkplaat rikkis

▪

Kontrollige väliseid põhjusi (nt EMImüra) või asendage inverteri
trükkplaat.

Ribide temperatuuri tõus

93°C

9

Hoiatus

▪

Ribide temperatuuri tõus inverteri rikke ▪
tõttu
Ribide temperatuuri tõus lühiühenduse
tõttu
▪
Ribide termistori rike
▪

▪

▪
▪

12

Lahendus

Inverterkompressori hetkeline
liigvool

—

9

Hoiatus

—

—

Inverterkompressori ülevool

≥ 16,1 A

9

Hoiatus

—

—

Rikkis inverterkompressori
käivitamine ebaõnnestus

—

4

Hoiatus

—

—

Kõrvaldage takistused, mis
ummistavad õhu läbipääsu
välisseadmesse
Kontrollige trükkplaadi ühendusi
Asendage rikkis osa

Andmeside viga juhtseadme
Andmeside viga emaplaadi ja inverteri
trükkplaadi ja inverteri trükkplaadi trükkplaadi vahel
vahel

Piiranguta Eelhoiatus

Vigane ühendus emaplaadi ja inverteri
trükkplaadi vahel

Asendage rikkis osa

Inverterkompressori võimsuspinge suhe on tasakaalust väljas

—

9

Tasakaalustamata toitepinge

Kontrollige, kas toitepinge vastab nõuetele

Radiaatoriribi termistor

Radiaatoriribi termistori ahel on katkenud või
lühiühenduses

Piiranguta Eelhoiatus

Rikkis radiaatoriribi termistor, inverteri
trükkplaat, inverterkompressor või
ventilaatori mootor

Asendage rikkis osa

Faasid on vahetatud / faas on
avatud

Vale faasijärjestus või puuduv faas

0

Hoiatus

Vale faasijärjestuse ühendus toite
klemmliistul X1M

Veenduge, et faasijärjestus klemmliistul
X1M on nõuetekohane

Inverterkompressori võimsuspinge suhe on vale

—

9

Hoiatus

Ebapiisav toiteahela pinge

Veenduge, et toitepinge on piisav

Hoiatus

Toote kasutuselt
kõrvaldamine
MÄRKUS
ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi
lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel
TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud
ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
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13 Tehnilised andmed

13

Tehnilised andmed

Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav). Värskeim tehniliste andmete
täielik kogum on saadaval Daikin suhtevõrgus (vajalik autentimine).

13.1

Nõutavad hooldusvahed: Välisseade

Kui seadmed kõrvuti paigutada, siis peavad torustikud suunduma ette, taha või alla. Sellisel juhul pole võimalik torustikke suunata küljele.
Kui seadmed kõrvuti paigutada, siis peavad torustikud suunduma taha ja te peate hoidma seadmetel vahekaugust ≥250 mm (joonisel näidatud
≥100 mm asemel).

) | Üksikute seadmete rida (

Üksik seade (

)
A~E

eB
E

eD

e

HU

C

c

b

d

D

B

a
HD

HB

e

≥100

b

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

eB

eD

—

≥100 ≥100 ≥100

B, E

—

≥100

≥1000

≤500

A, B, C, E

—

≥150 ≥150 ≥150

≥1000

≤500

D

—

D, E

—

B, D

—

B, D, E

HB<HD

≥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

A, B, C

—

≥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

Takistused (seinad/piirdepaneelid)
Takistus (katus)
Minimaalne teenindusvahemik seadme ja takistuste A, B, C, D ja E vahel
Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse B suunas
Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse D suunas
Seadme kõrgus
Takistuste B ja D kõrgus
Tihendage alusraami põhi, et vältida väljuva õhu voolamist tagasi imipoolele läbi seadme põhja.
Paigaldada tohib kuni kaks seadet.
Pole lubatud

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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e

A, B, C

d
HD

d

≥100

B, D, E
D

c

—

A

E

HU
c

b

HB>HU

≥100

C

(mm)
a

B

HB>HD

eB
eD

HB HD HU
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13 Tehnilised andmed
Mitu seadme rida (

)
≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

b≥250

½HU<HB≤HU

b≥300

HB>HU

≥3000

HU

Mitmekorruseliselt paigaldatud seadmed (kui 2 taset) (
A1

b (mm)

HB
b

≥2000
≥200
≥1000

HB HU
HB≤½HU

≥100

≥600
≥1500

)
A2

≥100

≥100

A2

A2

≥300
≥1000

B1

B2

≥100

≥100

B2

B2
≥100

≥100

≥300
≥1000

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Kui on oht dreenimistorustiku tilkumisele ja külmumisele ülemiste ja alumiste seadmete vahel…
(A2) Sellisel juhul paigaldage ülemiste ja alumiste seadmete vahele katus. Paigaldage ülemine seade piisavalt kõrgele alumisest seadmest, et
vältida jää kogunemist ülemise seadme põhjaplaadile.
(B1) Kui pole ohtu dreemistorustiku tilkumisele ja külmumisele ülemiste ja alumiste seadmete vahel…
(B2) Siis pole katuse paigaldamine nõutav, kuid tihendage ülemise ja alumise seadme vahe, et vältida väljuva õhu voolamist tagasi imipoolele
läbi seadme põhja.
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13 Tehnilised andmed
13.2

Torustiku skeem: Välisseade
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

Sulgekraan (gaas)
Sulgekraan (vedelik)
Filter
Teenindusotsak
Tagasilöögiklapp
Hoolduse sulgekraan
Vedela külmaaine mahuti
Soojusvaheti
Õlipüüdur
Jaotur
Topelttoruga soojusvaheti
Labaventilaator
Vaateklaas
Kapillaartoru
Kompressor
Termotakisti (õhk)
Termotakisti (väljalase)
Termotakisti (imemine)
Termotakisti (vedeliku torustik)
Termotakisti (alajahutuse soojusvaheti väljundava)
Termotakisti (alajahutuse soojusvaheti sisendava)
Kõrgrõhuandur
Madalrõhuandur
Kõrgrõhulüliti
Elektrooniline paisuklapp (alajahutus)
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13 Tehnilised andmed
13.3

Elektriskeem: Välisseade

Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub teenindusluugi
sisepoolel.
Sümbolid.
Selgitus

Inglise

L1R

Reaktor

L*A

Liitmik

M1C

Mootor (kompressor)

M1F

Mootor (ventilaator) (ülemine)

M2F

Mootor (ventilaator) (alumine)

NA (A1P)

Liitmik

Symbols

Sümbolid
Toite klemmliist

P1, P2
(A2P)

Liitmik

X1M

Maandusjuhe

PS (A2P)

Toitesüsteem

Juhe nr 15

Q1DI

Rikkevoolukaitselüliti (objekti tarvik)

Objekti juhe

R1T

Termotakisti (õhk)

Objekti kaabel

R2T

Termotakisti (M1C tagastuv)

Ühendus **jätkub lehel 12,
veerus 2

R3T

Termotakisti (imemine)

R4T

Termotakisti (vedeliku torustik)

Erinevad juhtmestamise
võimalused

R5T

Termotakisti (alajahutuse soojusvaheti väljundava)

R6T

Termotakisti (alajahutuse soojusvaheti sisendava)

R10T

Termotakisti (ribi)

R* (A2P)

Takisti

S1NPH

Rõhuandur (kõrge)

S1NPL

Rõhuandur (madal)

S1PH

Rõhulüliti (kõrge)

Symbols: vaadake allpool.

S1S

Töölüliti (REMOTE/OFF/ON)

Juhinduge paigaldus- või hooldusjuhendist, kuidas kasutada
BS1~BS4 surunuppe ja lüliteid DS1‑1~DS1‑2.

SW1

Madala müra režiimi lüliti

SW2

Väline töölüliti

3

Ärge käivitage seadet kaitseseadise S1PH lühistamise teel.
Selle kontakti voolutaluvus on 220~240 V AC – 0,5 A
(summaarne voolutugevus signaalide väljunditele: eelhoiatus,
hoiatus, käivitus ja töötamine).

U, V, W
(A2P)

Liitmik

4

V1R (A2P)

IGBT-jõupooljuhtmoodul

V2R, V3R
(A2P)

Dioodmoodul

15

**/12.2
1

Lisavarustus
Pole kilpi paigaldatud
Mudelist sõltuv juhtmestik
Trükkplaat
Märkused.
1
2

5

Algne säte on "0" (VÄLJAS). Töötamiseks seadistage sätteks
"1" (KAUGJUHTIMINE) või "2" (SEES).

X*A

Trükkplaadi ühenduspesa

6

Kaugjuhtimislüliti kasutamisel kasutage potentsiaalivaba
mikrovoolu kontakti (<1 mA - 12 V DC). Kaugjuhtimislüli
kasutusjuhised on esitatud tehnilistes andmetes.

X*M

Klemmliist

X*Y

Liitmik

Lüliti SW1 algne olek on "avatud" (tavaolek). Madala müra
režiimi aktiveerimiseks sulgege kontakt.

Y1E

Elektrooniline paisuklapp (alajahutus)

Z*C

Mürafilter (ferriitsüdamik)

Z*F (A1P)

Mürafilter

7

Elektriskeemi LRMEQ3+4 tähised.
A1P

Trükkplaat (emaplaat)

A2P

Trükkplaat (inverter)

BS* (A1P)

Surunupud (REŽIIM, SÄTE, NAASMINE, TEST,
LÄHTESTUS)

C* (A2P)

Kondensaator

DS1 (A1P)

DIP-lüliti

E, E1 (A1P) Liitmik
F1U (A1P)

Sulavkaitse (T 31,5 A / 500 V)

F1U (A2P)

Sulavkaitse (T 5 A / 250 V)

F2U (A1P)

Sulavkaitse (T 31,5 A / 500 V)

F3U

Sulavkaitse (T 1,0 A / 250 V)

F3U (A1P)

Sulavkaitse (T 6,3 A / 250 V)

F4U

Sulavkaitse (T 1,0 A / 250 V)

F4U (A1P)

Sulavkaitse (T 6,3 A / 250 V)

F5U (A1P)

Sulavkaitse (T 6,3 A / 250 V)

HAP (A*P)

Muutuva režiimiga LED-märgutuli (teeninduse
märgutuli on roheline)

H*P (A1P)

LED-märgutuli (teeninduse märgutuli on oranž)

K1M (A2P)

Magnetkontaktor

K*R (A*P)

Magnetrelee
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14 Süsteemi kirjeldus

Kasutajale
14

Süsteemi kirjeldus
MÄRKUS
Süsteemi on võimalik edaspidi muuta.
Lubatavate kombinatsioonide täielik ülevaade (süsteemi
edaspidiseks laiendamiseks) on saadaval tehniliste
andmete lehel, pidage selles osas nõu. Võtke ühendust
paigaldajaga, et saada lisateavet ja saada asjatundlikke
nõuandeid.

16

Kasutamine

16.1

Tööpiirkond

Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks
järgmistest temperatuuri piirkondadest.

Süsteemiosade skeem

kinni

Jahutus
Välistemperatuur
Aurustumistemperatuur

14.1

pidage

–20~43°C DB
–20~5°C

16.2

Süsteemiga töötamine

16.2.1

Teave süsteemiga töötamise kohta

▪ Välisseadme käivitamiseks ja seiskamiseks kasutage välist toite
töölülitit.
▪ Kui toide töötamise ajal välja lülitatakse, taaskäivitub seade
automaatselt toite taastumisel.

a

b

c
a
b
c
d

15

d

Välisseade (ZEAS kondensaator)
Külmaaine torustik
Siseseade (puhuri spiraal)
Siseseade (külmlett)

Kasutuseelsed toimingud

17

Energia säästmine ja
kasutamine parimal viisil

▪ Kui seadet EI kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja.
Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme
sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toide 6 tundi enne kasutamist
sisse.

HOIATUS
Selles seadmes on osi, mis on pinge all või kuumad.
HOIATUS
Enne seadme kasutamist veenduge, kas selle paigaldus
on paigaldaja poolt nõuetekohaselt tehtud.
MÄRKUS
Ärge püüdke ise teha ülevaatust ja teenindust. Tellige selle
töö tegemine pädevalt teenindajalt.

Hooldus ja teenindus
MÄRKUS
Ärge püüdke ise teha ülevaatust ja teenindust. Tellige selle
töö tegemine pädevalt teenindajalt.
HOIATUS

Pikaaegne õhuvoolus viibimine on tervisele kahjulik.

Ärge kasutage läbipõlenud kaitsme asendamisel
teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid või traati. Terasvõi vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel võib
põhjustada rikkeid või tulekahju.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

Kui külmaseadmega samas ruumis on põleti, tagage piisav
ventilatsioon, et vältida hapnikupuudust.

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid
õhu sisend- või väljundavadesse. ÄRGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator võib suurel kiirusel
pööreldes vigastusi tekitada.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST
ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud
putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse –
need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes ülitundlikud.

ETTEVAATUST: Olge ventilaatori suhtes ettevaatlik!
Ventilaatori töötamise ajal on seadme hooldustööde
tegemine ohtlik.

MÄRKUS

Enne hooldustööde alustamist lülitage toitelüliti välja.

Lülitage elektritoide sisse 6 tundi enne töö alustamist, et
karterisoojendus töötaks ja kompressor oleks kaitstud.

ETTEVAATUST

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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18

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib
seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

LRMEQ3+4BY1
Õhkjahutatav külmakondensaator
4P500362-1 – 2018.04

19 Rikkeotsing
18.1

HOIATUS

Hooldamine pärast pikaajalist välja
lülitamise perioodi

▪ Ärge tehke seadmel muudatusi ja ärge seda ise ümber
paigaldage ega remontige, sest võite saada elektrilöögi
või põhjustada tulekahju. Lisateavet saate oma
edasimüüjalt.

Näiteks hooaja alguses.
▪ Kontrollige välisseadme siseneva ja väljuva õhu avad üle ja
kõrvaldage kõik, mis võivad neid ummistada.

18.2

▪ Kui ilmneb juhuslik külmaaine leke, vältige lahtisi leeke.
Külmaaine on täielikult ohutu, mittemürgine ja
mittesüttiv, kuid kui see lekib ruumi, kus on soojapuhur,
gaasiga küpsetusahi jne, võib tekkida mürgine gaas.
Enne töö jätkamist tuleb veenduda, et lekkekoht on
pädevate hooldustöötajate poolt parandatud.

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase
atmosfääri.
Jahutusaine tüüp: R410A
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 2087,5
MÄRKUS
Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks
süsteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (väljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Järgige vastavat seadusandlust.
Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000
Lisainfo saamiseks võtke ühendust paigaldajaga.
HOIATUS
Külmaaine on ohutu ja tavaliselt ei leki. Kui külmaaine lekib
ruumi ja satub põleti, kütteseadme või ahju leegiga
kontakti, võib tekkida ohtlik gaas.
Lülitage kõik leegiga põlevad seadmed välja, ventileerige
ruum ja pidage nõu seadme edasimüüjaga.
Ärge kasutage süsteemi enne kui
kinnitab, et lekkekoht on parandatud.

teenindustöötaja

19

Rikkeotsing

Kui süsteemi rikked võivad ruumis või vitriinis olevat kaupa rikkuda,
võite paigaldada häireseadise (näiteks lambi). Lisateabe saamiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.
Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud
meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.
HOIATUS
Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne),
peatage kasutamine ja lülitage toide välja.
Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada
purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate
oma edasimüüjalt.
Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.
Rike

Meede

Sulavkaitse põleb korduvalt läbi,
Lülitage peatoitelüliti välja.
rakendub rikkevoolukaitse või lüliti
SEES/VÄLJAS ei tööta nõuetekohaselt.
Seadmest tilgub vett.

Lõpetage töötamine.
Lülitage toitepinge välja.

18.3

Müügijärgne hooldus ja garantii

Toite töölüliti ei tööta nõuetekohaselt.

18.3.1

Garantiiaeg

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval
mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage
rike välja tehes järgmised toimingud.

▪ Seadmel on garantiikaart, mis on täidetud edasimüüja poolt
paigaldamise ajal. Täidetud kaart tuleb kliendi poolt üle kontrollida
ja hoida kindlas kohas.
▪ Kui garantiiaja jooksul on vaja seadet parandada, võtke ühendust
oma edasimüüjaga ja esitage garantiikaart.

18.3.2

Soovitatavad hooldus- ja
kontrollimistoimingud

Seadme töötamisel aastate jooksul koguneb tolm, seega võib
seadme tootlus mõnevõrra alaneda. Seadme osade lahtivõtmine ja
sisemuse puhastamine nõuab tehnilisi teadmisi ja seetõttu
soovitame seadme parimaks hooldamiseks sõlmida hooldus ja
ülevaatuse leping, lisaks tavalistele hooldustöödele. Meie
edasimüüjate võrgustikul on juurdepääs oluliste osade laovarudele,
et hoida seadet töökorras võimalikult pikka aega. Lisateabe
saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Rike
Seade ei tööta.

Meede
▪ Kontrollige,
kas
pole
katkestust
toitevõrgus. Oodake kuni toide taastub.
Kui toide töötamise ajal katkeb,
taaskäivitub süsteem kohe pärast
toitepinge taastumist.
▪ Kontrollige, kas sulavkaitse pole läbi
põlenud. Asendage sulavkaitse või
lähtestage kaitselüliti.

Süsteem seiskub kohe ▪ Kontrollige, kas seadme õhu sissevõtupärast käivitamist.
või väljalaskeavad pole ummistunud.
Eemaldage takistused ja võimaldage
õhuliikumine.

Edasimüüja poole pöördumisel andke talle alati järgmine teave.
▪ Seadme mudeli täielik nimetus.
▪ Toote number (seadme tehasesildil).
▪ Paigalduskuupäev.
▪ Ilmingud või hälve ja rikke üksikasjalik kirjeldus.
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20 Ümber paigutamine
Rike
Süsteem töötab, aga
jahutamine ei ole
piisav.

Meede
▪ Kontrollige, kas seadme õhu sissevõtuvõi väljalaskeavad pole ummistunud.
Eemaldage takistused ja võimaldage
õhuliikumine.
▪ Kontrollige, kas siseseade pole jäätunud.
Tehke
käsitsi
ülessulatamine
või
lühendage sulatusvahemikku.

19.1.4

Ilming - seadmest väljub tolmu

Seadet pole kaua aega kasutatud. Seadmest väljub sellesse
ladestunud tolm.

19.1.5

Ilming - välisseadme ventilaator ei pöörle

Töötamise ajal. Ventilaatori kiirust juhitakse, et optimeerida seadme
tööd.

▪ Kontrollige, kas ruumis/vitriinis pole liiga
palju kaupa. Eemaldage mõned kaubad.
▪ Kontrollige, kas ruumis/vitriinis on
nõuetekohane õhuringlus. Korraldage
ümber kaupade paigutus ruumis/vitriinis.
▪ Kontrollige,
kas
välisseadme
soojusvahetis pole liiga palju tolmu.
Pühkige tolm harjaga ära või eemaldage
tolmuimejaga, ärge kasutage vett.
Pidage
vajaduse
korral
nõu
edasimüüjaga.
▪ Kontrollige, kas ruumi/vitriini satub väljast
külma õhku. Tõkestage õhu sisenemine
väljast.

20

Seadme eemaldamise ja ümberpaigutamise kohta küsige teavet
edasimüüjalt. Seadme eemaldamine nõuab tehnilisi teadmisi.

21

MÄRKUS
ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi
lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel
TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud
ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

▪ Kontrollige, kas ruumis/vitriinis pole
kõrge temperatuuriga kaupa. Hoiustage
kaup pärast maha jahutamist.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik
kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli
täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise
kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

19.1

Ilmingud, mis POLE rikked

Järgmised ilmingud POLE süsteemi rikked.

19.1.1

Ilming: Süsteem ei tööta

▪ Süsteem ei käivitu kohe pärast toite lülitamist olekusse SEES. Kui
režiimi märgutuli põleb, siis töötab süsteem tavapäraselt.
Kompressori mootori ülekoormuse vältimiseks käivitub süsteem
pärast 5 minuti möödumist süsteemi seadmisest olekusse SEES,
kui enne seda on see olnud olekus VÄLJAS.
▪ Süsteem ei käivitu kohe pärast toite sisse lülitamist. Oodake üks
minut kuni mikroprotsessor on tööks valmis.

19.1.2

Ilming - seade ei seisku kohe pärast
töötamise seiskamist

Sellega välditakse süsteemi osade vigastumist. Seade seiskub
mõne hetke pärast.

19.1.3

Ilming - välisseadme müra

▪ Jahutamise ajal kostab süsteemist sisisevat häält. See on sise- ja
välisseadmest läbi voolava külmagaasi heli.
▪ Sisisevat heli on kuulda vahetult pärast süsteemi seiskamist. See
heli tekib külmaaine voolu seiskumisest või voolukiiruse
muutumisel.
▪ Heli muudab töötamise käigus tooni. See müra on tingitud
sageduse muutumisest.
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Toote kasutuselt
kõrvaldamine

Seade kasutab fluorosüsivesinikke. Selle seadme utiliseerimiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.

▪ Kontrollige,
kas
siseseadme
temperatuurisäte
on
liiga
kõrge.
Seadistage
temperatuur
nõutavale
väärtusele.

▪ Kontrollige, et ust ei hoita liiga kaua lahti.
Ärge hoidke ust liiga kaua lahti.

Ümber paigutamine
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Sõnastik

Edasimüüja
Toote levitaja.
Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega
paigaldama.

isik,

kes

on

volitatud

toodet

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.
Rakenduvad seadused
Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud
direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis
on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või
rakenduvad.
Teenindusettevõte
Kvalifitseeritud ettevõte, kes võib teostada ja koordineerida
seadmele vajalikke hooldustöid.
Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle
paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.
Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle
kasutamist.
Hooldusjuhised
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane)
toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist,
kasutamist ja/või hooldamist.
Lisatarvikud
Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega
kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
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22 Sõnastik
Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning
mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
Paigaldise elektritoide
Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle
seadmega koos kasutada siis, kui on järgitud kaasneva
dokumentatsiooni nõudeid.
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