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1

Bendrosios atsargumo
priemonės

ĮSPĖJIMAS
Kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro:

1.1

Apie dokumentaciją

▪ Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis
kitomis kalbomis yra vertimai.
▪ Šiame dokumente aprašytos atsargumo priemonės yra labai
svarbios, todėl jų būtina paisyti.
▪ Sistemos įrengimo darbus ir visus veiksmus, aprašytus įrengimo
vadove bei montuotojo trumpajame vadove, turi atlikti įgaliotasis
montuotojas.

1.1.1

Įspėjimų ir simbolių reikšmės

▪ NEPLAUKITE įrenginio.
▪ NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su
vandeniu.
PASTABA
▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar
įrangos.
▪ NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar
NESTOVĖKITE.

PAVOJUS
Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai
susižaloti.

LRMEQ3+4BY1
Oru vėsinamas šaldytuvas-kondensatorius
4P500362-1 – 2017.07

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

3

1 Bendrosios atsargumo priemonės
▪ Įrenginiai žymimi šiuo simboliu:

ĮSPĖJIMAS
Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų
prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali
imti rūkti ar užsidegti.

Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai produktai negali būti
išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. NEBANDYKITE
išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo
medžiagą, tepalą ir kitas dalis turi įgaliotasis montuotojas,
laikydamasis taikomų teisės aktų.
Įrenginius reikia pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo,
šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas. Jei šį produktą išmesite
tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus
sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į
montuotoją arba vietos valdžios instituciją.

DĖMESIO
NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių.
PASTABA
▪ Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar
įrangos.
▪ NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar
NESTOVĖKITE.

▪ Baterijos žymimos šiuo simboliu:

PASTABA
Lauke naudojamas įrenginys turėtų būti eksploatuojamas
esant sausam orui, kad būtų išvengta vandens patekimo.

Tai reiškia, kad baterijos negali būti išmetamos kartu su
komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis
simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo,
kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.
Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).
Išeikvotas baterijas reikia pristatyti į specialią pakartotinio
panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai,
padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus
sveikatai.

1.3

Montuotojui

1.3.1

Bendroji informacija

Jei nežinote, kaip montuoti arba eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į
pardavėją.

Naudojant blokus sistemose su laikmačio režimu,
rekomenduojama numatyti 10–15 min. pavojaus signalo
delsą tais atvejais, kai viršijama planinio laikmačio trukmė.
Įrenginys gali būti sustabdytas kelioms minutėms įprasto
eksploatavimo metu, kad "atšiltų", arba kai atliekamas
"termostato" stabdymas.
Pagal taikomus teisės aktus su produktu galbūt reikės pateikti
žurnalą, kuriame būtų bent jau informacija apie priežiūrą, taisymo
darbus, bandymų rezultatus, budėjimo periodus ir kt.
Be to, prieinamoje vietoje su produktu reikia pateikti bent jau šią
informaciją:
▪ instrukcijas, kaip išjungti sistemą įvykus avarijai;

PASTABA

▪ ugniagesių, policijos ir ligoninės padalinių pavadinimus ir adresus;

Netinkamai sumontavus ar prijungus įrangą ar priedus, gali
ištikti elektros smūgis, įvykti trumpasis jungimas, nuotėkis,
kilti gaisras ar kitaip būti sugadinta įranga. Naudokite tik
Daikin pagamintus arba patvirtintus priedus, papildomą
įrangą ir atsargines dalis.

▪ techninės priežiūros tarnybos pavadinimą, adresą ir dieninį bei
naktinį telefono numerius.

ĮSPĖJIMAS
Montavimas, bandymas ir naudojamos medžiagos turi
atitikti taikomus teisės aktus (viršesni už Daikin
dokumentacijoje aprašytas instrukcijas).
DĖMESIO
Montuodami, atlikdami techninę ar kitokią sistemos
priežiūrą, būtinai dėvėkite atitinkamas asmeninės
apsaugos priemones (apsaugines pirštines, akinius ir kt.).
ĮSPĖJIMAS
Suplėšykite ir išmeskite plastikinius pakavimo maišus, kad
vaikai su jais nežaistų. Galimas pavojus: uždusimas.
PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
▪ Eksploatuojant įrenginį arba iš karto jį išjungę
NELIESKITE aušalo, vandens vamzdžių arba vidinių
dalių. Vamzdžiai ir dalys gali būti per karšti arba per
šalti. Palaukite, kol jie pasieks normalią temperatūrą.
Jei reikia liesti, mūvėkite apsaugines pirštines.
▪ NELIESKITE netikėtai ištekėjusio aušalo.
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DĖMESIO

Europoje galiojančios šio žurnalo pildymo nuostatos apibrėžtos
normoje EN378.

1.3.2

Montavimo vieta

▪ Aplink įrenginį turi būti pakankamai vietos techninei priežiūrai ir
oro cirkuliacijai.
▪ Pasirūpinkite, kad montavimo vieta išlaikytų įrenginio svorį ir
vibraciją.
▪ Pasirūpinkite, kad zona būtų gerai vėdinama. NEUŽBLOKUOKITE
jokių ventiliacijos angų.
▪ Pasirūpinkite, kad įrenginys būtų sumontuotas lygiai.

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:
▪ Vietose, kur yra galimai sprogių dujų.
▪ Vietose, kur yra elektromagnetines bangas skleidžiančių įrenginių.
Elektromagnetinės bangos gali sugadinti valdymo sistemą ir
neleisti įrangai normaliai veikti.
▪ Vietose, kur galimas gaisras dėl degių dujų nuotėkio (pvz.,
skiediklio arba benzino), anglies pluošto arba degių dulkių.
▪ Vietose, kur išsiskiria koroziją sukeliančių dujų (pvz., sieros
rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių arba suvirintų dalių korozijos
gali ištekėti aušalas.
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1 Bendrosios atsargumo priemonės
1.3.3

Aušalas

Jei

Jei taikoma. Žr. įrengimo vadovą arba montuotojo nuorodų vadovą,
kur rasite daugiau informacijos.
PASTABA

Tada

Yra sifoninis vamzdis

Pildydami cilindrą laikykite
vertikalioje padėtyje.

(t. y., cilindras pažymėtas
“Prijungtas skysčio pildymo
sifonas”)

Pasirūpinkite, kad aušalo vamzdžiai būtų sumontuoti
laikantis taikomų teisės aktų. Europoje taikomas
standartas EN378.
Sifoninio vamzdžio NĖRA

Pildydami cilindrą laikykite
apverstą.

PASTABA
Pasirūpinkite, kad išorinis vamzdynas ir jungtys nebūtų
veikiami slėgimo.
ĮSPĖJIMAS
Atlikdami bandymus NIEKADA įrenginyje nepadidinkite
slėgio, kad jis viršytų maksimalų leidžiamą slėgį (jis
nurodytas ant gaminio informacinės lentelės).

▪ Aušalo cilindrus atidarykite lėtai.
▪ Įpilkite skysto aušalo. Jei įleisite aušalo dujų pavidalu, įrenginio
veikimas gali sutrikti.

ĮSPĖJIMAS
Atsiradus aušalo nuotėkiui, imkitės tinkamų priemonių.
Atsiradus aušalo dujų nuotėkiui, nedelsdami išvėdinkite
vietą. Galima rizika:
▪ Dėl per didelės aušalo koncentracijos
patalpoje gali atsirasti deguonies trūkumas.

DĖMESIO
Baigę arba pristabdę aušalo įleidimo procedūrą,
nedelsdami uždarykite aušalo bako vožtuvą. Jeigu
vožtuvas nedelsiant neuždaromas, dėl likusio slėgio gali
prisipildyti daugiau aušalo. Galima pasekmė: netinkamas
aušalo kiekis.

uždaroje

▪ Atsiradus aušalo dujų sąlyčiui su ugnimi, gali susidaryti
toksinės dujos.

1.3.4

PAVOJUS: GALIMAS SPROGIMAS
Slėgio mažinimas – šaltnešio nuotėkis. Jie norite
sumažinti slėgį sistemoje ir šaltnešio kontūre yra nuotėkis:

Druskos tirpalas

Jei taikoma. Žiūrėkite montavimo vadovą ar programos diegimo
vadovą, kur pateikiama daugiau informacijos.

▪ NENAUDOKITE bloko automatinio slėgio mažinimo
funkcijos, kuri leidžia surinkti visą šaltnešį iš sistemos į
lauko bloką. Galima pasekmė: Kompresoriaus
savaiminis užsiliepsnojimas ir sprogimas dėl oro
patekimo į veikiantį kompresorių.

ĮSPĖJIMAS

▪ Naudokite atskirą rekuperacijos sistemą, kad bloko
kompresorius NEVEIKTŲ.

Atsiradus druskos tirpalo nuotėkiui, imkitės tinkamų
priemonių. Atsiradus druskos tirpalo nuotėkiui, nedelsdami
išvėdinkite vietą ir kreipkitės į vietinį pardavėją.

Druskos tirpalas TURI būti pasirinktas, atsižvelgiant į
taikomus teisės aktus.
ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Periodiškai pakeiskite aušalą. NEIŠLEISKITE jo tiesiai į
aplinką. Išsiurbkite įrenginį naudodami vakuuminį siurblį.

Temperatūra įrenginio viduje gali pakilti aukščiau už
patalpos temperatūrą, pvz., iki 70°C. Atsiradus druskos
tirpalo nuotėkiui dėl įkaitusių dalių įrenginio viduje gali
susidaryti pavojinga situacija.

PASTABA
Prijungę visus vamzdžius patikrinkite, ar nėra dujų
nuotėkio. Dujų nuotėkiui nustatyti naudokite azotą.

ĮSPĖJIMAS
PASTABA
▪ Siekdami
išvengti
kompresoriaus
NEPILDYKITE aušalo daugiau nei nurodyta.

Įrenginys TURI būti naudojamas ir montuojamas, laikantis
saugumo ir aplinkosaugos priemonių, nurodytų taikomuose
teisės aktuose.

gedimo,

▪ Atidarius aušalo sistemą, aušalas turi būti tvarkomas,
laikantis taikomų teisės aktų.
ĮSPĖJIMAS
Užtikrinkite, kad sistemoje nebūtų deguonies. Aušalą
galima pilti tik atlikus patikrinimą dėl nuotėkio ir vakuuminį
džiovinimą.
▪ Jei reikia atlikti pakartotinį papildymą, žr. gaminio informacinę
lentelę. Joje nurodytas aušalo tipas ir reikiamas kiekis.

1.3.5

Vanduo

Jei taikoma. Žiūrėkite montavimo vadovą ar programos diegimo
vadovą, kur pateikiama daugiau informacijos.
PASTABA
Pasirūpinkite, kad vandens kokybė atitiktų ES direktyvą
98/83 EB.

▪ Įrenginys gamykloje užpildomas šaltnešiu ir, atsižvelgiant į
vamzdžių dydį ir ilgį, kai kurias sistemas gali reikėti papildyti
šaltnešiu.
▪ Naudokite tik sistemoje naudojamo aušalo tipui skirtus įrankius.
Tai užtikrins atsparumą slėgiui ir apsaugos, kad į sistemą
nepatektų pašalinių medžiagų.
▪ Skysto aušalo įleiskite, kaip aprašyta toliau.
LRMEQ3+4BY1
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2 Apie dokumentaciją
1.3.6

Elektra

PASTABA
Atsargumo priemonės tiesiant elektros laidus:

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

▪ Prie maitinimo šaltinio gnybtų bloko nejunkite skirtingo
storio laidų (kabantys maitinimo laidai gali sukelti per
didelį kaitimą).

▪ Prieš nuimdami jungiklių dėžutės dangtelį, atlikdami
sujungimus arba liesdami elektrines dalis visiškai
IŠJUNKITE maitinimą.

▪ Vienodo storio laidus junkite, kaip parodyta toliau
esančiame paveikslėlyje.

▪ Atjunkite maitinimą ilgiau negu 1 minutę ir prieš
atlikdami techninę priežiūrą išmatuokite pagrindinės
grandinės kondensatorių arba elektrinių dalių gnybtų
įtampą. Kad galėtumėte liesti elektrines dalis, įtampa
TURI būti mažesnė negu 50 V nuolatinės srovės.
Gnybtų padėtis nurodyta elektros instaliacijos
schemoje.

▪ Naudokite nurodytą maitinimo laidą ir jį tvirtai prijunkite
bei pritvirtinkite, kad apsaugotumėte nuo išorinio
spaudimo, veikiančio gnybtų skydą.

▪ NELIESKITE elektrinių dalių šlapiomis rankomis.
▪ Kai nuimtas techninės priežiūros dangtis, NEPALIKITE
įrenginio be priežiūros.

▪ Gnybtų varžtus priveržkite atitinkamu atsuktuvu.
Atsuktuvas su maža galvute pažeis varžto galvutę,
todėl bus neįmanoma tinkamai priveržti.

ĮSPĖJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo
jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio
kategorijos III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios
instaliacijos kabelių.

▪ Perveržus gnybtų varžtus, jie gali lūžti.
ĮSPĖJIMAS
▪ Sujungę elektros prietaisus patikrinkite, ar visos
elektros sistemos dalys ir gnybtai elektros instaliacijos
dėžutėje saugiai sujungti.

ĮSPĖJIMAS
▪ Naudokite TIK varinius laidus.

▪ Prieš įjungdami
dangčius.

▪ Pasirūpinkite, kad išorinė instaliacija atitiktų taikomų
teisės aktų reikalavimus.

įrenginį

būtinai

Taikoma tik tuo atveju, jeigu yra trijų fazių maitinimo įvadas
ir kompresorius gali veikti ĮJUNGTI/IŠJUNGTI paleidimo
metodu.

▪ NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite,
kad jie nesiliestų su vamzdžiais ir aštriais kraštais.
Užtikrinkite, kad gnybtų jungčių neveiktų išorinis slėgis.

Jei yra fazių svyravimo galimybė po trumpalaikio elektros
srovės nutrūkimo ir maitinimo įsijungimo ir išsijungimo
gaminiui veikiant, prijunkite vietinę apsaugos nuo fazių
svyravimo grandinę. Gaminį eksploatuojant esant fazių
svyravimui gali sugesti kompresorius ir kitos dalys.

▪ Būtinai sumontuokite įžeminimą. NESUJUNKITE
įrenginio įžeminimo laido su pagalbiniu vamzdžiu,
viršįtampio ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu.
Netinkamai įžeminus sistemą, ji gali sukelti elektros
smūgį.
▪ Būtinai naudokite numatytąją maitinimo grandinę.
NIEKADA nenaudokite to paties maitinimo šaltinio
kitam įrenginiui.

2

Apie dokumentaciją

▪ Būtinai sumontuokite reikalingus
grandinės pertraukiklius.

2.1

Apie šį dokumentą

arba

▪ Būtinai sumontuokite įžeminimo saugiklį. Netinkamai
sumontuoti jie gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
▪ Montuodami įžeminimo saugiklį, įsitikinkite, kad jis
suderinamas su inverteriu (atspariu aukšto dažnio
elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo
įjungiamas.

visus

PASTABA

▪ Visi išoriniai elektros laidai turi būti sujungti pagal
instaliacijos schemą, pridedamą prie įrenginio.

saugiklius

uždarykite

Tikslinė auditorija
Įgaliotieji montuotojai ir galutiniai naudotojai
INFORMACIJA
Šis prietaisas skirtas naudoti ekspertams arba parengtiems
naudotojams parduotuvėse, lengvojoje pramonėje ir
ūkiuose arba neprofesionalams komerciniais pagrindais.
Dokumentacijos rinkinys
Šis dokumentas yra dokumentacijos
apibūdinama viso rinkinio sandara:

rinkinio

dalis.

Toliau

▪ Bendrosios saugos atsargumo priemonės:
▪ Saugos instrukcijos, kurias jums būtina perskaityti prieš
įrengiant
▪ Formatas: popierinės (lauko bloko dėžėje)
▪ Lauko bloko įrengimo ir eksploatacijos vadovas:
▪ Įrengimo ir eksploatacijos instrukcijos
▪ Formatas: popierinės (lauko bloko dėžėje)

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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3 Apie dėžę
▪ Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas:

Originali dokumentacija parašyta anglų kalba. Visos kitos kalbos –
vertimai.

▪ Pasiruošimas įrengti, nuorodos…
▪ Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija,
skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
▪ Formatas: skaitmeniniai failai, pasiekiami adresu
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Techniniai inžineriniai duomenys
▪ Naujausių techninių duomenų dalinį rinkinį
regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai).
▪ Visas naujausių techninių duomenų
ekstranete (būtinas autentifikavimas).

rinkinys

galima
yra

rasti
Daikin

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje
Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

Montuotojui
3

Apie dėžę

3.2

Lauko blokas

3.1

Apžvalga: apie dėžę

3.2.1

Kaip išpakuoti lauko bloką

Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti priėmę vietoje dėžę su lauko
bloku.

1

2

Jame nagrinėjamos tokios temos:
▪ blokų išpakavimas ir tvarkymas;
▪ priedų nuėmimas nuo blokų;
▪ transportavimo stovo nuėmimas.
Atminkite:
▪ Pristatytą įrenginį būtina patikrinti, ar jis nepažeistas. Apie bet
kokius pažeidimus iš karto informuokite vežėją.
▪ Neišpakuotą įrenginį reikia prinešti kuo arčiau montavimo vietos,
kad nepažeistumėte įrenginio transportuodami.
▪ Iš anksto pasiruoškite kelią, kuriuo planuojate atgabenti bloką
vidun.
▪ Pernešdami bloką atsižvelkite į šiuos dalykus:
Įrenginys yra dužus, todėl neškite jį atsargiai.
Laikykite įrenginį vertikaliai, kad nepažeistumėte
kompresoriaus.
▪ Iš anksto pasiruoškite kelią, kuriuo planuojate atgabenti bloką
vidun.

3.2.2

Kaip tvarkyti lauko bloką

Įrenginį neškite lėtai, kaip parodyta:

DĖMESIO
NELIESKITE įrenginio oro įleidimo angos arba aliumininių
sparnuotės menčių, kad nesusižeistumėte.
Šakinis krautuvas. Šakiniu krautuvu galima transportuoti ant
padėklo padėtą bloką.

LRMEQ3+4BY1
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4 Apie blokus

4

Apie blokus

4.1

Apžvalga: apie blokus

Šiame skyriuje nagrinėjamos tokios temos:
▪ lauko bloko identifikacija;
▪ lauko bloko vieta sistemos išdėstyme;
▪ galimos lauko bloko parinktys;
▪ patalpos ir lauko blokų derinimo galimybės.

4.2
3.2.3

Identifikavimas
PASTABA

Kaip nuimti priedus nuo lauko bloko

1

Nuimkite priežiūros dangtį. Žr. skirsnį 14.
"6.2.2 Lauke naudojamo įrenginio atidarymas".

2

Nuimkite priedus.

a

1×

b

1×

c

1×

Vienu metu montuodami kelis įrenginius arba atlikdami jų
techninę
priežiūrą
pasirūpinkite,
kad
NESUMAIŠYTUMĖTE
skirtingų
modelių
techninės
priežiūros skydelių.

puslapyje

d

1×

4.2.1

Identifikavimo etiketė: lauke naudojamas
įrenginys

Vieta

e

1×

a
b
c
d
e
f
g

3.2.4

f

1×

g

1×

Bendrosios saugos atsargumo priemonės
Lauko bloko įrengimo ir eksploatacijos vadovas
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketė
Daugiakalbė fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų
etiketė
Dujų vamzdyno priedas Nr. 1 (skersmuo: 15,9–19,1 mm)
Dujų vamzdyno priedas Nr. 2 (skersmuo: 19,1 mm)
Dujų vamzdyno priedas Nr. 3 (skersmuo: 19,1 mm)

Transportavimo stovo nuėmimas

Modelio identifikavimas
Pavyzdys: LR ME Q 4 B Y1 [*]
Kodas

Paaiškinimas

LR

ZEAS kondensatorius

PASTABA

ME

Vidutinės temperatūros šaldymas

Jei
blokas
bus
eksploatuojamas
su
prijungtu
transportavimo stovu, sistema gali nenormaliai vibruoti
arba gali padidėti triukšmas.

Q

Šaltnešis: R410A

3+4

Galios klasė

B

Modelio serija

Y1

Maitinimas

[*]

Nedidelių modelio pakeitimų indikacija

Reikia nuimti kompresoriaus transportavimo stovą. Jis įrengiamas po
kompresoriaus koja, kad apsaugotų bloką transportuojant. Atlikite
žingsnius kaip parodyta iliustracijoje ir tolesnėje procedūroje.
1

Šiek tiek atlaisvinkite kompresoriaus montavimo varžtą (a).

2

Nuimkite transportavimo stovą (b).

4.3

3

Priveržkite kompresoriaus montavimo varžtą (a) iki 10,1 N•m.

Šiame įrengimo vadove nagrinėjamas ZEAS kondensatorius.

Apie lauko bloką

Šis įrenginys skirtas montuoti lauke, kur atlieka oro vėsinimo oru
funkciją.
Specifikacija
Galia (vėsinimas)(a)

3
1

a
b

(10.1 N·m)

(a)

LRMEQ4

5,90 kW

8,40 kW

–20~43°C DB

Galia matuojama tokiomis sąlygomis: aplinkos
temperatūra: 32°C, garinimo temperatūra: –10°C,
perkaitinimas: 10 K.

2

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Aplinkos projektinė temperatūra
(vėsinimo)

LRMEQ3

LRMEQ3+4BY1
Oru vėsinamas šaldytuvas-kondensatorius
4P500362-1 – 2017.07

5 Pasiruošimas
4.4

Sistemos išdėstymas

Papildomos informacijos rasite skirsnyje 13. puslapyje "5.3.7 Kaip
pasirinkti plėtimosi vožtuvą".
▪ Elektromagnetinis vožtuvas. Kiekvieno patalpos bloko plėtimosi
vožtuvo pirminėje pusėje įrenkite R410A elektromagnetinį vožtuvą
(kurio darbinis slėgio skirtumas būtų 3,5 MPa [35 barai] ar
didesnis).

a

b

c
a
b
c
d

4.5
4.5.1

▪ Filtras. Kiekvieno patalpos bloko elektromagnetinio vožtuvo
pirminėje pusėje sumontuokite filtrą. Filtro tinklelio smulkumą
parinkite pagal naudojamo elektromagnetinio vožtuvo ir plėtimosi
vožtuvo lemiamą dydį.

d

Lauko blokas (ZEAS kondensatorius)
Šaltnešio vamzdynas
Patalpos blokas (pūstuvas-ritė)
Patalpos blokas (vitrina)

Papildomai prijungiami įrenginiai ir
priedai
Galimos lauko bloko parinktys

▪ Šaltnešio srautas. Nutieskite kanalą į patalpos bloko šilumokaitį,
kad šaltnešis tekėtų iš viršaus žemyn.
▪ Atitirpinimo tipas. Naudokite atitirpinimo
atitirpinimo elektriniu šildytuvu modelius.
atitirpinimo karštomis dujomis modelių.

išjungiant arba
NENAUDOKITE

Dėl turimų patalpos šilumokaičių panaudojimo
Vienais atvejais turimus patalpos šilumokaičius naudoti galima,
kitais – ne.
Kada naudoti NEGALIMA

INFORMACIJA
Žr. techninius inžinerinius naujausių parinkčių pavadinimų
duomenis.
Šaltnešio atšakų komplektas
Aprašas

Modelio pavadinimas

"Refnet" rinktuvas

KHRQ22M29H

"Refnet" jungtis

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

Toliau nurodytais atvejais turimų patalpos šilumokaičių naudoti
negalima:
▪ jei nepakankamas projektinis slėgis. Minimalus projektinis slėgis =
2,5 MPa arba 25 barai;
▪ jei kanalas į šilumokaitį veda taip, kad šaltnešis teka iš apačios
aukštyn;
▪ jei surūdijęs varinis vamzdynas arba ventiliatorius;
▪ jei šilumokaitis užterštas. Pašalinių medžiagų (įskaitant gamybinę
alyvą) kiekis turi būti ≤30 mg/10 m.

"Modbus" ryšio skydas (BRR9A1V1)

Kada naudoti galima

Sąsaja, per "Modbus" užtikrinanti dvikryptį ryšį su trečiųjų šalių
stebėjimo sistemomis (BMS). Leidžia nuotoliniu būdu pasiekti visus
veikimo parametrus, tuo pat metu suteikiant galimybę nuotoliniu
būdu valdyti šaldymo blokus: nustatyti tikslinę garinimo temperatūrą,
iš naujo nustatyti klaidų kodus ir t. t.

Kitais atvejais nei pirmiau turimus patalpos šilumokaičius naudoti
galima. Vis dėlto, jei senajame kondensatoriuje NEBUVO
naudojamas tas pats šaltnešis (R410A) ir ta pati alyva (FVC68D)
kaip naujajame, būtina išvalyti šilumokaičio vamzdžius ir pašalinti
visus likučius.

PC konfigūratoriaus kabelis (EKPCCAB)

Jei senajame kondensatoriuje NEBUVO naudojamas tas pats
šaltnešis (R410A) kaip naujajame, įsitikinkite, kad plėtimosi vožtuvas
dera su R410A.

Naudojantis kompiuterio asmenine sąsaja, galima pakeisti kelias
eksploatacines vietos nuostatas. Šiam tikslui reikalinga parinktis
EKPCCAB – skirtasis kabelis ryšiui su lauko bloku palaikyti.
Naudotojo
sąsajos
programinę
įrangą
rasite
http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/.

4.5.2

5

Pasiruošimas

5.1

Apžvalga: parengimas

Apie patalpos blokus
PASTABA
Siekiant užtikrinti, kad jūsų sistemos sąranka (lauko blokai
ir patalpos blokas (-ai)) veiktų, reikia išanalizuoti
naujausius techninius inžinerinius ZEAS kondensatoriaus
duomenis.

ZEAS kondensatorių galima jungti su kelių tipų trečiųjų šalių
patalpos blokų, jis skirtas naudoti tik su R410A.
Įrengiant patalpų blokus, turi būti atsižvelgta į šiuos aspektus:
▪ Plėtimosi vožtuvas. Ant kiekvieno patalpos bloko sumontuokite
R410A plėtimosi vožtuvą. Izoliuokite plėtimosi vožtuvo liestuko
bloką.
INFORMACIJA
▪ Sumontuokite mechaninį termostatinį arba elektroninį
plėtimosi vožtuvą (proporcinio arba impulsinio tipo).

Šiame skyriuje nurodoma, ką reikia atlikti ir žinoti prieš vykstant į
objektą.
Jame nagrinėjamos tokios temos:
▪ Įrengimo vietos paruošimas
▪ Šaltnešio vamzdyno paruošimas
▪ Elektros instaliacijos paruošimas

5.2

Įrengimo vietos paruošimas

NEMONTUOKITE įrenginio vietose, kuriose dažnai dirbama. Jeigu
atliekant statybos darbus (pvz., šlifavimo darbus) atsiranda daug
dulkių, įrenginį reikia uždengti.
Pasirinkite tokią montavimo vietą, kad būtų pakankamai vietos
įrenginiui įnešti ir išnešti.

▪ Montuodami impulsinio tipo elektroninį plėtimosi
vožtuvą, apsaugokite vamzdyną nuo slėgio bangų,
sukeltų atidarant ir uždarant vožtuvą. Impulsinio tipo
plėtimosi vožtuvą turi įrengti montuotojas.
LRMEQ3+4BY1
Oru vėsinamas šaldytuvas-kondensatorius
4P500362-1 – 2017.07

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

9

5 Pasiruošimas
5.2.1

Lauko bloko įrengimo vietos reikalavimai
INFORMACIJA
Taip pat perskaitykite šiuos reikalavimus:
▪ Bendrieji reikalavimai įrengimo vietai. Žr.
"Bendrosios saugos atsargumo priemonės".

skyrių

▪ Priežiūros erdvės reikalavimai. Žr. skyrių "Techniniai
duomenys".
▪ Šaltnešio vamzdyno reikalavimai (ilgis,
skirtumas). Išsamiau skaitykite šiame
"Paruošimas".

aukščio
skyriuje

NEMONTUOKITE įrenginio šiose vietose:
▪ Garsui jautriose vietose (pvz., šalia miegamojo), kad įrenginio
keliamas triukšmas netrukdytų.
Pastaba: jeigu konkrečioje montavimo vietoje matuojamas garsas,
išmatuota vertė gali būti didesnė už duomenų knygos garso
spektre nurodytą garso slėgio lygį dėl aplinkos triukšmo ir garso
atspindžių.
▪ Vietose, kur atmosferoje gali būti mineralinės alyvos rūko, purslų
arba garų. Plastikinės dalys gali būti sugadintos, nukristi arba
sukelti vandens nuotėkį.
NEREKOMENDUOJAMA montuoti įrenginio šiose vietose, nes gali
sutrumpėti jo eksploatavimo laikas:

INFORMACIJA

▪ kur stipriai svyruoja įtampa;

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.

▪ transporto priemonėse ir laivuose;
▪ kur yra rūgščių arba šarminių garų.

DĖMESIO
Prietaisas neturi būti visiems pasiekiamas: sumontuokite jį
saugioje vietoje, kur jo nebūtų galima lengvai pasiekti.
Šį bloką (patalpos ir lauko) galima montuoti komercinėje ir
lengvosios pramonės aplinkoje.

Montavimas pajūryje. Užtikrinkite, kad lauke naudojamo įrenginio
tiesiogiai NEVEIKTŲ jūros vėjai. Tai būtina siekiant išvengti
korozijos, kurią sukelia didelis druskos kiekis ore ir kuri gali
sutrumpinti įrenginio eksploatavimo trukmę.
Lauke naudojamą įrenginį montuokite vietoje, kurios neveikia
tiesioginiai jūros vėjai.

PASTABA
Ši įranga dera su EN55032/CISPR 32 A klase.
Gyvenamojoje aplinkoje ši įranga gali sukelti radijo ryšio
trukdžių.

Pavyzdys: už pastato.

b

PASTABA

a

Šiame
vadove
aprašoma
įranga
gali
sukelti
elektromagnetinius radijo ryšio trukdžius. Įranga atitinka
specifikacijas, skirtas užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo tokių
trukdžių. Vis dėlto nėra garantijos, kad konkrečioje
įrengtyje trukdžių nebus.
Taigi, rekomenduojama sumontuoti įrangą ir elektros laidus
paliekant tinkamus atstumus nuo garso aparatūros,
asmeninių kompiuterių ir pan.

ab

c

d

ab

e

f

ab

c

Jei lauke naudojamą įrenginį veikia tiesioginiai jūros vėjai,
sumontuokite vėjo užtvarą.
▪ Vėjo užtvaros aukštis≥1,5×lauke naudojamo įrenginio aukštis.

g

▪ Montuodami vėjo užtvarą, atsižvelkite į reikalavimus techninei
priežiūrai skirtai erdvei.

d

c

0

a

≥1
50

≥150

0

b

≥1500

d

c

≥1500
(mm)

a
b
c
d
e
f
g

Nuotėkio į įžeminimo grandinę apsauga
Saugiklis
Patalpos blokas (vitrina)
Asmeninis kompiuteris ar radijas
Patalpos blokas (pūstuvas-ritė)
Naudotojo sąsaja
Lauko blokas

Prasto ryšio zonoje palaikykite 3 metrų arba didesnius atstumus, kad
kitoje įrangoje išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių. Sukiškite
maitinimo ir perdavimo kabelius į kanalus.
▪ Pasirinkite vietą, kiek įmanoma labiau apsaugotą nuo lietaus.
▪ Pasirūpinkite, kad įvykus vandens nuotėkiui vanduo nesugadintų
įrengimo erdvės ir aplinkos.
▪ Pasirinkite vietą, kurioje bloko skleidžiamas karštas / šaltas oras ir
triukšmas niekam NETRUKDYTŲ.
▪ Šilumokaičio briaunos yra aštrios ir gali sužaloti. Pasirinkite
įrengimo vietą, kurioje nekiltų pavojus susižaloti (ypač svarbu
vengti vietų, kur žaidžia vaikai).
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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a
b
c
d

Jūros vėjas
Pastatas
Lauke naudojamas įrenginys
Vėjo užtvara

Stiprus vėjas (≥18 km/h), pučiantis į lauko bloko oro išleidimo angą,
sukelia trumpąjį jungimą (išleidžiamo oro įsiurbimas). Tai gali sukelti
šias problemas:
▪ gali sumažėti įrangos našumas;
▪ įranga gali nustoti veikti dėl žemo slėgio sumažėjimo arba aukšto
slėgio padidėjimo;
▪ gali sugesti ventiliatorius (jei smarkus vėjas ilgai pūs į ventiliatorių,
šis gali imti suktis itin greitai, kol galiausiai suges).
Rekomenduojama sumontuoti droselinę sklendę, jeigu į oro
išmetimo angą gali pūsti vėjas.
Nusukite oro išleidimo angą į pastato sieną, tvorą ar tinklą.

LRMEQ3+4BY1
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Šioje sistemoje naudojamas šaltnešis R410A. R410A yra visiškai
saugi, nenuodinga ir nedegi šaldymo medžiaga. Vis dėlto reikia būti
atsargiems ir užtikrinti, kad sistema būtų įrengta pakankamai
didelėje patalpoje. Taip užtikrinsite, kad nebūtų viršytas maksimalus
šaltnešio dujų koncentracijos lygis (pagal vietinius reglamentus ir
standartus), jei kartais įvyktų reikšmingas sistemos nuotėkis (kas
mažai tikėtina).

Apie maksimalų koncentracijos lygį
Maksimalus įpilamo šaltnešio kiekis ir maksimalios šaltnešio
koncentracijos skaičiavimai yra tiesiogiai susiję su žmonių užimama
erdve, į kurią jis gali nutekėti.
Koncentracijos mato vienetai yra kg/m3 (šaltnešio dujų svoris (kg)
viename kubiniame metre (1 m3) užimamos erdvės).

a

Būtina laikytis vietoje galiojančių reglamentų ir standartų dėl
maksimalios leistinos koncentracijos lygio.
a

Užtikrinkite, kad pakaktų įrengimo erdvės

Nustatykite oro išleidimo pusę stačiuoju kampu į vėją.

Pagal galiojantį Europos standartą, maksimalus leistinas šaltnešio
R410A koncentracijos lygis žmonių užimamoje erdvėje yra 0,44 kg/
m3 .

a b

a

b
a
a
b
a
b

5.2.2

Dominuojanti vėjo kryptis
Oro išleidimo anga

Papildomi reikalavimai lauko bloko
įrengimo vietai šalto klimato zonose

Apsaugokite lauke naudojamą įrenginį nuo sniego ir pasirūpinkite,
kad jo NIEKADA neapsnigtų.

Šaltnešio srauto kryptis
Patalpa, kurioje įvyko šaltnešio nuotėkis (iš sistemos
ištekėjo visas šaltnešis)

Atkreipkite ypatingą dėmesį į vietas, kuriose šaltnešis gali kauptis
(pvz., rūsyje ir pan.), kadangi šaltnešis yra sunkesnis už orą.

Kaip apskaičiuoti maksimalų koncentracijos lygį
Pagal toliau pateiktus 1–4 veiksmus apskaičiuokite maksimalų
koncentracijos lygį ir imkitės visų reikiamų veiksmų, kad jo
laikytumėtės.
1

Apskaičiuokite, kiek šaltnešio (kg) yra kiekvienoje sistemoje
atskirai.
Formulė

A+B=C

A

Šaltnešio kiekis atskiro bloko sistemoje (kiek
šaltnešio į ją buvo įpilta prieš išsiunčiant iš
gamyklos)

B

Papildomas šaltnešio kiekis (vietoje įpiltas
šaltnešis)

C

Bendrasis šaltnešio kiekis (kg) sistemoje

a
c

d

PASTABA
Jei šaldymo įranga yra padalinta į 2 visiškai
nepriklausomas šaldymo sistemas, naudokite šaltnešio
kiekį, įpiltą į kiekvieną atskirą sistemą.

b

c

2

a
b
c
d

5.2.3

Stogelis nuo sniego arba pašiūrė
Padėklas (minimalus aukštis = 150 mm)
Dominuojanti vėjo kryptis
Oro išleidimo anga

Apskaičiuokite patalpos tūrį (m3), kuriame įrengtas patalpos
blokas. Jei įrengta kaip nurodyta toliau, apskaičiuokite visos
patalpos arba mažiausios patalpos tūrį (D), (E).
D

Jei patalpos nepadalintos į mažesnes:

Apsauga nuo šaltnešio nuotėkių

Apie apsaugą nuo šaltnešio nuotėkių
Montuotojas ir sistemos specialistas turi užtikrinti apsaugą nuo
nuotėkio pagal vietinius reglamentus arba standartus. Jei vietinių
reglamentų nėra, galima taikyti toliau nurodytus standartus.
LRMEQ3+4BY1
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5 Pasiruošimas
E

Jei yra patalpos pertvarų, tačiau erdvė pakankamai
didelė, kad galėtų laisvai tekėti oras.

5.3.2

Reikalavimai šaltnešio vamzdynui
INFORMACIJA
Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais skyriuje “Bendrosios saugos priemonės”.
PASTABA
Naudojant šaltnešį R410A, reikia būti itin atsargiems ir
užtikrinti, kad sistema būtų švari, sausa ir sandari.

a b

▪ Švari ir sausa: reikia saugotis, kad į sistemą nepatektų
pašalinių medžiagų (įskaitant mineralinę alyvą ir
drėgmę).

a Erdvė tarp patalpų. Jei yra durys, erdvė virš jų ir po
jomis turi siekti 0,15% arba daugiau grindų ploto.

▪ Sandari: R410A sudėtyje nėra chloro, jis nekenkia
ozono sluoksniui ir nemažina Žemės natūralios
apsaugos nuo žalingų ultravioletinių spindulių. Patekęs
į aplinką, R410A gali šiek tiek paskatinti šiltnamio
efektą. Taigi, reikia atkreipti ypatingą dėmesį ir
reguliariai tikrinti įrengties sandarumą.

b Patalpos pertvara
3

4

Apskaičiuokite šaltnešio tankį, naudodami skaičiavimų
rezultatus pirmiau pateiktuose 1 ir 2 veiksmuose. Jei rezultatai,
pateikti pirmesniuose skaičiavimuose, viršija maksimalų
koncentracijos lygį, vadinasi, reikia atidaryti ventiliacijos angą į
gretimą kambarį.
Formulė

F/G≤H

F

Bendrasis šaltnešio tūris sistemoje

G

Mažiausios patalpos, kurioje sumontuotas
patalpos blokas, dydis (m3)

H

Maksimalus koncentracijos lygis (kg/m3)

Apskaičiuokite šaltnešio tankį, įvertindami patalpos, kurioje
sumontuotas patalpos blokas, ir gretimos patalpos tūrį. Gretimų
patalpų duryse sumontuokite vertikalias angas, kad šaltnešio
tankis būtų mažesnis nei maksimalus koncentracijos lygis.

PASTABA
Vamzdynas ir kitos suslėgtosios dalys turi būti tinkamos
šaltnešiui.
Šaltnešiui
naudokite
fosforo
rūgštimi
deoksiduotas varines besiūles dalis.
▪ Pašalinių medžiagų (įskaitant gamybinę alyvą) kiekis vamzdyne
turi būti ≤30 mg/10 m.

5.3.3

Šaltnešio vamzdyno medžiaga

▪ Vamzdelių medžiaga: fosforo rūgštimi deoksiduotas besiūlis
varis.
▪ Vamzdyno grūdinimo rūšis ir storis:

5.3

Aušalo vamzdelių paruošimas

5.3.1

Dėl turimo vamzdyno panaudojimo

Išorinis
skersmuo (Ø)

6,4 mm (1/4 col.) Grūdinta (O)

Vienais atvejais turimą vamzdyną naudoti galima, kitais – ne.

9,5 mm (3/8 col.)

Kada naudoti negalima

12,7 mm
(1/2 col.)

Toliau nurodytais atvejais turimo vamzdyno naudoti negalima:
▪ Jei kilo problemų su senojoje sistemoje veikusiu kompresoriumi
(pvz., jis buvo sugedęs). Galima pasekmė: vėsinimo alyvos
oksidacija, kalkių nuosėdos ir kiti šalutiniai poveikiai.
▪ Jei patalpos ir lauko blokai buvo ilgą laiką atjungti nuo vamzdyno.
Galima pasekmė: vanduo ir purvas vamzdyne.

Elementas
Vamzdyno skersmuo
Vamzdyno medžiaga
Vamzdyno ilgis ir
aukščio skirtumas
Vamzdyno izoliacija

≥0,99 mm

19,1 mm
(3/4 col.)

Pusiau kieta
(1/2H)

≥0,80 mm

(a)

Ø

t

Atsižvelgiant į taikomus įstatymus ir įrenginio maksimalų
darbinį slėgį (žr. „PS High“ įrenginio vardinėje plokštelėje),
gali reikėti didesnio skersmens vamzdyno.

Kaip pasirinkti vamzdžio dydį

Pagal toliau pateiktas lenteles ir iliustraciją (skirtą tik bendrajai
informacijai) nustatykite tinkamą dydį.

Aprašas
1

Turi atitikti reikalavimus. Žr. skirsnį 12.
puslapyje "5.3.2 Reikalavimai šaltnešio
vamzdynui".

A

Jei sugedo, reikia pakeisti.

Suvirintosios jungtys

Būtina patikrinti, ar nėra dujų nuotėkių.

Vamzdyno valymas

Jei senajame kondensatoriuje NEBUVO
naudojamas tas pats šaltnešis (R410A) ir ta
pati alyva (FVC68D) kaip naujajame, būtina
išvalyti vamzdyną ir pašalinti visus likučius.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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2

3

e

f
a

D2

D1

E

F

H

C

B

Turi atitikti reikalavimus. Žr. skirsnį 21.
puslapyje "6.6 Kaip izoliuoti šaltnešio
vamzdyną".

12

≥0,80 mm

Grūdinta (O)

5.3.4

Kitais atvejais nei pirmiau turimą vamzdyną naudoti galima, tačiau
reikia atsižvelgti į šiuos duomenis:

Storis (t)(a)

15,9 mm
(5/8 col.)

▪ Jei surūdijęs varinis vamzdynas.
Kada naudoti galima

Grūdinimo rūšis

b
1.
2.
3.
A~F
a~f

3

d1
c

d2

Lauko blokas
Patalpos blokas (vitrina)
Patalpos blokas (pūstuvas-ritė)
Skysčio vamzdynas
Dujų vamzdynas
LRMEQ3+4BY1
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H

Lauke ir patalpoje montuojamų įrenginių aukščio skirtumas

5.3.6

Šaltnešio vamzdyno ilgis ir aukščio
skirtumas

Jei reikiamo dydžio (col.) vamzdžių nėra, galima naudoti ir kito
skersmens vamzdžius (mm), atsižvelgiant į tokius nurodymus:

Vamzdyno ilgiai ir aukščio skirtumai turi atitikti toliau nurodytus
reikalavimus.

▪ Pasirinkite artimiausio reikiamam dydžio vamzdžius.
▪ Naudokite tinkamus adapterius (perėjimus)
milimetrinius vamzdžius (įsigyjama atskirai).

iš

colinių

į

(Žr. pavyzdį skirsnyje 12. puslapyje "5.3.4 Kaip pasirinkti vamzdžio
dydį".)

▪ Papildomo šaltnešio skaičiavimus reikia atlikti pagal skirsnį 22.
puslapyje "6.7.3 Kaip nustatyti papildomą šaltnešio kiekį".

Reikalavimas

Riba

Maksimalus faktinis vamzdyno ilgis

A/a: vamzdynas tarp lauko bloko ir vamzdyno
atšakos
Skysčio vamzdynas

Ø9,5 mm(a)

Dujų vamzdynas

Ø19,1 mm(b)

(a)
(b)

To paties skersmens jungtis kaip ir lauko bloko.
Naudodami priedų vamzdyną, pritaikykite lauko bloko
uždarymo vožtuvo skersmenį (Ø15,9 mm) pagal vietinį
vamzdyną (Ø19,1 mm).

B+C/b+c: vamzdynas tarp vamzdyno atšakų
Parinkite skersmenį pagal bendrąją toliau prijungtų patalpos blokų
galią.

Skysčio vamzdynas
Dujų vamzdynas

Galia

Vamzdyno išorinis
skersmuo

<4,0 kW

Ø6,4 mm

4,0≤x<8,4 kW

Ø9,5 mm

<1,0 kW

Ø9,5 mm

1,0≤x<6,0 kW

Ø12,7 mm

6,0≤x<8,4 kW

Ø15,9 mm

D~F/d~f: vamzdynas tarp vamzdyno atšakos ir
patalpos bloko
Naudokite to paties skersmens jungtis (skysčio, dujų) kaip ir
patalpos blokų.

50 m

▪ Pavyzdys: a + b + c + d2 ≤ riba
Maksimalus bendrasis vamzdyno ilgis

80 m

▪ Pavyzdys: a + b + c + d1 + d2 + e + f ≤
riba
Maksimalus ilgis nuo pirmosios atšakos
iki patalpos bloko

30 m

▪ Pavyzdys: b + c + d2 ≤ riba
Lauke ir patalpoje
montuojamų
įrenginių
maksimalus aukščio
skirtumas

Lauko įranga
aukščiau nei patalpos
įranga

20 m

▪ Pavyzdys: H ≤ riba
Lauko įranga žemiau
nei patalpos įranga

10 m

Patalpoje montuojamų įrenginių
maksimalus aukščio skirtumas

5.3.7

5m

Kaip pasirinkti plėtimosi vožtuvą

Šis blokas pasižymi didesniu skystojo šaltnešio antrinio vėsinimo
rodikliu nei blokai be antrinio vėsinimo mechanizmo, kadangi skystąjį
šaltnešį vėsina šilumokaitis su dvigubais vamzdžiais (antrinio
vėsinimo rodiklis = kondensacijos temperatūra–skystojo šaltnešio
temperatūra lauko bloko išvade).
Apkrovai renkantis plėtimosi vožtuvą pagal techninę plėtimosi
vožtuvo gamintojo informaciją, reikia atsižvelgti į skystojo šaltnešio
antrinio vėsinimo rodiklį (K) (žr. tolesnę lentelę).

PASTABA
Jei prie lauko bloko prijungtas tik 1 patalpos blokas ir lauko
bloko jungtys skiriasi nuo patalpos bloko jungčių, naudokite
to paties skersmens vamzdyną kaip ir lauko bloko jungčių
ir kaip įmanoma arčiau patalpos bloko sumontuokite
tinkamus adapterius.

5.3.5

Šaltnešio atšakos komplektų pasirinkimas

Šaltnešio vamzdynų atšakose galima naudoti T formos jungtis, Y
formos jungtis, "Refnet" jungtis ir "Refnet" rinktuvus. Galima
panaudoti šaltnešio atšakos parinkčių komplektą iš tolesnės lentelės.
Aprašas

Modelio pavadinimas

"Refnet" rinktuvas(a)

KHRQ22M29H

"Refnet" jungtis(b)

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

(a)

(b)

NEJUNKITE kelių rinktuvų nuosekliai. Dujų pusei
pasirinkite "Refnet" rinktuvą, kurio skersmuo būtų lygus
pagrindinio vamzdyno skersmeniui arba vienu dydžiu
didesnis.
Pasirinkite "Refnet" jungtį taip, kad įvedamo ir išvedamo
vamzdyno skersmenys sutaptų su "Refnet" jungties
skersmeniu. Papildomos informacijos rasite skirsniuose 12.
puslapyje "5.3.3 Šaltnešio vamzdyno medžiaga" ir 12.
puslapyje "5.3.4 Kaip pasirinkti vamzdžio dydį".

INFORMACIJA

Antrinio vėsinimo rodiklis (K)
Te –20°C

–15°C

–10°C

–5°C

0°C

5°C

8

7

6

5

Tc
20°C

10

9

25°C

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

5.4

Elektros instaliacijos paruošimas

5.4.1

Reikalavimai saugos įtaisams

Maitinimas
Maitinimo šaltinis turi būti apsaugotas reikiamais saugos įtaisais, t. y.
pagrindiniu jungikliu, sunkiai perdegančiais saugikliu (kiekvienoje
fazėje) ir įžeminimo saugikliu, atsižvelgiant į taikomus teisės aktus.
Laidus ir jų dydį reikia rinktis atsižvelgiant į taikomus teisės aktus,
remiantis informacija toliau pateiktoje lentelėje.

Prie rinktuvo galima prijungti iki 8 atšakų.
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6 Įrengimas
Modelis

Mažiausias
grandinės
srovės stipris

Rekomenduoja
mi saugikliai

LRMEQ3

6,5 A

16 A

LRMEQ4

9,1 A

Maitinimas

6

Įrengimas

3N~ 50 Hz

6.1

Apžvalga: montavimas

380–415 V

Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti ir žinoti, siekdami tinkamai
įrengti vietoje sistemą.

Nuotolinio valdymo jungiklis, mažo triukšmo jungiklis ir
išvesties signalų laidai

Įprastinė darbo eiga

PASTABA

Įrengimą paprastai sudaro tokie etapai:

Nuotolinio valdymo jungiklis. Bloke yra įrengtas
gamyklinis jungiklis, kuriuo galima įjungti arba išjungti
bloką. Jei norite nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti bloką,
reikalingas nuotolinio valdymo jungiklis. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie X2M/C+D ir nustatykite "Remote".

▪ lauko bloko montavimas;

Valdymo jungiklis įrengtas jungiklių dėžutėje (žr. tolesnę iliustraciją).

▪ patalpos blokų montavimas;
▪ šaltnešio vamzdyno prijungimas;
▪ šaltnešio vamzdyno patikra;
▪ šaltnešio įpylimas;
▪ elektros instaliacijos prijungimas;

▪ patalpos įrengties užbaigimas.

R

N

O

EM
O

TE

▪ lauko įrengties užbaigimas;
OFF

INFORMACIJA
Informacijos apie tai, kaip įrengti patalpos bloką (jį
sumontuoti, prijungti šaltnešio vamzdyną ir elektros
laidus…), rasite patalpos bloko įrengimo vadove.
Valdymo jungiklį galima nustatyti į vieną iš trijų padėčių:
Valdymo jungiklio
nuostata

Funkcija

6.2

blokų atidarymas;

OFF

Blokas išjungtas

6.2.1

Apie įrenginių atidarymą

ON

Blokas įjungtas

Tam tikrais atvejais reikės atidaryti įrenginį. Pavyzdys:

Remote

Blokas valdomas (įjungiamas /
išjungiamas) nuotolinio valdymo
jungikliu

▪ Prijungiant aušalo vamzdelius
▪ Jungiant elektros laidus.
▪ Atliekant įrenginio techninę priežiūrą.

PASTABA
Mažo triukšmo jungiklis. Jei norite nuotoliniu būdu
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI mažo triukšmo režimą (žr. nuostatą
[2‑18]), turite įjungti mažo triukšmo jungiklį. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie X2M/A+B.

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
NEPALIKITE įrenginio be priežiūros su nuimtu priežiūros
dangčiu.

6.2.2

Lauke naudojamo įrenginio atidarymas

PASTABA

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

Išvesties signalai. Lauko blokas turi kontaktą (X3M),
galintį išvesti 4 skirtingus signalus. Išvedamas 220~240 V
(KS) signalas. Maksimali visų signalų apkrova siekia 0,5 A.
Blokas išveda signalą tokiais atvejais:

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

▪ C/C1:
atsargumo
reikalaujantis
signalas
–
rekomenduojama prisijungti – kai įvyksta klaida,
nestabdanti bloko veikimo.
▪ C/W1: įspėjamasis signalas – rekomenduojama
prisijungti – kai įvyksta klaida, stabdanti bloko veikimą.
▪ R/P2: vykdymo signalas – prisijungimas pasirinktinis –
kai veikia kompresorius.
▪ P1/P2: veikimo signalas – prisijungti būtina – kai
valdomas patalpos bloko elektromagnetinis vožtuvas.
Laidai

2

Ekranuotas kabelis (2 laidai)
Viniliniai kabeliai

1 1×

0,75~1,25 mm²
Maksimalus laido ilgis

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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6 Įrengimas
6.3
6.3.1

lauko bloko montavimas;

PASTABA

Apie lauke naudojamo įrenginio
montavimą

Pritvirtinkite lauke naudojamą įrenginį prie pagrindo varžtų
naudodami veržles su guminėmis poveržlėmis (a).
Nuplėšus nuo tvirtinimo vietos dangą, veržlės lengvai
rūdija.

Įprastinė darbo eiga

a

Lauke naudojamo įrenginio montavimas dažniausiai susideda iš šių
etapų:
1
2
3
4

Montavimo konstrukcijos paruošimas.
Lauke naudojamo įrenginio montavimas.
Bloko apsauga nuo nukritimo.
Įrenginio apsaugojimas nuo sniego ir vėjo, sumontuojant sniego
dangtį ir skydus. Skyriuje 9. puslapyje "5 Pasiruošimas" žr.
“Montavimo vietos paruošimas”.

6.3.2

6.3.4

Kaip įrengti lauko bloką

Atsargumo priemonės montuojant lauke
naudojamą įrenginį
4× M12

INFORMACIJA
Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais šiuose skyriuose:
▪ Bendrosios atsargumo priemonės
▪ Parengimas

6.3.3

Montavimo struktūros paruošimas

6.3.5

Patikrinkite pagrindo, ant kurio montuojamas įrenginys, tvirtumą ir
lygumą, kad veikdamas įrenginys nevibruotų ir nekeltų triukšmo.
Saugiai pritvirtinkite įrenginį pagrindo varžtais, kaip nurodyta
pagrindo brėžinyje.
Pasiruoškite 4 ankerinių varžtų, veržlių ir poveržlių rinkinius
(įsigyjama atskirai):

Lauke naudojamo įrenginio apsauga nuo
nuvirtimo

Kai įrenginys sumontuotas vietoje, kurioje stiprus vėjas gali jį
nuversti, imkitės šių priemonių:
1

Paruoškite 2 lynus, kaip pavaizduota paveikslėlyje (įsigyjama
atskirai).

2

Uždėkite 2 lynus ant lauke naudojamo įrenginio.

3

Tarp lynų ir lauke naudojamo įrenginio įdėkite gumines
plokšteles (įsigyjama atskirai), kad lynai nenutrintų dažų.

4

Pririškite lynų galus. Pritvirtinkite galus.

0

4× M12

62
>150

)
55

-3
45

(3

35
0

(mm)
a

a

Neuždenkite drenažo angų.

6.4

Aušalo vamzdžių prijungimas

6.4.1

Apie aušalo vamzdelių prijungimą

INFORMACIJA

Prieš prijungiant aušalo vamzdelius

Rekomenduojamas viršutinės išsikišusios varžtų dalies
aukštis yra 20 mm.

Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai sumontuoti lauko ir patalpos blokai.
Įprastinė darbo eiga

20

Aušalo vamzdelių prijungimą sudaro šie veiksmai:
▪ Aušalo vamzdelių prijungimas prie lauke naudojamo įrenginio
▪ Džiovintuvo ir stebėjimo langelio prijungimas
▪ Šaltnešio vamzdyno atšakų prijungimas
▪ Šaltnešio vamzdyno prijungimas prie patalpos blokų (žr. patalpos
blokų įrengimo vadovą)
LRMEQ3+4BY1
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▪ Aušalo vamzdelių izoliavimas

6.4.4

▪ Atminkite rekomendacijas, susijusias su:

Kaip prilituoti vamzdžio galą
PASTABA

▪ vamzdžių lenkimu;

▪ uždarymo vožtuvų naudojimu;

Jungiant išorinį vamzdyną, reikia imtis atsargumo
priemonių. Naudokite litavimo medžiagą kaip parodyta
iliustracijoje.

▪ prispaustų vamzdžių nuėmimu.

≤Ø25.4

▪ kietuoju litavimu;

6.4.2

1

Atsargumo priemonės prijungiant aušalo
vamzdelius
INFORMACIJA
Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais šiuose skyriuose:

1
▪ Lituodami pūskite azotą, kad vamzdelių viduje nesusidarytų daug
oksiduotos plėvelės. Ši plėvelė neigiamai veikia aušinimo
sistemos vožtuvus ir kompresorius ir neleidžia tinkamai veikti.

▪ Bendrosios atsargumo priemonės
▪ Parengimas

▪ Slėgio mažinimo vožtuvu nustatykite 20 kPa (0,2 bar) azoto slėgį
(pakankamą, kad būtų juntamas ant odos).

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

a

PASTABA

b

c

d

e

Atsižvelkite į toliau nurodytas atsargumo priemones dėl
šaltnešio vamzdyno:
▪ Į šaltnešio kontūrą neįmaišykite kitų medžiagų – tik
nurodytą šaltnešį (pvz., venkite oro).

f
a
b
c
d
e
f

▪ Pildydami šaltnešio atsargas, naudokite tik R410A.
▪ Naudokite tik tuos įrengimo įrankius (pvz., e.g.
kolektoriaus matuoklių rinkinį), kurie naudojami
išskirtinai R410A įrengtyse. Tokie įrankiai atlaiko slėgį ir
neleidžia į sistemą patekti pašalinėms medžiagoms
(pvz., mineralinei alyvai ir drėgmei).
▪ Apsaugokite vamzdyną, kaip aprašyta tolesnėje
lentelėje, kad neleistumėte vidun patekti nešvarumams,
skysčiui arba dulkėms.
▪ Tiesdami varinius
atsargūs.

Montavimo
laikotarpis

Įrenginys
Lauke naudojamas
įrenginys

vamzdžius

pro

sienas,

būkite

Apsaugos būdas

▪ Lituodami vamzdelių jungtis NENAUDOKITE antioksidantų.
Nuosėdos gali užkimšti vamzdelius ir sugadinti įrangą.
▪ Lituodami varinius aušalo vamzdelius, NENAUDOKITE fliuso.
Naudokite fosforinio vario lydmetalio lydinį (BCuP), kuriam
nereikia fliuso.
Fliusas aušalo vamzdelių sistemoms daro itin kenksmingą poveikį.
Pavyzdžiui, jei naudojamas fliusas chloro pagrindu, jis sukels
vamzdelių koroziją arba, ypač jei fliuso sudėtyje yra fluoro,
sugadins aušalo alyvą.

>1 mėnuo

Užspauskite vamzdelį

6.4.5

<1 mėnuo

Užspauskite vamzdelį
arba užklijuokite
lipnia juosta

Kaip elgtis su uždarymo vožtuvu

Patalpose
Nepriklausomai nuo
naudojamas įrenginys laikotarpio
INFORMACIJA

Prieš tikrindami aušalo vamzdelius NEATIDARYKITE
aušalo stabdymo vožtuvo. Kai reikia papildomai įleisti
aušalo, užpildžius rekomenduojama atidaryti aušalo
stabdymo vožtuvą.

6.4.3

f

Aušalo vamzdelis
Lituojama dalis
Prijungimas
Rankinis vožtuvas
Slėgio mažinimo vožtuvas
Azotas

Vamzdelių lankstymo gairės

Jiems lankstyti naudokite vamzdžių lankstytuvą. Vamzdelius visada
lankstykite kaip įmanoma atsargiau (lenkimo spindulys turi būti
30~40 mm ar didesnis).

Stabdymo vožtuvo ir techninės priežiūros
angos naudojimas

▪ Užtikrinkite, kad eksploatacijos metu visi uždarymo vožtuvai būtų
atidaryti.
▪ Toliau pateiktoje iliustracijoje nurodyti pavadinimai visų dalių,
reikalingų uždarymo vožtuvui tvarkyti.
▪ Uždarymo vožtuvas būna uždaromas gamykloje.

a
b
c
d
a
b
c
d

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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a

e

d

b

Uždarymo kryptis:

c
a
b
c
d
e

Priežiūros anga
Uždarymo vožtuvo dangtis
Šešiakampė kiaurymė
Velenas
Sandariklis

PASTABA
Be dujų ir skysčio uždarymo vožtuvo lauko blokas turi du
techninės priežiūros uždarymo vožtuvus. Jungiant
šaltnešio vamzdyną prie lauko bloko, NEGALIMA valdyti
techninės priežiūros uždarymo vožtuvų. Šių vožtuvų
gamyklinė nuostata yra "atidaryta". Eksploatuodami bloką,
visada palikite šiuos vožtuvus atidarymo padėtyje. Jei
blokas bus eksploatuojamas su uždarytais vožtuvais, gali
sugesti kompresorius.

Kaip elgtis su uždarymo vožtuvo dangčiu
▪ Uždarymo vožtuvo dangtis yra užsandarintas, kur parodyta
rodykle. NEPAŽEISKITE jo.
▪ Sutvarkę uždarymo vožtuvą, gerai priveržkite jo dangtį ir
patikrinkite, ar nėra šaltnešio nuotėkių. Informacijos apie
priveržimo sukimo momentą rasite toliau pateiktoje lentelėje.

PASTABA
Sriegių fiksavimo skystis. Prieš vėl prijungdami
uždarymo vožtuvo dangtį, sutepkite sriegių fiksavimo
skysčiu sraigto sriegį (NE dangtį ir NE sandarinimo dalį).
Kitaip gali patekti vandens kondensato ir užšalti. Galima
pasekmė:
deformacija,
šaltnešio
nuotėkis
ir
kompresoriaus gedimas.

a
a

ab

b c

a
b
c
a

Techninės priežiūros uždarymo vožtuvas

Kaip atidaryti uždarymo vožtuvą
1

Nuimkite uždarymo vožtuvo dangtį.

2

Įkiškite šešiabriaunį raktą į uždarymo vožtuvą ir pasukite
vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę.

3

Kai uždarymo vožtuvo nebegalėsite sukti toliau, nustokite.

Rezultatas: Uždarymo vožtuvas atidarytas.

Dangtis (ant jo NEGALIMA tepti sriegių fiksavimo skysčio)
Sandarinimo dalis (ant jos NEGALIMA tepti sriegių
fiksavimo skysčio)
Sraigto sriegis su sriegių fiksavimo skysčiu

Kaip elgtis su priežiūros anga
▪ Visada naudokite pildymo žarną su vožtuvo nuleidžiamuoju
kaiščiu, kadangi priežiūros anga yra Šraderio tipo vožtuvas.
▪ Baigę darbą su priežiūros anga, būtinai gerai uždarykite priežiūros
angos dangtį. Informacijos apie priveržimo sukimo momentą rasite
toliau pateiktoje lentelėje.
▪ Priveržę priežiūros angos dangtį, patikrinkite, ar nėra šaltnešio
nuotėkių.
PASTABA
Sriegių fiksavimo skystis. Prieš vėl prijungdami
priežiūros angos dangtį, sutepkite sriegių fiksavimo skysčiu
sraigto sriegį (NE dangtį ir NE sandarinimo dalį). Kitaip gali
patekti vandens kondensato ir užšalti. Galima pasekmė:
deformacija, šaltnešio nuotėkis ir kompresoriaus gedimas.

2
1

3

4

a
b
c
a
b

Kaip uždaryti uždarymo vožtuvą
1

Nuimkite uždarymo vožtuvo dangtį.

2

Įkiškite šešiabriaunį raktą į uždarymo vožtuvą ir pasukite
vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę.

3

Kai uždarymo vožtuvo nebegalėsite sukti toliau, nustokite.

c

Dangtis (ant jo NEGALIMA tepti sriegių fiksavimo skysčio)
Sandarinimo dalis (ant jos NEGALIMA tepti sriegių
fiksavimo skysčio)
Sraigto sriegis su sriegių fiksavimo skysčiu

Rezultatas: Uždarymo vožtuvas uždarytas.
LRMEQ3+4BY1
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Priveržimo sukimo momentai
Uždarymo
vožtuvo
dydis (mm)

Priveržimo sukimo momentas, N•m (sukite pagal
laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte)
Velenas
Vožtuvo
korpusas

Šešiakampi
s
veržliarakti
s

Dangtelis
(vožtuvo
dangtis)

Priežiūros
anga

Ø9,5

5,4~6,6

4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

Ø15,9

13,5~16,5

6 mm

22,5~27,5

Kaip pašalinti užspaustus vamzdžius

6.4.6

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS
Jei uždarymo vožtuve liks dujų ar alyvos, užspaustas
vamzdynas gali būti prapūstas.
Jei tinkamai nesilaikysite tolesnės procedūros instrukcijų,
gali būti apgadintas turtas arba kas nors gali susižaloti:
atsižvelgiant į sąlygas, žala gali būti didelė.

Niekada nešalinkite užspaustos vamzdžio dalies lituodami.
Jei uždarymo vožtuve liks dujų ar alyvos, užspaustas
vamzdynas gali būti prapūstas.

Užspaustas vamzdynas šalinamas taip:
1

Nuimkite vožtuvo dangtį ir pasirūpinkite, kad uždarymo vožtuvai
būtų visiškai uždaryti.

a

a
b
c
d

c

Sumontuokite stebėjimo langelį skysčio vamzdyne:

d

Skersmuo

9,5 mm

Kur / kaip

Sumontuokite stebėjimo langelį prieš
džiovintuvą, kaip įmanoma arčiau lauko bloko.
Sumontuokite horizontaliai.

Priežiūros anga ir priežiūros angos dangtis
Uždarymo vožtuvas
Vietinio vamzdyno jungtis
Uždarymo vožtuvo dangtis

p>

A

N2

b

B

f

a

g

d

b

a Stebėjimo langelis
b Džiovintuvas

R410A

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B

3

Stebėjimo langelio įrengimo
rekomendacijos

Pro kolektorių prijunkite vakuumavimo / ištraukimo įtaisą prie
visų uždarymo vožtuvų priežiūros angos.
p<

a

Palaukite, kol išlašės visa alyva, ir tik tada junkite vietinius
vamzdžius (jei ištraukimo procedūra nebuvo baigta).

6.4.7

b

2

6

Slėgio redukcinis vožtuvas
Azotas
Svarstyklės
Šaltnešio R410A bakas (sifoninė sistema)
Vakuumo siurblys
Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
Dujų linijos uždarymo vožtuvas
Vožtuvas A
Vožtuvas B

Ištraukite dujas ir alyvą iš užspausto vamzdyno į ištraukimo
įtaisą.
DĖMESIO

Litavimas

6.4.8

Laikykitės litavimo instrukcijų, pateiktų
stebėjimo langelio vadove.

Džiovintuvo įrengimo rekomendacijos
PASTABA
NEEKSPLOATUOKITE bloko be sumontuoto džiovintuvo.
Galima pasekmė: įrangos gedimas.

Sumontuokite džiovintuvą skysčio vamzdyne:
Džiovintuvo tipas

80 g (100% molekulinio sieto ekvivalentas)
(DML083/DML083S: "Danfoss" gamybos)

Neišleiskite dujų į atmosferą.
4

Ištraukę visas dujas ir alyvą iš užspausto vamzdyno, atjunkite
pripylimo žarną ir uždarykite priežiūros angas.

5

Nupjaukite apatinę dujų ir skysčio uždarymo vožtuvo vamzdžių
dalį išilgai juodos linijos. Naudokite tinkamą įrankį (pvz.,
vamzdžių pjoviklį, reples ar pan.).

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Kur / kaip

Sumontuokite džiovintuvą po stebėjimo
langelio, kaip įmanoma arčiau lauko bloko.
Montuokite horizontaliai.

4× Ø6 mm

a

b

c
a

b

a Stebėjimo langelis

4

c

Atlikite šiuos veiksmus:
▪ Prijunkite skysčio vamzdį (a) prie skysčio uždarymo vožtuvo.
▪ Prijunkite dujų vamzdį (b) prie dujų uždarymo vožtuvo.

b Džiovintuvas
Kietasis litavimas

Laikykitės kietojo litavimo instrukcijų, pateiktų
džiovintuvo vadove.

b
a

Džiovintuvo dangtelį nuimkite prieš pat kietąjį
litavimą (kad prietaisas nesugertų ore esančios
drėgmės).
Jei kietojo litavimo metu buvo pažeistas
džiovintuvo dažų sluoksnis, sutaisykite jį. Dėl
informacijos apie dažų sluoksnio taisymą
kreipkitės į gamintoją.
Srauto kryptis

Jei ant džiovintuvo nurodyta srauto kryptis,
atitinkamai jį sumontuokite.

PASTABA
Kietasis litavimas. Pirmiausia sulituokite skysčio pusės
vamzdyną, tada – dujų pusės vamzdyną. Įkiškite elektrodą
pro bloko priekinę dalį, o suvirinimo antgalį – pro dešinę
pusę, kad liepsna būtų nukreipta išorėn ir nepaliestų
kompresoriaus garso izoliacijos bei kitų vamzdžių.

Kaip prijungti šaltnešio vamzdyną prie
prie lauko bloko

6.4.9

A

A

e

d

c

PASTABA
▪ Vietoje įrengdami vamzdyną, naudokite komplekte
pateiktus papildomus vamzdžius.
▪ Užtikrinkite, kad vietoje sumontuotas vamzdynas
neliestų kitų vamzdžių, apatinio arba šoninio skydų.
Būtinai apsaugokite vamzdyną tinkama izoliacija (ypač
tai aktualu apatinei ir šoninei jungtims), kad jis
nesiliestų su korpusu.
1

Atlikite šiuos veiksmus:
▪ Atsukite sraigtą (b) ir nuimkite priežiūros dangtį (a).
▪ Atsukite sraigtą (d) ir nuimkite vamzdyno įleidimo plokštę (c).

a

b

a

c

b

f

g

a Elektrodas
b Degimui atspari plokštė
c Suvirinimo antgalis
d Liepsnos
e Kompresoriaus garso izoliacija
f Skysčio pusės vamzdynas

a
b
d
2

c

g Dujų pusės vamzdynas
▪ Prijunkite dujų vamzdyno priedus (c, d, e) ir supjaukite juos
iki reikiamo ilgio (e1). Tai būtina, kadangi dujų uždarymo
vožtuvo skersmuo yra Ø15,9, o vamzdyno tarp lauko bloko ir
pirmojo šaltnešio atšakos komplekto skersmuo yra Ø19,1.

Pasirinkite vamzdyno kelią (a, b arba c).
1 galimybė: į priekį

c
a
3

b

2 galimybė: į šoną

c

c

Jei pasirinkote vamzdyno kelią žemyn:
▪ Išgręžkite (a, 4×) ir įrenkite perforuotą angą (b).
▪ Metalo pjūklu išpjaukite plyšius (c).
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▪ Užtikrinkite, kad horizontalus dujų vamzdynas (ir "Refnet"
rinktuvas) turėtų nuolydį žemyn į lauko bloką.

3 galimybė: žemyn

c
e
e1
a

f
c
d
e, e1
f

Dujų vamzdyno priedas Nr. 1
Dujų vamzdyno priedas Nr. 2
Dujų vamzdyno priedas Nr. 3 (supjaukite iki reikiamo ilgio)
Vietinis tiekimas

5

Vėl prijunkite priežiūros dangtį ir vamzdyno įleidimo plokštę.

6

Užsandarinkite visus tarpus (pavyzdys: a), kad į sistemą
nepatektų sniego ir neprasmuktų smulkūs gyvūnai.

b
a
b
c

c
Dujų vamzdyno nuolydis žemyn iš patalpos blokų į atšaką
Atšakos T formos jungtis
Dujų vamzdyno nuolydis žemyn iš atšakos į lauko bloką

a

b

c
a
b
c

a

▪ Jei lauko blokas įrengtas aukščiau nei patalpos blokai, į vamzdyną
5 m intervalais nuo lauko bloko įtraukite alyvos gaudykles. Tokiu
būdu užtikrinsite sklandų alyvos grąžinimą aukštyn nutiestame
vamzdyne.

ĮSPĖJIMAS

6.4.10

Jungtis
Atšakos vamzdis
Pagrindinis vamzdis

Imkitės atitinkamų priemonių, kad įrenginys netaptų
prieglobsčiu mažiems gyvūnėliams. Mažiems gyvūnėliams
palietus elektrines dalis gali sutrikti veikimas, įrenginys gali
imti rūkti ar užsidegti.

Skysčio ir dujų vamzdynai

PASTABA

6.5

Aušalo vamzdžių tikrinimas

Sumontavę šaltnešio vamzdyną ir atlikę vakuuminio
džiovinimo procedūrą, atidarykite uždarymo vožtuvus. Jei
paleisite sistemą su uždarytais uždarymo vožtuvais, gali
sugesti kompresorius.

6.5.1

Kaip patikrinti šaltnešio vamzdyną

▪ Izoliuokite šaltnešio atšakas. Užtikrinkite, kad šaltnešio atšakos
izoliacijos storis būtų lygus šaltnešio vamzdyno izoliacijai.

Šaltnešio vamzdynas tikrinamas taip:
▪ Patikrinkite, ar nėra nuotėkių šaltnešio vamzdyne.

Vamzdyno atšakų jungimo
rekomendacijos

▪ Atlikite vakuuminio džiovinimo procedūrą, kad iš šaltnešio
vamzdyno pašalintumėte visą drėgmę, orą arba azotą.

Skysčio vamzdyno atšakos
▪ Sumontuokite skysčio vamzdyno jungtis horizontaliai. Tokiu būdu
išvengsite netolygaus šaltnešio srauto.

Jei aušalo vamzdeliuose gali būti drėgmės (pavyzdžiui, į vamzdelius
galėjo patekti vandens), pirma atlikite vakuuminio džiovinimo
procedūrą, kol bus pašalinta visa drėgmė.

▪ Sumontuokite skysčio vamzdyno rinktuvus žemyn.

Visas bloko vamzdynas buvo gamykloje patikrintas dėl nuotėkių.

b

A
≤30°

A
a
b
c

c

Reikia tikrinti tik vietoje sumontuotą šaltnešio vamzdyną. Taigi, prieš
pradėdami nuotėkių bandymą arba vakuuminio džiovinimo
procedūrą, užtikrinkite, kad visi lauko bloko uždarymo vožtuvai būtų
gerai uždaryti.
PASTABA

a

Prieš pradėdami nuotėkio bandymą ir vakuumo procedūrą,
užtikrinkite, kad visi (atskirai įsigyti) vietoje sumontuoti
vamzdyno vožtuvai būtų ATIDARYTI (tik ne lauko bloko
uždarymo vožtuvai).

Atšakos jungtis
Rinktuvas
Žemyn nukreiptas vamzdynas

Dujų vamzdyno atšakos
▪ Montuokite vamzdyno atšaką virš pagrindinio vamzdyno. Taip
šaltnešio alyva netekės atgal į neveikiančius patalpos blokus.

ab

6.5.2

a
b

Pagrindinis vamzdynas
Atšakos jungtis

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Papildomos informacijos apie vožtuvų būseną rasite skirsnyje 21.
puslapyje "6.5.3 Šaltnešio vamzdyno patikra: sąranka".

Šaltnešio vamzdyno patikra: bendrosios
rekomendacijos

Prijunkite vakuumo vamzdyną pro kolektorių prie visų uždarymo
vožtuvų priežiūros angų, kad padidintumėte efektyvumą (žr. skirsnį
21. puslapyje "6.5.3 Šaltnešio vamzdyno patikra: sąranka").
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▪ Niekada nenustatykite sistemos aukšto slėgio sekcijos
aukštesnio manometro slėgio nei maksimalus leistinas
darbinis slėgis, siekiantis 4,0 MPa (40 barų).
▪ Niekada nenustatykite sistemos žemo slėgio sekcijos
aukštesnio manometro slėgio nei projektinis patalpos bloko
slėgis.

PASTABA
Naudokite 2 pakopų vakuumo siurblį su atbuliniu vožtuvu
arba elektromagnetiniu vožtuvu, kuris gali ištuštinti ertmę
iki –100,7 kPa (−1,007 bar) (5 Torr abs.) slėgio.
PASTABA
Užtikrinkite, kad neveikiant
priešinga kryptimi į sistemą.

siurbliui

nebūtų

tėkmės

PASTABA

2

Atlikite nuotėkių bandymą, užpurkšdami burbulų testo tirpalo
ant visų vamzdyno jungčių.

3

Išleiskite visas azoto dujas.
PASTABA

Nemėginkite išstumti šaltnešio oru. Įrengčiai ištuštinti
naudokite vakuumo siurblį.

6.5.3

Šaltnešio vamzdyno patikra: sąranka
p<

p>

A
a

Naudokite tik rekomenduojamą didmenininko tiekiamą
burbuliukų testo tirpalą. Nenaudokite muilino vandens, nes
tai gali sukelti antgalio veržlių trūkimą (muiliname
vandenyje gali būti druskos, sugeriančios drėgmę, kuri
užšals vamzdynui atšalus) ir (arba) praplatintų jungčių
koroziją (muiliname vandenyje gali būti amoniako,
sukeliančio korozinį poveikį tarp žalvarinės antgalio veržlės
ir varinio antgalio).

B

d

g
f
C

N2

6.5.5

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Slėgio redukcinis vožtuvas
Azotas
Svarstyklės
Šaltnešio R410A bakas (sifoninė sistema)
Vakuumo siurblys
Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
Dujų linijos uždarymo vožtuvas
Vožtuvas A
Vožtuvas B
Vožtuvas C

Vožtuvas

PASTABA
Patalpos blokų jungtis ir visus patalpos blokus taip pat
reikia išbandyti, atliekant nuotėkių ir vakuumo testus.
Pasirūpinkite, kad visi (vietoje sumontuoti) vožtuvai (jei
yra), vedantys į patalpos blokus, taip pat būtų atidaryti.
Norėdami pašalinti visą drėgmę iš sistemos, atlikite šiuos veiksmus:
1

Ištuštinkite sistemą ir bent 2 valandas laikykite tikslinį
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr abs.) slėgį.

2

Patikrinkite, ar, išjungus vakuumo siurblį, slėgis nekyla bent
1 valandą.

3

Jei nepavyks pasiekti tikslinio slėgio per 2 valandas arba
palaikyti vakuumo 1 valandą, vadinasi, galbūt sistemoje per
daug drėgmės. Tokiu atveju nutraukite vakuumą, įleisdami
azoto dujų iki bent 0,05 MPa (0,5 barų) manometre, ir
pakartokite 1–3 žingsnius, kol pašalinsite visą drėgmę.

4

Atsižvelgdami į tai, ar norite iškart įleisti šaltnešį pro skysčio
uždarymo vožtuvo priežiūros angą, ar pirmiausia įleisti dalį
šaltnešio pro skysčio liniją, atidarykite lauko bloko uždarymo
vožtuvus arba palikite juos uždarytus. Žr. skirsnį 22. puslapyje
"6.7.4 Kaip pripilti šaltnešį", kur rasite papildomos informacijos.

Vožtuvo būsena

Vožtuvas A

Atidarytas

Vožtuvas B

Atidarytas

Vožtuvas C

Atidarytas

Skysčio linijos uždarymo
vožtuvas

Uždarytas

Dujų linijos uždarymo vožtuvas

Uždarytas

PASTABA
Patalpos blokus taip pat reikia išbandyti atliekant nuotėkių
ir vakuumo testus. Pasirūpinkite, kad visi (atskirai įsigyti)
vietoje įrengto vamzdyno vožtuvai būtų atidaryti.

6.5.4

INFORMACIJA

Kaip atlikti nuotėkio bandymą

Atidarius uždarymo vožtuvą, slėgis šaltnešio vamzdyne
gali NEDIDĖTI. Taip gali nutikti, pvz., dėl uždaryto
išsiplėtimo vožtuvo, esančio lauko bloko kontūre, tačiau tai
NEKELIA bloko tinkamos eksploatacijos problemų.

Nuotėkio bandymas turi atitikti EN378‑2 specifikacijas.

Kaip patikrinti, ar nėra nuotėkių: Vakuumo
nuotėkio bandymas
1

Ištuštinkite sistemą, išsiurbdami iš vamzdyno skystį ir dujas iki
–100,7 kPa (–1,007 bar) (5 Torr abs.), laikydami ilgiau nei
2 valandas.

2

Pasiekę šį rodiklį, išjunkite vakuumo siurblį ir patikrinkite, ar
slėgis nekyla bent 1 minutę.

3

Jei slėgis kyla, vadinasi, sistemoje yra drėgmės (žr. vakuuminio
džiovinimo procedūrą toliau) arba yra nuotėkių.

Kaip patikrinti, ar nėra nuotėkių: Slėgio nuotėkio
bandymas
1

Nutraukite vakuumą, įleisdami azoto dujų iki bent 0,2 MPa (2
barų) manometre.

Kaip atlikti vakuuminio džiovinimo
procedūrą

6.6

Kaip izoliuoti šaltnešio vamzdyną

Baigus nuotėkio bandymą ir vakuuminio džiovinimo procedūrą,
vamzdyną reikia izoliuoti. Atsižvelkite į šiuos dalykus:
▪ Būtinai visiškai izoliuokite vamzdyno jungtis ir šaltnešio vamzdyno
atšakas.
▪ Būtinai izoliuokite skysčio ir dujų vamzdyną (visuose blokuose).
▪ Nustatydami izoliacijos storį, atsižvelkite į šiuos dalykus:
Skysčio vamzdžio minimali temperatūra
Dujų vamzdžio minimali temperatūra

5°C
–20°C

Izoliacijos paviršiuje gali kondensuotis skysčio.
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▪ Jei yra tikimybė, kad ant uždarymo vožtuvo susidaręs
kondensatas gali patekti į patalpos bloką (pro tarpus izoliacijoje ir
vamzdyne), kadangi lauko blokas sumontuotas aukščiau nei
patalpos, to būtina išvengti, atitinkamai užsandarinant jungtis. Žr.
toliau pateiktą iliustraciją.

PASTABA
Atlikus techninę priežiūrą, kai sistemoje (lauko bloke,
vietiniame vamzdyne ir patalpos blokuose) visai nėra
šaltnešio (pvz., ištraukus šaltnešį), bloką reikia pripildyti
pradiniu kiekiu šaltnešio (žr. ant bloko pateiktą vardinę
plokštelę) ir nurodytu papildomu kiekiu šaltnešio.

b
a

Kaip nustatyti papildomą šaltnešio kiekį

6.7.3

INFORMACIJA
Dėl galutinio pildymo kiekio suderinimo
laboratorijoje kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą.

a
b

Izoliacijos medžiaga
Kamšalas ir pan.

6.7

Aušalo įleidimas

6.7.1

Kaip pilti šaltnešį

Formulė:
R=[(X1×Ø9,5)×0,06+(X2×Ø6,4)×0,02]+A+B
Papildomas įpiltinas šaltnešio kiekis [kg, suapvalintas iki
1 skaičiaus po kablelio]
Bendrasis skysčio vamzdyno ilgis [m], kai skersmuo yra Øa
Parametrai A ir B

R
X1...2
A+B

Parametras A:

Lauko blokas gamykloje užpildomas šaltnešiu, tačiau, atsižvelgiant į
išorinį vamzdyną, gali reikėti įpilti papildomo šaltnešio.

Jei bendroji vitrinų galia(a) yra...

Tada A yra...

<5,0 kW

1,1 kg

5,0≤x<8,4 kW

2,3 kg

Prieš pilant šaltnešį
Būtinai patikrinkite lauko bloko išorinį šaltnešio vamzdyną (nuotėkio
bandymas, vakuuminis džiovinimas).
Įprastinė darbo eiga
Papildomas šaltnešis paprastai pilamas tokiais etapais:
1
2
3

(a)

Pildymo šaltnešiu atsargumo priemonės

Jei bendroji pūstuvų-ričių galia(a) yra...

Tada B yra...

<5,0 kW

0,6 kg

5,0≤x<8,4 kW

1,2 kg

(a)

Galia, kai temperatūrų skirtumas (= garinimo temperatūra –
patalpos temperatūra) siekia 10°C

Metrinis vamzdynas. Naudojant metrinį vamzdyną, svorio
koeficientus formulėje reikia pakeisti tolesnės lentelės duomenimis:

INFORMACIJA

Colinis vamzdynas

Metrinis vamzdynas

Vamzdynas

Svorio
koeficientas

Vamzdynas

Svorio
koeficientas

▪ Bendrosios atsargumo priemonės

Ø6,4 mm

0,02

Ø6 mm

0,018

▪ Parengimas

Ø9,5 mm

0,06

Ø10 mm

0,066

Taip pat susipažinkite su atsargumo priemonėmis ir
reikalavimais šiuose skyriuose:

ĮSPĖJIMAS
▪ Kaip aušalą naudokite tik R410A. Kitos medžiagos gali
sukelti sprogimus ir nelaimingus atsitikimus.
▪ R410A sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų. Jo pasaulinio atšilimo potencialo
(GWP) vertė – 2087,5. NEIŠLEISKITE šių dujų į
atmosferą.
▪ Įleisdami aušalą visada mūvėkite apsaugines pirštines
ir dėvėkite apsauginius akinius.

6.7.4

Pirminis šaltnešio įpylimas
Pripilti galima neveikiant kompresoriui, prijungiant šaltnešio balioną
prie skysčio uždarymo vožtuvo priežiūros angos.
1

Išjungus kai kurių blokų maitinimą, nepavyks tinkamai
užbaigti pildymo procedūros.
PASTABA
Prieš pradėdami pildymo operacijas, patikrinkite, ar
normaliai veikia 7 šviesos diodų ekranas (žr. skirsnį 30.
puslapyje "7.2.4 Kaip pasiekti 1 arba 2 režimą").
Pasirodžius trikties kodui, žr. skirsnį 35. puslapyje
"11.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus".

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

Kaip pripilti šaltnešį

Norint paspartinti pildymo šaltnešiu procedūrą, rekomenduojama
pirmiausia įpilti šiek tiek šaltnešio pro skysčio liniją, tada užbaigti
pildymą pro šaltnešio pildymo angą. Šį veiksmą, galima praleisti,
tačiau taip pildymas užtruks ilgiau.

PASTABA

22

Galia, kai garinimo temperatūra siekia –10°C

Parametras B:

Nustatykite, kiek reikia įpilti papildomai.
Įpilkite papildomą šaltnešį (pirminis įpylimas ir (arba) įpylimas).
Užpildykite fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų etiketę ir
pritvirtinkite ją lauko bloko viduje.

6.7.2

bandymo

Prijunkite kaip parodyta. Pasirūpinkite, kad visi lauko bloko
uždarymo vožtuvai bei vožtuvas A būtų uždaryti.
p<

p>

A
a

B

d

g
f
C

N2

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g

Slėgio redukcinis vožtuvas
Azotas
Svarstyklės
Šaltnešio R410A bakas (sifoninė sistema)
Vakuumo siurblys
Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
Dujų linijos uždarymo vožtuvas
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A
B
C

Vožtuvas A
Vožtuvas B
Vožtuvas C

b

2

Atidarykite vožtuvus B ir C.

3

Vykdykite pirminio pildymo šaltnešiu procedūrą, kol pasieksite
nurodytą papildomo šaltnešio kiekį arba nebegalėsite vykdyti
pirminio pildymo šaltnešiu procedūros. Tada uždarykite
vožtuvus B ir C.

4

Jei

Tada
Atjunkite kolektorių nuo
skysčio linijos.
Vykdykite instrukcijas,
pateiktas skirsnyje "Stebėjimo
langelio patikra".

Įpilta per daug šaltnešio

Išsiurbkite šaltnešį.

Nustatytas papildomas
šaltnešio kiekis dar
nepasiektas

Vykdykite instrukcijas,
pateiktas skirsnyje "Šaltnešio
pylimas (veikiant
kompresoriui)".

Stebėjimo langelio patikra
Jei pasiekėte nustatytą papildomą šaltnešio kiekį, vykdydami
skirsnio "Kaip pripilti šaltnešį" instrukcijas, atlikite šiuos
veiksmus:
5

Atidarykite visus lauko bloko uždarymo vožtuvus.

6

Laikykitės visų atsargumo priemonių, paminėtų skirsniuose 29.
puslapyje "7 konfigūracija" ir 32. puslapyje "8 Atidavimas
eksploatuoti".

7

Įjunkite lauko bloko maitinimą, tačiau palikite valdymo jungiklį
išjungtą (žr. skirsnį 27. puslapyje "6.8.5 Kaip prijungti elektros
laidus prie lauko bloko").

8

Parinkite tikslinę garavimo temperatūrą per nuostatas [2‑0] ir
[2‑1] (žr. skirsnį 31. puslapyje "7.2.8 2 režimas. vietinės
nuostatos;").

9

Įjunkite patalpos blokų maitinimą.

10 Įjunkite valdymo jungiklį.
Rezultatas: Blokas pradės veikti.

Sandarinimo būsena (= pakankamas šaltnešio kiekis)
Šaltnešio nepakanka
Stebėjimo langelis
Pilna skysčio
Šiek tiek putų skystyje
Daug putų skystyje

12 Išjunkite valdymo jungiklį.
Šaltnešio įpylimas (kompresoriui veikiant)
Likusį papildomą šaltnešio kiekį galima įpilti paleidus lauko bloką.
13 Prijunkite kaip parodyta. Užtikrinkite, kad būtų uždarytas
vožtuvas A.
p<

Atjunkite kolektorių nuo
skysčio linijos.
Vykdykite instrukcijas,
pateiktas skirsnyje "Stebėjimo
langelio patikra".

d

a
O
X
a
b
c
d

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Pasiektas nustatytas
papildomas šaltnešio kiekis

c

p>

A
a

B

d

g
f
C

N2

b

c

e
a
b
c
d
e
f
g
A
B
C

Slėgio redukcinis vožtuvas
Azotas
Svarstyklės
Šaltnešio R410A bakas (sifoninė sistema)
Vakuumo siurblys
Skysčio linijos uždarymo vožtuvas
Dujų linijos uždarymo vožtuvas
Vožtuvas A
Vožtuvas B
Vožtuvas C

14 Iki galo atidarykite dujų linijos uždarymo vožtuvą
sureguliuokite skysčio linijos uždarymo vožtuvo atidarymą.

ir

15 Laikykitės visų atsargumo priemonių, paminėtų skirsniuose 29.
puslapyje "7 konfigūracija" ir 32. puslapyje "8 Atidavimas
eksploatuoti".
16 Įjunkite lauko bloko maitinimą, tačiau palikite valdymo jungiklį
išjungtą (žr. skirsnį 27. puslapyje "6.8.5 Kaip prijungti elektros
laidus prie lauko bloko").
17 Parinkite tikslinę garavimo temperatūrą per nuostatas [2‑0] ir
[2‑1] (žr. skirsnį 31. puslapyje "7.2.8 2 režimas. vietinės
nuostatos;").
18 Įjunkite patalpos blokų maitinimą.
19 Įjunkite valdymo jungiklį.

INFORMACIJA
▪ Procedūros metu aptikus triktį (pvz., jei būna uždarytas
uždarymo vožtuvas), pasirodo trikties kodas. Tokiu
atveju žr. skirsnį 24. puslapyje "6.7.5 Pildymo
šaltnešiu klaidos kodai" ir atitinkamai pašalinkite triktį.
▪ Šaltnešio rankinio pildymo procedūrą galima nutraukti,
išjungiant valdymo jungiklį. Blokas sustos ir grįš į
laisvąją būseną.
11 Patikrinkite lauko bloko stebėjimo langelį. Jei šaltnešis NĖRA
sandarinimo būsenos, įpilkite papildomo šaltnešio, kaip
nurodyta
skirsnio
"Šaltnešio
pylimas
(veikiant
kompresoriui)" instrukcijose, tačiau NEVIRŠYKITE 10%
nustatyto papildomo šaltnešio kiekio (žr. skirsnį 22. puslapyje
"6.7.3 Kaip nustatyti papildomą šaltnešio kiekį").
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Rezultatas: Blokas pradės veikti.
INFORMACIJA
▪ Procedūros metu aptikus triktį (pvz., jei būna uždarytas
uždarymo vožtuvas), pasirodo trikties kodas. Tokiu
atveju žr. skirsnį 24. puslapyje "6.7.5 Pildymo
šaltnešiu klaidos kodai" ir atitinkamai pašalinkite triktį.
▪ Šaltnešio rankinio pildymo procedūrą galima nutraukti,
išjungiant valdymo jungiklį. Blokas sustos ir grįš į
laisvąją būseną.
20 Atidarykite vožtuvus B ir C.
21 Pilkite šaltnešį, kol įpilsite likusį nustatytą papildomą šaltnešio
kiekį (žr. skirsnį 22. puslapyje "6.7.3 Kaip nustatyti papildomą
šaltnešio kiekį"), tada uždarykite vožtuvus C ir B.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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INFORMACIJA
▪ Kai cilindre liks mažai šaltnešio, cilindro vidinis slėgis
sumažės ir bus neįmanoma papildyti bloko net ir
sureguliavus skysčio linijos uždarymo vožtuvo
atidarymą. Tokiu atveju pakeiskite cilindrą kitu, kuriame
liko daugiau šaltnešio.

Jei įvyko triktis, nedelsdami uždarykite vožtuvus B ir C. Išsiaiškinkite
trikties kodą ir imkitės atitinkamų veiksmų: žr. skirsnį 35. puslapyje
"11.3 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus".

6.7.6

▪ Jei vamzdynas ilgas, pildant tuo metu, kai skysčio
linijos uždarymo vožtuvas visiškai uždarytas, gali būti
aktyvinta apsaugos sistema ir blokas gali nustoti veikti.
22 Patikrinkite lauko bloko stebėjimo langelį. Jei šaltnešis NĖRA
sandarinimo būsenos, įpilkite papildomo šaltnešio, tačiau
NEVIRŠYKITE 10% nustatyto papildomo šaltnešio kiekio (žr.
22. puslapyje "6.7.3 Kaip nustatyti papildomą šaltnešio kiekį").

b

c

1

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų etiketės tvirtinimas

Užpildykite etiketę:

RXXX

f

2

1

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

1000

b

a

c
d
e

Sandarinimo būsena (= pakankamas šaltnešio kiekis)
Šaltnešio nepakanka
Stebėjimo langelis
Pilna skysčio
Šiek tiek putų skystyje
Daug putų skystyje

f

23 Išjunkite valdymo jungiklį.

=

Jei su įrenginiu pateikiama daugiakalbė fluorintų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų etiketė (žr. priedus), nuplėškite
lipduką atitinkama kalba ir užklijuokite ant a.
Gamykloje įleistas aušalas: žr. įrenginio informacinėje
lentelėje
Papildomas aušalo kiekis
Bendras aušalo kiekis
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos,
išsiskiriančios iš bendro aušalo kiekio, išreikštos CO2
ekvivalento tonomis
GWP = Global warming potential (pasaulinio atšilimo
potencialas)

PASTABA

PASTABA
Pasirūpinkite, kad atlikus šaltnešio pirminio
procedūrą visi uždarymo vožtuvai būtų atidaryti.

Europoje techninės priežiūros intervalams nustatyti
naudojamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos,
išsiskiriančios iš sistemoje esančio bendro aušalo kiekio
(išreiškiamos CO2 ekvivalento tonomis). Vadovaukitės
galiojančiais teisės aktais.

įpylimo

uždarymo

Formulė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms
apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis
[kg] / 1000

PASTABA
Sriegių fiksavimo skystis. Prieš vėl prijungdami
priežiūros angos dangtį, sutepkite sriegių fiksavimo skysčiu
sraigto sriegį (NE dangtį ir NE sandarinimo dalį). Kitaip gali
patekti vandens kondensato ir užšalti. Galima pasekmė:
deformacija, šaltnešio nuotėkis ir kompresoriaus gedimas.

a
b
c

2

Pritvirtinkite etiketę lauke naudojamo įrenginio viduje šalia dujų
ir skysčio stabdymo vožtuvų.

6.8

elektros instaliacijos prijungimas.

6.8.1

Apie elektros laidų prijungimą

Įprastinė darbo eiga
a
b
c

6.7.5

kg

GWP × kg

d

Jei eksploatuosite sistemą su uždarytais
vožtuvais, apgadinsite kompresorių.

1 =

GWP: XXX

a

O
X
a
b
c
d

a

Contains fluorinated greenhouse gases

Dangtis (ant jo NEGALIMA tepti sriegių fiksavimo skysčio)
Sandarinimo dalis (ant jos NEGALIMA tepti sriegių
fiksavimo skysčio)
Sraigto sriegis su sriegių fiksavimo skysčiu

Elektros instaliacijos prijungimo procesas paprastai susideda iš šių
etapų:
1
Įsitikinkite, kad elektros tiekimo sistema atitinka blokų elektros
specifikacijas.
2

Prijunkite elektros laidus prie lauko bloko (maitinimas, nuotolinio
valdymo jungiklis, mažo triukšmo jungiklis, išvesties signalai ir
parinktys).

3

Prijunkite maitinimą.

Pildymo šaltnešiu klaidos kodai
INFORMACIJA
Įvykus trikčiai, X3M išveda atsargumo reikalaujantį
pranešimą (C/C1) arba įspėjimo (C/W1) signalą ir įsijungia
H2P šviesos diodas, esantis pagrindinėje PCB.

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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6 Įrengimas
Išorinė instaliacija: apžvalga
Išorinę instaliaciją sudaro šie elementai:

b

A

d

TeS1

c

Ry0
T1

T1
NC

B

No

X3M
C C1 W1 R

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

Lauko blokas
Patalpos blokas
Į lauko bloką
Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
Aukštos įtampos laidų įvadas
Valdymo plokštė (vietinis tiekimas)
Atsargumo reikalaujantis signalas
Įspėjimo signalas
Vykdymo signalas
Valdymo signalas
Įžeminimas
Nuotolinio valdymo jungiklis
OFF: įprastas režimas
ON: mažo triukšmo režimas
Laikmatis
Relė
Atitirpinimo indikatorius
Atitirpinimo šildytuvo kontaktorius
Atitirpinimo šildytuvas
Vidinės temperatūros reguliavimo termostatas
Atitirpinimo užbaigimo termostatas
Elektromagnetinis vožtuvas

PASTABA
Lauko bloko valdymo išvadas P1/P2 turi būti prijungtas prie
visų elektromagnetinių vožtuvų, įrengtų prieš patalpos
bloke esančius plėtimosi vožtuvus. Šios jungties reikia,
kadangi lauko blokas paleidimo metu turi galėti valdyti
elektromagnetinius vožtuvus (kad skystasis šaltnešis
nepatektų į kompresorių) ir alyvos grąžinimą.
PASTABA
Nuotolinio valdymo jungiklis. Bloke yra įrengtas
gamyklinis jungiklis, kuriuo galima įjungti arba išjungti
bloką. Jei norite nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti bloką,
reikalingas nuotolinio valdymo jungiklis. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie X2M/C+D ir nustatykite "Remote".
PASTABA

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

Mažo triukšmo jungiklis. Jei norite nuotoliniu būdu
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI mažo triukšmo režimą (žr. nuostatą
[2‑18]), turite įjungti mažo triukšmo jungiklį. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie 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

h

i

j

d

e

Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
Saugiklis
Maitinimo šaltinis (su įžeminimo grandine) (kabelis su
apvalkalu)
Mažo triukšmo jungiklis
Nuotolinio valdymo jungiklis
Informacijos perdavimas
Atsargumo reikalaujantis signalas
Įspėjimo signalas
Vykdymo signalas
Valdymo signalas
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f

PASTABA
Išvesties signalai. Lauko blokas turi kontaktą (X3M),
galintį išvesti 4 skirtingus signalus. Išvedamas 220~240 V
(KS) signalas. Maksimali visų signalų apkrova siekia 0,5 A.
Blokas išveda signalą tokiais atvejais:
▪ C/C1:
atsargumo
reikalaujantis
signalas
–
rekomenduojama prisijungti – kai įvyksta klaida,
nestabdanti bloko veikimo.
▪ C/W1: įspėjamasis signalas – rekomenduojama
prisijungti – kai įvyksta klaida, stabdanti bloko veikimą.
▪ R/P2: vykdymo signalas – prisijungimas pasirinktinis –
kai veikia kompresorius.
▪ P1/P2: veikimo signalas – prisijungti būtina – kai
valdomas patalpos bloko elektromagnetinis vožtuvas.
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PASTABA

PASTABA
NEMONTUOKITE fazę kompensuojančio kondensatoriaus,
kadangi šiame bloke sumontuotas inverteris. Fazę
kompensuojantis kondensatorius sumažins našumą ir gali
sukelti nelaimingų atsitikimų.

▪ Vietiniai laidai neturi liesti vidinių vamzdynų, kad aukšta
temperatūra nepažeistų laidų.
▪ Gerai uždarykite dangtį ir išdėstykite elektros laidus
taip, kad dangtis bei kitos dalys neatsilaisvintų.

PASTABA

6.8.2

Elektros laidų jungimo atsargumo
priemonės

NIEKADA nenuimkite termistoriaus, jutiklio ir kt.,
prijungdami maitinimo ir informacijos perdavimo laidus. (Jei
įrenginys bus eksploatuojamas be termistoriaus, jutiklio ir
kt., gali sugesti kompresorius.)

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

PASTABA

ĮSPĖJIMAS

▪ Šio gaminio fazių sukeitimo apsauginis detektorius
veikia tik gaminio paleidimo metu. Taigi, gaminiui
veikiant įprastai, fazių sukeitimo aptikta nebus.

Visus išorinius elektros laidus ir komponentus turi
sumontuoti licencijuotas elektrikas, laikydamasis taikomų
teisės aktų.

▪ Fazių sukeitimo apsauginis detektorius skirtas gaminiui
sustabdyti, jei paleistas gaminys pradeda veikti
netinkamai.

ĮSPĖJIMAS
Jei NESUMONTUOTAS gamykloje, maitinimo tinklo
jungiklis arba kitos visiško išjungimo pagal viršįtampio
kategorijos III sąlygą priemonės su atskirais kontaktais
kiekviename poliuje turi būti prijungtos prie stacionarios
instaliacijos kabelių.

▪ Fazių sukeitimo anomalijos atveju reikia sukeisti 2 iš 3
fazių (L1, L2 ir L3).

6.8.3

Perforuotų angų įrengimo
rekomendacijos

ĮSPĖJIMAS
▪ Naudokite TIK varinius laidus.

PASTABA

▪ Pasirūpinkite, kad išorinė instaliacija atitiktų taikomų
teisės aktų reikalavimus.

Perforuotų angų įrengimo atsargumo priemonės:
▪ Nepažeiskite korpuso.

▪ Visi išoriniai elektros laidai turi būti sujungti pagal
instaliacijos schemą, pridedamą prie įrenginio.

▪ Įrengus perforuotas angas, rekomenduojama pašalinti
atplaišas ir taisymo dažais uždažyti kraštus bei sritis
aplink kraštus, kad nerūdytų.

▪ NIEKADA neprispauskite kabelių pynės ir užtikrinkite,
kad jie nesiliestų su vamzdžiais ir aštriais kraštais.
Užtikrinkite, kad gnybtų jungčių neveiktų išorinis slėgis.

▪ Prieš kišdami pro perforuotas angas, apvyniokite
elektros
laidus
apsaugine
juostele,
kad
neapgadintumėte.

▪ Būtinai sumontuokite įžeminimą. NESUJUNKITE
įrenginio įžeminimo laido su pagalbiniu vamzdžiu,
viršįtampio ribotuvu arba telefono įžeminimo laidu.
Netinkamai įžeminus sistemą, ji gali sukelti elektros
smūgį.
▪ Būtinai naudokite numatytąją maitinimo grandinę.
NIEKADA nenaudokite to paties maitinimo šaltinio
kitam įrenginiui.
▪ Būtinai sumontuokite reikalingus
grandinės pertraukiklius.

saugiklius

a

arba

▪ Būtinai sumontuokite įžeminimo saugiklį. Netinkamai
sumontuoti jie gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
▪ Montuodami įžeminimo saugiklį, įsitikinkite, kad jis
suderinamas su inverteriu (atspariu aukšto dažnio
elektriniam triukšmui), kad nebūtų be reikalo
įjungiamas.
ĮSPĖJIMAS

b
a
b
c

6.8.4

c

Perforuota anga
Atplaiša
Sandariklis ir pan.

Rekomendacijos jungiant elektros laidus

Atminkite:
▪ Jei naudojami sujungtiniai kabeliai, jų gale reikia sumontuoti
apvalų prispaudžiamojo tipo kontaktą. Užmaukite apvalų
prispaudžiamojo tipo kontaktą ant kabelio ir užstumkite iki
izoliuotos dalies, tada pritvirtinkite kontaktą atitinkamu įrankiu.

▪ Sujungę elektros prietaisus patikrinkite, ar visos
elektros sistemos dalys ir gnybtai elektros instaliacijos
dėžutėje saugiai sujungti.
▪ Prieš įjungdami
dangčius.

įrenginį

būtinai

uždarykite

visus

b

a
a
b

PASTABA
NEPRADĖKITE eksploatuoti bloko, kol nesumontavote
viso šaltnešio vamzdyno. Jei paleisite bloką nesumontavę
vamzdyno, gali sugesti kompresorius.

Sujungtinis kabelis
Apvalus prispaudžiamojo tipo kontaktas

▪ Kabeliai įrengiami taikant tokius metodus:

PASTABA
Jei maitinimo šaltinyje nėra nulinės fazės
netinkamai prijungta, įranga bus sugadinta.
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Kabelio tipas

PASTABA

Įrengimo metodas
cb

Vieno laido kabelis
A

Nuotolinio valdymo jungiklis. Bloke yra įrengtas
gamyklinis jungiklis, kuriuo galima įjungti arba išjungti
bloką. Jei norite nuotoliniu būdu įjungti arba išjungti bloką,
reikalingas nuotolinio valdymo jungiklis. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie X2M/C+D ir nustatykite "Remote".

AA´

A´

c

a

a

4

Prijunkite mažo triukšmo jungiklį taip:

a Vytasis vieno laido kabelis
A B C D

b Sraigtas

F1 F2

X2M

c Plokščioji poveržlė
Sujungtinis kabelis
su apvaliu
prispaudžiamojo tipo
kontaktu

cb

a
B

bc

B

PASTABA

a

Mažo triukšmo jungiklis. Jei norite nuotoliniu būdu
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI mažo triukšmo režimą (žr. nuostatą
[2‑18]), turite įjungti mažo triukšmo jungiklį. Naudokite
mikrosrovės (≤1 mA, 12 V (NS)) kontaktą be įtampos.
Prisijunkite prie X2M/A+B.

a Kontaktas
b Sraigtas
c Plokščioji poveržlė
5

O Leidžiama

Jei norite prijungti "Modbus"
informacijos perdavimo laidus taip:

X Draudžiama
A B C D

F1 F2

Priveržimo sukimo momentai
Laidai

Sraigto dydis

X1M: maitinimo laidai

Priveržimo
sukimo
momentas
(N•m)

M5

2,2~2,7

M3,5

0,8~0,97

6

6.8.5

2,39~2,91

M4

X3M: išvesties signalai

Kaip prijungti elektros laidus prie lauko
bloko
PASTABA
▪ Laikykitės instaliacijos schemos nurodymų (ji pateikta
su bloku, įdėta už priežiūros dangčio).
▪ Užtikrinkite, kad maitinimo laidai
tinkamai prijungti priežiūros dangčio.

NETRUKDYTŲ

1

Nuimkite priežiūros dangtį. Žr. 14. puslapyje "6.2.2 Lauke
naudojamo įrenginio atidarymas".

2

Nuo laidų nulupkite izoliaciją (20 mm).

a

b

skydą,

prijunkite

X2M

Prijunkite laidus prie išvesties signalų kontakto (X3M) tokiu
būdu:
C C1 W1 R

(maitinimo laidas ir
įžeminimo laidas su
apvalkalu)
X2M: nuotolinio valdymo
jungiklis, mažo triukšmo
jungiklis ir informacijos
perdavimas

ryšio

a
a
b
c
d

b

P1 P2

c

d

Atsargumo reikalaujantis signalas
Įspėjimo signalas
Vykdymo signalas
Valdymo signalas

▪ Atsižvelkite į rekomendacijas:
Išvesties signalas

Rekomendacija

Atsargumo reikalaujantis ir
įspėjimo signalas

Prijungti rekomenduojama,
kai galimi sistemos veikimo
sutrikimai.

Vykdymo signalas

Prijungimas pasirinktinis.

Valdymo signalas

Prijungti būtina.
Prijunkite valdymo signalą
prie elektromagnetinių
vožtuvų, sumontuotų prieš
patalpos bloko plėtimosi
vožtuvus. Patalpos blokas
valdo elektromagnetinių
vožtuvų atsidarymą:
▪ paleidimo metu, siekiant
neleisti skystajam šaltnešiui
patekti į kompresorių;

a
b

3

Nulupkite laidą iki šios vietos
Per ilga dalis be izoliacijos gali sukelti elektros smūgį arba
nuotėkį.

Nuotolinio valdymo jungiklis prijungiamas taip:
A B C D

F1 F2

X2M
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▪ alyvos grąžinimo metu.
Žr. skirsnį 25. puslapyje
"Išorinė instaliacija: apžvalga",
kur rasite papildomos
informacijos.
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6 Įrengimas
DĖMESIO

X1M

Jungiant maitinimą, reikia pirmiausia prijungti įžeminimo
jungtį, o po to – srovės jungtis. Atjungiant maitinimą, reikia
pirmiausia atjungti maitinimo jungtis, o po to – įžeminimo
jungtį. Laidininkų, jungiančių maitinimo įtempio atleidimo
bloką su kontaktų bloku, ilgis turi būti toks, kad srovės
laidai būtų įtempiami prieš įžeminimo laidą (jei kartais
maitinimo laidai atsijungtų nuo įtempio atleidimo bloko).

X3M

X2M

2×

PASTABA

a

Niekada nejunkite maitinimo laidų prie kontaktų bloko X2M
arba X3M. Kitaip galite sugadinti visą sistemą.

b

1×

PASTABA

c

Išvesties signalai. Lauko blokas turi kontaktą (X3M),
galintį išvesti 4 skirtingus signalus. Išvedamas 220~240 V
(KS) signalas. Maksimali visų signalų apkrova siekia 0,5 A.
Blokas išveda signalą tokiais atvejais:
▪ C/C1:
atsargumo
reikalaujantis
signalas
–
rekomenduojama prisijungti – kai įvyksta klaida,
nestabdanti bloko veikimo.
▪ C/W1: įspėjamasis signalas – rekomenduojama
prisijungti – kai įvyksta klaida, stabdanti bloko veikimą.
▪ R/P2: vykdymo signalas – prisijungimas pasirinktinis –
kai veikia kompresorius.

2×

▪ P1/P2: veikimo signalas – prisijungti būtina – kai
valdomas patalpos bloko elektromagnetinis vožtuvas.
7

Prijunkite maitinimą taip:

a
b
c

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

a

9

b

L1 L2 L3 N

X1M

Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
Saugiklis
Maitinimo kabelis

PASTABA
Laikykite kabelius atokiai nuo kairiojo techninės priežiūros
uždarymo vožtuvo ir vamzdyno. Vožtuvas ir vamzdynas
gali labai įkaisti ir apgadinti kabelius.
8

Pritvirtinkite kabelius dirželiais.
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Prakiškite laidus pro rėmą ir prijunkite juos prie jo.
Prakišimas pro
rėmą

c

a
b
c

Maitinimo šaltinis (su įžeminimo grandine)
Išvesties signalai
Nuotolinio valdymo jungiklis, mažo triukšmo jungiklis,
informacijos perdavimas

1
b
a

2
b
a

a Maitinimo kabelis ir išvesties signalų
kabeliai
b Nuotolinio valdymo jungiklio kabelis,
mažo triukšmo jungiklio kabelis ir
informacijos perdavimo kabelis
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7 konfigūracija
Prijungimas prie
rėmo

Kabelių išvedimo iš bloko vietoje į
perforuotą angą galima įkišti apsauginę
kanalų įvorę (PG intarpus).

INFORMACIJA
Svarbu, kad montuotojas nuosekliai perskaitytų visą šiame
skyriuje pateiktą informaciją ir kad sistema būtų
sukonfigūruota kaip nurodyta.

Jei laidų kanalo nenaudojate, apsaugokite
laidus viniliniais vamzdeliais, kad
perforuotos angos kraštas nepažeistų
laidų.

A B

a

bc

d

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

7.2

Vietinių nuostatų keitimas

7.2.1

Kaip įvesti vietines nuostatas
INFORMACIJA

e

Šviesos diodai ir mygtukai yra įrengti lauko modulyje (ne
hidromodulyje).

A Lauko bloko viduje
B Lauko bloko išorėje
a Laidas
b Įvorė
c Veržlė
d Rėmas
e Žarna
10 Prijunkite atgal priežiūros dangtį. Žr. 29. puslapyje "6.9.1 Kaip
uždaryti lauko bloką".
11 Prie maitinimo linijos prijunkite įžeminimo nuotėkio grandinės
jungtuvą ir saugiklį.

6.9

Lauke naudojamo įrenginio
montavimo pabaiga

Siekdami sukonfigūruoti kondensatorių, turite įvesti atitinkamą
informaciją į lauko bloko pagrindinę spausdintinę plokštę (A1P).
Sistemoje naudojami šie vietinių nuostatų komponentai:
▪ spausdintinės plokštės (PCB) informacijos įvedimo mygtukai;
▪ PCB informacijos nuskaitymo ekranas.
Vietinės nuostatos apibrėžiamos pagal jų režimą, nustatymo būdą ir
vertę. Pavyzdys: [2‑1] = 2.
Kompiuterio konfigūratorius
Galima per kompiuterio sąsają keisti tam tikras atidavimo
eksploatuoti vietines nuostatas (šiam tikslui reikia parinkties
EKPCCAB). Montuotojas gali paruošti konfigūraciją (ne vietoje)
kompiuteryje ir vėliau nusiųsti ją į sistemą.
Taip pat žr.: 32. puslapyje "7.2.9 Kaip prijungti kompiuterio
konfigūratorių prie lauko bloko".
1 ir 2 režimai

6.9.1

Kaip uždaryti lauko bloką

Režimas

PASTABA

1 režimas

Uždarydami
lauke
naudojamo
įrenginio
dangtį,
pasirūpinkite, kad užveržimo momentas NEVIRŠYTŲ
4,1 N•m.

(nuostatų
stebėjimas)
2 režimas
(vietinės nuostatos)

Aprašas
1 režimą galima naudoti esamai lauko bloko
situacijai stebėti. Kartu galima stebėti ir tam
tikrą vietinių nuostatų turinį.
2 režimas naudojamas sistemos vietinėms
nuostatoms pakeisti. Galima nuskaityti ir
pakeisti dabartinę vietinės nuostatos vertę.
Bendruoju atveju, pakeitus vietines nuostatas,
galima be specialaus įsikišimo pratęsti įprastą
eksploataciją.
Kai kurios vietinės nuostatos naudojamos
specialioje eksploatacijoje. Tokiu atveju, norint
grąžinti įprastą eksploataciją, reikia nutraukti
specialiąją. Tai bus nurodyta tolesniuose
paaiškinimuose.

1

7.2.2
2 1×

Kaip pasiekti vietinių nuostatų
komponentus

Žr. 14. puslapyje "6.2.2 Lauke naudojamo įrenginio atidarymas".

7.2.3

Vietinių nuostatų komponentai

7

konfigūracija

PASTABA

7.1

Apžvalga. konfigūracija

DIP jungiklis (DS1 iš A1P) nenaudojamas. NEKEISKITE
gamyklinės nuostatos.

Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti ir žinoti, siekdami tinkamai
sukonfigūruoti sumontuotą sistemą.

Toliau aprašomi vietinių nuostatų komponentai:

Jame nagrinėjamos tokios temos:
▪ Vietinių nuostatų keitimas
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7 konfigūracija
A1P

TEST/
HWL

IND

H1P

H2P

H3P

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

H5P

H6P

H7P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

b
c

MULTI
H8P

Numatytoji situacija
Šviesos diodų indikacija trikties atveju

Jei numatytoji situacija neparodoma po 10~12 minučių, nuskaitykite
trikties kodą. Imkitės atitinkamų veiksmų trikčiai pašalinti.
Režimų perjungimas
Jungikliu BS1 perjunkite numatytąją situaciją, 1 ir 2 režimus.

X2M

Mygtukai
7 šviesos diodų ekranas
Inicijavimo indikacijos šviesos diodas
Šviečia ( ), nešviečia ( ), mirksi ( )

S1

S1

B

[5
s]

Mygtukai

B

S1

a

B

BS1~BS5
H1P~H7P
H8P

S1

X1M
X3M

MODE

B

A2P

Vietinės nuostatos keičiamos mygtukais. Valdykite mygtukus
naudodami izoliuotą lazdelę (pvz., uždarytą šratinuką), kad
neprisiliestumėte prie dalių, kuriomis teka elektra.

BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

b

c
a
b
c
BS1
BS1 [5 s]

Numatytoji situacija (H1P nešviečia)
1 režimas (H1P mirksi)
2 režimas (H1P šviečia)
Paspauskite BS1.
Paspauskite BS1 ir palaikykite bent 5 sek.

INFORMACIJA

REŽIMAS: skirtas nustatytam režimui keisti
NUSTATYTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
GRĮŽTI: skirtas vietinei nuostatai keisti
Nenaudojamas
Nenaudojamas

Jei proceso viduryje sutriksite, paspauskite BS1, kad
grąžintumėte numatytąją situaciją.

7 šviesos diodų ekranas

7.2.5

Ekrane pateikiamas vietinių nuostatų, apibrėžiamų kaip [režimas nuostata] = vertė, grįžtamasis ryšys.

1 režimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrą
informaciją.

H1P
H2P~H7P
H8P

Čia pateikiamas režimas
Čia pateikiamos nuostatos ir vertės, perteikiamos
dvejetainiu kodu
NENAUDOJAMA su vietinėmis nuostatomis, tačiau
naudojama inicijavimo metu

Žr. skirsnį 31. puslapyje "7.2.7 1 režimas (ir numatytoji situacija):
Nuostatų stebėjimas".
Pavyzdys: 7 šviesos diodų ekranas – 1 režimas
Žr. skirsnį 35. puslapyje "11.3.1 Kaip parodyti paskutinių trikčių
klaidų kodus".

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

Aprašas

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Numatytoji situacija

7.2.6

Kaip naudotis 2 režimu

2 režimu galima keisti vietines nuostatas ir konfigūruoti sistemą.

(H1P nešviečia)
1 režimas
(H1P mirksi)
2 režimas

Pavyzdys: 7 šviesos diodų ekranas – 2 režimas
Nuostatos [2‑1] (= Te tikslinė garinimo temperatūra) vertę galima
patikslinti prilyginant 8 (= +3°C):
Nr.

(H1P šviečia)
1 nuostata

0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1

(2 režimu)

(H2P~H7P = dvejetainis 1)

Veiksmas

Mygtukas / ekranas

1

Pradėkite nuo numatytosios
situacijos.

2

Pasirinkite 2 režimą.

3

Pasirinkite 1 nuostatą.

BS1 [5 s]

Vertė 8

0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

(2 režimu)

(H2P~H7P = dvejetainis 8)

7.2.4

Kaip naudotis 1 režimu

("X×" priklauso nuo
nuostatos, kurią norite
pasirinkti.)

Kaip pasiekti 1 arba 2 režimą

Įjungus blokus, ekranas persijungia į numatytąją būseną. Iš jos
galima pasiekti 1 ir 2 režimus.

4

(= dvejetainis 1)

Pasirinkite vertę "8" (= +3°C).
a: parodykite dabartinę vertę.

Inicijavimas: numatytoji situacija
Įjunkite lauko bloko maitinimą. Po inicijavimo ekrano indikacijos
būsena būna kaip nurodyta toliau (numatytoji situacija, atitinka
gamyklinę nuostatą).

a

10~12 min

b

b: keiskite, kol šviesos diodo
indikacija atitiks šviesos
diodus iš skirsnio 31.
puslapyje "7.2.8 2 režimas.
vietinės nuostatos;". ("X×"
priklauso nuo dabartinės
vertės ir vertės, kurią norite
pasirinkti.)

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

c: įveskite vertę į sistemą.
d: patvirtinkite. Sistema
pradeda veikti pagal
nuostatą.

c
a

Įjungimas
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7 konfigūracija
Nr.
5

Veiksmas

Mygtukas / ekranas

BS1 [1×]

Užverkite 2 režimą.

7 šviesos diodų ekranas – 1 režimas (H1P mirksi)
Galite perskaityti šią informaciją:
Vertė / aprašas

Nuostata

7.2.7

1 režimas (ir numatytoji situacija):
Nuostatų stebėjimas

)

(
[1‑14]

1 režimu (ir numatytojoje situacijoje) galima perskaityti tam tikrą
informaciją.

Pateikiamas paskutinės trikties
kodas.

7 šviesos diodų ekranas – numatytoji situacija (H1P išjungta)

[1‑15]

Galite perskaityti klaidos kodo būseną:

Pateikiamas antrosios paskutinės
trikties kodas.

Situacija

[1‑16]

Šviesos diodo indikacija

Numatytoji vertė

Pateikiamas trečiosios
paskutinės trikties kodas.

Klaida

7.2.8

Papildomos informacijos rasite
skirsnyje 35. puslapyje
"11.3 Problemų sprendimas
pagal klaidų kodus".

2 režimas. vietinės nuostatos;

2 režimu galima keisti vietines nuostatas ir konfigūruoti sistemą. Šviesos diodai perteikia nuostatos / vertės skaičiaus dvejetainę išraišką.
Vertė

Nuostata

Aprašas

(= dvejetainis)

–10°C

[2‑0]
Te tikslinė garinimo temperatūra.

(numatytoji vertė)
–20°C

Naudojant šią nuostatą, tikslinę garinimo temperatūrą galima
nustatyti 5 K žingsneliais.

–15°C
–5°C
0°C
5°C
+0°C

[2‑1]
Te garinimo temperatūros tikslinimas.

(numatytoji vertė)
+1°C

Naudojant šią nuostatą, tikslinę garinimo temperatūrą galima
patikslinti per [2‑0] 1 K žingsneliais.

+2°C
+3°C
+4°C
Adresas nenustatytas

[2‑6]
Lauko bloko adresas ryšiui su "Modbus" ryšio skydu palaikyti
(BRR9A1V1).

1 adresas

Papildomos informacijos rasite "Modbus" ryšio skydo įrengimo
vadove.

3 adresas

2 adresas
4 adresas
5 adresas
…

…
63 adresas
+1°C

[2‑13]
Garinimo temperatūros koregavimas mažo triukšmo režimu.
Naudojant šią nuostatą, pagal mažo triukšmo režimą galima
pakoreguoti tikslinę garinimo temperatūrą, nustatytą nuostatomis
[2‑0] ir [2‑1] (žr. nuostatą [2‑18])

(numatytoji vertė)
+2°C
+3°C
+4°C
+5°C
+10°C
+15°C
+20°C
+0°C
+25°C
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8 Atidavimas eksploatuoti
Vertė

Nuostata

Aprašas

(= dvejetainis)

Mažo triukšmo režimo pakopa Nr. 1

[2‑17]
Ventiliatoriaus ir kompresoriaus apsukų koregavimas mažo
triukšmo režimu.

(numatytoji vertė)
Mažo triukšmo režimo pakopa Nr. 2
Mažo triukšmo režimo pakopa Nr. 3

Naudojant šią nuostatą, galima nustatyti maksimalias mažo
triukšmo režimo ventiliatoriaus ir kompresoriaus apsukas (žr.
nuostatą [2‑18]).

Mažo triukšmo režimo pakopa Nr. 4
Mažo triukšmo režimo pakopa Nr. 5

[2‑18]
(numatytoji vertė)

Mažo triukšmo režimas

Ventiliatoriaus ir kompresoriaus apsukų
koregavimas (taikoma tik nuostata [2-17])

Naudojant šią nuostatą, galima parinkti vieną iš trijų mažo triukšmo
režimų. Mažo triukšmo režimą galima aktyvinti sujungiant
kontaktus X2M/A ir X2M/B. Žr. nuostatas [2‑13] ir [2‑17], kur
rašoma, kaip nustatyti mažo triukšmo lygių parametrus.

INFORMACIJA

Garinimo temperatūros koregavimas (taikoma
tik nuostata [2-13])

Garinimo temperatūros koregavimas,
ventiliatoriaus ir kompresoriaus apsukų
nustatymas (taikomos abi nuostatos: [2-13] ir
[2-17])

8.2

LRMEQ3 lauko blokuose mažo triukšmo etapai Nr. 2, 3 ir 4
pasižymi vienodu garso mažinimo efektu.

Atidavimo eksploatuoti atsargumo
priemonės
PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

7.2.9

Kaip prijungti kompiuterio konfigūratorių
prie lauko bloko

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI
DĖMESIO

H JST

a
2

3

4

Nevykdykite eksploatacijos bandymo dirbdami prie
patalpos blokų.

b

Vykdant eksploatacijos bandymą, veikia ne tik lauko
blokas, bet ir prijungtas patalpos blokas. Vykdant
eksploatacijos bandymą, pavojinga dirbti prie patalpos
bloko.

5

X41A

DĖMESIO
Nekiškite pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. Nenuimkite ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu
greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

A1P

a
b
X41A
A1P

INFORMACIJA

Kompiuteris
Kabelis (EKPCCAB)
Jungtis
Lauko bloko pagrindinė PCB

8

Atidavimas eksploatuoti

8.1

Apžvalga: atidavimas eksploatuoti

Įrengęs sistemą ir įvedęs vietines nuostatas, montuotojas privalo
patikrinti, ar sistema veikia tinkamai. Taigi, būtina atlikti bandomąjį
paleidimą pagal toliau pateiktas procedūras.
Šiame skyriuje rašoma, ką turite daryti ir žinoti, siekdami tinkamai
atiduoti sukonfigūruotą sistemą eksploatuoti.
Atidavimas eksploatuoti paprastai susideda iš tokių etapų:
1
2
3

"Kontrolinio sąrašo prieš atiduodant eksploatuoti" patikra.
Eksploatacijos bandymas.
Klaidų šalinimas po nenormalaus eksploatacijos bandymo (jei
reikia).

4

Sistemos eksploatavimas.

Per pirmąjį įrenginio veikimo laikotarpį įrenginiui gali reikėti
daugiau galios, nei nurodyta ant įrenginio informacinės
lentelės. Šį reiškinį sukelia kompresorius, kuris, kad
pradėtų sklandžiai veikti ir stabilizuotųsi elektros
suvartojimas, turi nepertraukiamai veikti 50 valandų.
Eksploatacijos bandymo metu paleidžiamas ir lauko blokas, ir
patalpos blokai. Pasirūpinkite, kad visi patalpos blokai būtų galutinai
paruošti (vietinis vamzdynas, elektros instaliacija, oro išleidimas ir
kt.). Žr. patalpos blokų įrengimo vadovą, kur rasite išsamios
informacijos.

8.3

Kontrolinis sąrašas prieš
atiduodant eksploatuoti

Sumontavę bloką, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Kai atliksite visas toliau pateiktas patikras, uždarykite bloką: tik tada
galima įjungti bloko maitinimą.
Perskaitėte visas įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas,
aprašytas montuotojo ir naudotojo trumpajame
vadove.
Įrengimas
Patikrinkite, ar įrenginys yra tinkamai sumontuotas, kad jį
paleidus neliktų triukšmas ir vibracijos.
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8 Atidavimas eksploatuoti
Vietinė instaliacija

8.4

Kontrolinis sąrašas pradedant
eksploatuoti

Įsitikinkite, kad išorinė instaliacija įrengta pagal
instrukcijas, aprašytas skyriuje 24. puslapyje "6.8 elektros
instaliacijos prijungimas.", ir atsižvelgiant į instaliacijos
schemas bei taikomus teisės aktus.

Bandomasis paleidimas.

Maitinimo įtampa
Patikrinkite maitinimo šaltinio įtampą vietiniame maitinimo
tinklo skyde. Įtampa turi atitikti įrenginio identifikacinėje
etiketėje nurodytą įtampą.
Įžeminimo laidas
Įsitikinkite, kad įžeminimo laidai tinkamai prijungti, o
įžeminimo gnybtai pritvirtinti.
Pagrindinės
bandymas

maitinimo

grandinės

izoliacijos

8.4.1

Apie bandomąjį paleidimą

Po pirmojo
bandymą.

įrengimo

būtinai

atlikite

Toliau pateiktoje procedūroje
eksploatacijos bandymas.

8.4.2

sistemos

aprašomas

eksploatacijos

visos

sistemos

Kaip atlikti bandomąjį paleidimą
(7 šviesos diodų ekranas)

Naudodami megatikrintuvą, tinkamą 500 V įtampai
matuoti, patikrinkite, ar prijungus 500 V (NS) įtampą tarp
maitinimo gnybtų ir įžeminimo grandinės izoliacijos varža
siekia 2 MΩ (ar daugiau). Niekada nenaudokite
megatikrintuvo informacijos perdavimo laidams tikrinti.

1

Įsitikinkite, kad tinkamai parinktos visos jūsų pageidaujamos
vietinės nuostatos: žr. skirsnį 29. puslapyje "7.2 Vietinių
nuostatų keitimas".

2

Įjunkite lauko bloko ir prijungtų patalpos blokų maitinimą.

Saugikliai, jungtuvai ir saugos įtaisai

3

Įjunkite (nuotolinį) lauko bloko valdymo jungiklį.

Patikrinkite, ar saugiklių, jungtuvų ir kitų vietoje
sumontuotų saugos įtaisų dydis ir tipas atitinka skyriuje
13. puslapyje "5.4.1 Reikalavimai saugos įtaisams"
nurodytą informaciją. Užtikrinkite, kad saugikliai ir saugos
įtaisai nebūtų įrengti apylankoje.

4

Patikrinkite lauko bloko stebėjimo langelį. Jei šaltnešis NĖRA
sandarinimo būsenos, įpilkite papildomo šaltnešio, tačiau
NEVIRŠYKITE 10% nustatyto papildomo šaltnešio kiekio (žr.
22. puslapyje "6.7.3 Kaip nustatyti papildomą šaltnešio kiekį").

b

Vidiniai laidai
Apžiūrėkite elektros komponentų dėžutę ir įrenginio vidų,
ar neatsilaisvino jungtys ir nepažeisti elektros sistemos
komponentai.
O
X
a
b
c
d

Įsitikinkite, kad sumontuoti tinkamo dydžio vamzdžiai ir
tinkamai atlikti izoliavimo darbai.
Uždarymo vožtuvai

Patikrinkite, ar patalpos blokas pučia šaltą orą ir ar mažėja
patalpos / vitrinos temperatūra.

6

Išjunkite (nuotolinį) lauko bloko valdymo jungiklį.
DĖMESIO

Šaltnešio nuotėkis

NEIŠJUNKITE maitinimo atjungdami jį tiesiogiai. Galima
pasekmė:

Patikrinkite bloko vidų, ar nėra šaltnešio nuotėkio. Jei
šaltnešis nuteka, pabandykite pašalinti nuotėkio priežastį.
Jei sutaisyti nepavyksta, kreipkitės į savo vietinį įgaliotąjį
atstovą. Nelieskite šaltnešio, ištekėjusio iš šaltnešio
vamzdyno jungčių. Kitaip galite nušalti.
Alyvos nuotėkis
Patikrinkite bloko vidų, ar nėra alyvos nuotėkio. Jei alyva
nuteka, pabandykite pašalinti nuotėkio priežastį. Jei
sutaisyti nepavyksta, kreipkitės į savo vietinį įgaliotąjį
atstovą.
Oro įleidimo / išleidimo anga
Patikrinkite, ar bloko oro įleidimo ir išleidimo angas
nedengia popieriaus, kartono lapai ar kitos medžiagos.
Papildomas šaltnešio kiekis
Šaltnešio kiekis, kurį reikia įpilti į bloką, turi būti nurodytas
papildomoje plokštelėje „Įpiltas šaltnešis“, kuri turi būti
pritvirtinta prie priekinio dangčio galinės pusės.

Sandarinimo būsena (= pakankamas šaltnešio kiekis)
Šaltnešio nepakanka
Stebėjimo langelis
Pilna skysčio
Šiek tiek putų skystyje
Daug putų skystyje

5

Apgadinta įranga
Patikrinkite bloko vidų, ar nėra apgadintų komponentų
arba suspaustų vamzdžių.

d

a

Vamzdžio dydis ir izoliacija

Įsitikinkite, kad uždarymo vožtuvai atidaryti ir skysčio, ir
dujų pusėje.

c

▪ Vėl prijungus maitinimą, bloko automatinio paleidimo iš
naujo funkcija gali automatiškai jį įjungti.
▪ Kompresoriaus triktis.
7

Patikrinkite eksploatacijos bandymo rezultatus lauko bloko
7 šviesos diodų ekrane.
Atlikimas

Aprašas

Atlikta
normaliai
Atlikta
nenormaliai

Žr. skirsnį 34. puslapyje "8.4.3 Korekcijos po
nenormalaus eksploatacijos bandymo", kad
galėtumėte imtis anomalijų koregavimo
veiksmų. Iki galo atlikus eksploatacijos
bandymą, galima pratęsti įprastą eksploataciją.

Įrengimo data ir vietinės nuostatos
Kaip reikalauja EN60335‑2‑40, priekinio skydo galinėje
dalyje turi būti nurodyta įrengimo data. Registruokite
vietinių nuostatų turinį.
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9 Perdavimas vartotojui
8.4.3

Korekcijos po nenormalaus
eksploatacijos bandymo

10.2

Eksploatacijos bandymas laikomas atliktas tinkamai tik jei nenutinka
jokių trikčių. Trikties atveju atlikite koregavimo veiksmus, kaip
paaiškinta klaidų kodų lentelėje (žr. 35. puslapyje "11.3.2 Klaidų
kodai. Apžvalga"). Pakartokite eksploatacijos bandymą ir įsitikinkite,
kad anomalija tinkamai pašalinta.

8.4.4

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS
PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

INFORMACIJA

PASTABA: Elektrostatinės iškrovos pavojus

Įvykus trikčiai, X3M išveda atsargumo reikalaujantį
pranešimą (C/C1) arba įspėjimo (C/W1) signalą ir įsijungia
H2P šviesos diodas, esantis pagrindinėje PCB.

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar tvarkymo
darbus, palieskite metalinę įrenginio dalį, kad iškrautumėte
statinę elektrą ir apsaugotumėte spausdintinę plokštę.

10.2.1

Įrenginio eksploatavimas

Įrengus bloką ir užbaigus lauko bei patalpos blokų eksploatacijos
bandymą, galima pradėti eksploatuoti sistemą.

9

Techninės priežiūros atsargumo
priemonės

Perdavimas vartotojui

Kaip išvengti elektros pavojaus

Vykdydami inverterio įrangos priežiūrą:
1

Neatidarykite elektros komponentų skydo 10 minučių nuo
maitinimo išjungimo.

2

Tikrintuvu išmatuokite įtampą tarp maitinimo kontaktų bloko
kontaktų ir įsitikinkite, kad maitinimas išjungtas. Be to, tikrintuvu
išmatuokite įtampą tarp taškų, kaip parodyta iliustracijoje, ir
patvirtinkite, kad kondensatoriaus įtampa pagrindinėje
grandinėje nesiekia 50 V (NS).

Jei per bandomąjį paleidimą įrenginys veikia tinkamai, paaiškinkite
vartotojui šiuos dalykus:
▪ Pasirūpinkite, kad vartotojas išspausdintų dokumentaciją ir
paprašykite saugoti ją ir naudotis ateityje. Informuokite vartotoją,
kad jis gali rasti visus dokumentus šiame vadove nurodytoje
svetainėje.
▪ Paaiškinkite vartotojui, kaip tinkamai eksploatuoti sistemą ir ką
daryti kilus problemų.

C+

10

Techninė priežiūra ir
tvarkymas
PASTABA
Techninės priežiūros darbus turi
montuotojas arba priežiūros atstovas.

atlikti

A2P

3

Kad neapgadintumėte spausdintinės plokštės (PCB), palieskite
nepadengtą metalinę dalį ir iškraukite savo statinį krūvį: tik tada
ištraukite arba atjunkite jungtis.

4

Prieš pradėdami inverterio įrangos priežiūros darbus, ištraukite
lauko bloko ventiliatoriaus variklių jungčių blokus. Būkite
atsargūs ir nepalieskite dalių, kuriomis teka elektra. (Jei dėl
stipraus vėjo sukasi ventiliatorius, jo energija gali susikaupti
kondensatoriuje arba pagrindinėje grandinėje kaip elektros
krūvis ir galite gauti nuo jų elektros smūgį.)

įgaliotasis

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent
kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali
būti reikalaujama juos atlikti dažniau.

Jungčių blokai
PASTABA
Europoje techninės priežiūros intervalams nustatyti
naudojamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos,
išsiskiriančios iš sistemoje esančio bendro aušalo kiekio
(išreiškiamos CO2 ekvivalento tonomis). Vadovaukitės
galiojančiais teisės aktais.
Formulė šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms
apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis
[kg] / 1000

10.1

Apžvalga: techninė ir bendroji
priežiūra

Šiame skyriuje nagrinėjamos tokios temos:

A1P

C–

▪ Parodykite vartotojui, kokius įrenginio priežiūros darbus jis gali
atlikti.

X106A, skirta M1F
X107A, skirta M2F

5

Baigę priežiūros darbus, prijunkite jungčių bloką atgal, nes
kitaip bus pateiktas trikties kodas E7 ir negalėsite pratęsti
įprastos eksploatacijos.

Išsamios informacijos rasite instaliacijos schemoje, esančioje
priežiūros dangčio galinėje pusėje.
Atkreipkite dėmesį į ventiliatorių. Kol sukasi ventiliatorius, bloką
tikrinti pavojinga. Būtinai išjunkite pagrindinį jungiklį ir išimkite
saugiklius iš lauko bloke esančios valdymo grandinės.

10.3

Lauke naudojamo įrenginio
kasmetinės priežiūros kontrolinis
sąrašas

▪ kaip išvengti elektros pavojų vykdant sistemos techninės ir
bendrosios priežiūros darbus;

Bent kartą per metus patikrinkite tokius elementus:

▪ kaip susiurbti šaltnešį.

▪ Lauke naudojamo įrenginio šilumokaitis.
Lauke naudojamo įrenginio šilumokaitis gali užsikimšti dėl dulkių,
nešvarumų, lapų ir t. t. Rekomenduojama kasmet išvalyti šilumokaitį.
Dėl užsikimšusio šilumokaičio slėgis gali būti per žemas arba per
aukštas ir charakteristikos bus prastesnės.
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11 Trikčių šalinimas

11

Trikčių šalinimas

Išsprendę problemą, nustatykite triktį iš naujo, išjungdami ir
įjungdami valdymo jungiklį, tada pabandykite tęsti eksploataciją.

11.1

Apžvalga: trikčių šalinimas

11.3.1

Kaip parodyti paskutinių trikčių klaidų
kodus

Prieš šalindami triktis
Atidžiai apžiūrėkite įrenginį ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių defektų,
pvz., laisvų jungčių ar laidų defektų.

#
1

Pradėkite nuo numatytosios
situacijos.

11.2

2

Pasirinkite 1 režimą.

BS1
[1×]

3

Pasirinkite triktį.

BS2 Galimos triktis:
[X×]
[1‑14] Paskutinė triktis:

Atsargumo priemonės šalinant
triktis

(„X×“ priklauso nuo
nuostatos, kurią norite
pasirinkti.)

ĮSPĖJIMAS
▪ Tikrindami įrenginio jungiklių dėžutę, visada įsitikinkite,
kad įrenginys atjungtas nuo pagrindinio maitinimo
šaltinio. Išjunkite atitinkamą grandinės pertraukiklį.
▪ Jei buvo suaktyvintas saugos prietaisas, sustabdykite
įrenginį, išsiaiškinkite, kodėl buvo suaktyvintas saugos
prietaisas, ir tik tada iš naujo paleiskite įrenginį.
NIEKADA nesujunkite saugos prietaisų ir nekeiskite jų
gamykloje nustatytų reikšmių. Jei negalite rasti
problemos priežasties, kreipkitės į pardavėją.

Veiksmas

Ekranas

[1‑15] Antroji paskutinė triktis:
[1‑16] Trečioji paskutinė
triktis:

4

Parodykite klaidos
kodo pirmąjį ženklą.

BS3 Galimi ženklai:
[1×]
E:
H:

PAVOJUS: GALIMA MIRTIS NUO ELEKTROS SROVĖS

F:

ĮSPĖJIMAS

J:

Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčia perjungtos apsaugos
nuo perkaitimo, šiam įrenginiui maitinimas NEGALI būti
tiekiamas per išorinį komutatorių (pvz., laikmatį) arba jis
negali būti prijungtas prie grandinės, kurią reguliariai
ĮJUNGIA arba IŠJUNGIA įrenginys.

L:
P:
U:
5

Parodykite klaidos
kodo antrąjį ženklą.

PAVOJUS: GALIMA NUSIDEGINTI

BS2 Galimi ženklai:
[1×]
1:
2:
3:

11.3

Problemų sprendimas pagal klaidų
kodus

4:
5:

INFORMACIJA

6:

Įvykus trikčiai, X3M išveda atsargumo reikalaujantį
pranešimą (C/C1) arba įspėjimo (C/W1) signalą ir įsijungia
H2P šviesos diodas, esantis pagrindinėje PCB.

7:
8:
9:

Paskutinių 3 trikčių klaidų kodus galima parodyti naudojantis
mygtukais ir 7 šviesos diodų ekranu (žr. skirsnį 29. puslapyje
"7.2.3 Vietinių nuostatų komponentai"). Klaidų kodus sudaro
2 ženklai (pavyzdys: E3).

11.3.2
Kodas

A:
C:
6

Užverkite 1 režimą.

BS1
[1×]

Klaidų kodai. Apžvalga
Aprašas
Neįprasta aukštas slėgio lygis

Inverterio kompresoriaus variklio
užrakinimas

Kriterijai

Kartojimų
skaičius

Išvesties
signalas

Aukšto slėgio jungiklis ≥4,0 MPa (40 bar)

0

Įspėjimas

Aukšto slėgio jutiklis, ≥3,55 MPa (35,5 bar)

3

Įspėjimas

Padėties signalo klaida

4

Įspėjimas

Priežastis
▪
▪

Uždarymo vožtuvai uždaryti
Per daug šaltnešio

Sprendimas
▪
▪

▪
▪

Uždarymo vožtuvai uždaryti
Netinkamai sujungti laidai

▪
▪

Lauko bloko ventiliatoriaus variklio Netaisyklingai sukasi 1 ventiliatoriaus variklis 4
triktis
Netaisyklingai sukasi 2 ventiliatoriaus varikliai 4

Atsargiai

Elektroninio plėtimosi vožtuvo
anomalija

Įspėjimas

Nėra elektroninio plėtimosi vožtuvo ritės
nenutrūkstamumo

LRMEQ3+4BY1
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0

Įspėjimas

Ventiliatoriaus variklio triktis:
▪ M1F - A2P (X106A)
▪ M2F - A2P (X107A)

Atidarykite dujų ir skysčio uždarymo
vožtuvus
Perskaičiuokite papildomo šaltnešio
poreikį ir ištraukite šaltnešio perteklių,
naudodami šaltnešio ištraukimo
aparatą
Atidarykite dujų ir skysčio uždarymo
vožtuvus
Pakoreguokite:
▪ fazes;
▪ laidus.

Patikrinkite pavarą arba jungtį PCB
plokštėje

Elektroninio plėtimosi vožtuvo triktis: Y1E - Patikrinkite pavarą arba jungtį PCB
A1P (X21A)
plokštėje

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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Kodas

Aprašas
Nenormali išleidimo vamzdžio
temperatūra

Kriterijai

Kartojimų
skaičius

Išvesties
signalas

Išleidimo vamzdžio temperatūra >150°C

0

Įspėjimas

▪

14

Įspėjimas

▪

▪

Išleidimo vamzdžio temperatūra
70 sekundžių arba ilgiau nepertraukiamai
>120°C
Išleidimo vamzdžio temperatūra
30 sekundžių arba ilgiau nepertraukiamai
>125°C
Išleidimo vamzdžio temperatūra >130°C

Išleidimo vamzdžio temperatūra >110°C IR
Y1E ≥450 pls, nepertraukiamai 60 sekundžių

Priežastis
▪
▪

Šaltnešio trūkumas
Defektinis išleidimo termistorius arba
lauko bloko PCB
Užsikimšęs įpurškimo plėtimosi
vožtuvas

▪
▪
▪

Įpilkite papildomo šaltnešio
Pakeiskite defektinį komponentą
Pašalinkite kamštį

Susidaro pernelyg daug šerkšno
patalpos pusėje
Netinkamai parinkti plėtimosi vožtuvai

▪
▪

Pakoreguokite atitirpinimo ciklą
Pasirinkite tinkamo tipo plėtimosi
vožtuvą

Pakeiskite defektinį komponentą
Pakoreguokite šaltnešio įpylimą

▪

Defektinis plėtimosi vožtuvas, siurbimo ▪
vamzdžio termistorius arba antrinio
▪
vėsinimo šilumokaičio išleidimo
termistorius
Per daug šaltnešio

▪

1

Atsargiai

3

Įspėjimas

Siurbimo perkaitinimas <5 K IR išleidimo
0
perkaitinimas <15 K IR išleidimo temperatūra
<60°C, nepertraukiamai 10 minučių

Atsargiai

Be pirmiau nurodytų sąlygų (atsargumo
pranešimas): išleidimo perkaitinimas <15 K,
trukmė – 6 valandos

0

Įspėjimas

Siurbimo perkaitinimas ≥5 K IR išleidimo
0
perkaitinimas <15 K IR išleidimo temperatūra
<60°C, nepertraukiamai 90 minučių

Atsargiai

Be pirmiau nurodytų sąlygų (atsargumo
pranešimas): išleidimo perkaitinimas <15 K,
trukmė – 6 valandos

0

Įspėjimas

3 jutiklių klaida

Kai 3 ar daugiau jutiklių aptinka anomaliją

0

Įspėjimas

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
▪
Defektinis jutiklis arba lauko bloko PCB ▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Aukšto slėgio jungiklio gedimas

Nėra aukšto slėgio jungiklio nenutrūstamumo 0

Įspėjimas

▪
▪

Jungiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis arba lauko bloko
PCB

▪
▪

Tinkamai prijunkite jungiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Lauko ventiliatoriaus variklio
signalo triktis

1 ventiliatoriaus variklio signalo padėties
anomalija

Atsargiai

▪
▪

▪
▪
▪

Užtikrinkite, kad būtų prijungta tinkamai
Pakeiskite ventiliatoriaus variklį
Pakeiskite inverterio PCB

Drėgmė iš šaltnešio siurbimo
vamzdžio

Drėgmė iš įpurškimo vamzdžio

4

▪
▪

▪

2 ventiliatorių variklių signalo padėties
anomalija

4

Įspėjimas

▪

Ventiliatoriaus variklio signalo
anomalija (grandinės klaida)
Ventiliatoriaus variklio jungties kabelio
trūkis, trumpasis jungimas arba
atjungta jungtis
Defektinė inverterio PCB

Lauko oro termistoriaus gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Atsargiai

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Išleidimo termistoriaus gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Įspėjimas

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Siurbimo termistoriaus gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Atsargiai

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Šilumokaičio įleidimo
termistoriaus gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Įspėjimas

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Šilumokaičio išleidimo
termistoriaus gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Įspėjimas

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Aukšto slėgio jutiklio gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Atsargiai

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Žemo slėgio jutiklio gedimas

Atviroji grandinė arba trumpasis jungimas

0

Įspėjimas

▪
▪

Jutiklio prijungimo triktis
Defektinis jungiklis

▪
▪

Tinkamai prijunkite jutiklį
Pakeiskite defektinį komponentą

Inverterio PCB triktis

IGBT klaida

0

Įspėjimas

▪

Defektinė inverterio PCB

▪

Paieškokite išorinių priežasčių (pvz.,
EMI triukšmas) arba pakeiskite
inverterio PCB.

Spinduliavimo briaunų
temperatūros padidėjimas

93°C

9

Įspėjimas

▪

Briaunų temperatūros padidėjimas dėl
inverterio trikties
Briaunų temperatūros padidėjimas dėl
trumpojo jungimo
Briaunų termistoriaus triktis

▪

Pašalinkite visas kliūtis, blokuojančias
oro tekėjimą į lauko bloką
Patikrinkite jungtį PCB plokštėje
Pakeiskite defektinį komponentą

▪
▪

▪
▪

Inverterio kompresoriaus
momentinis viršsrovis

—

9

Įspėjimas

—

—

Inverterio kompresoriaus
viršsrovis

≥16,1 A

9

Įspėjimas

—

—

Defektinis inverterio
kompresorius: paleidimo triktis

—

4

Įspėjimas

—

—

Informacijos perdavimo tarp PCB Informacijos perdavimo tarp pagrindinio PCB
ir inverterio PCB klaida
ir inverterio PCB klaida

Apribojim Atsargiai
o nėra

Defektinė jungtis tarp pagrindinio ir
inverterio PCB

Pakeiskite defektinį komponentą

Inverterio kompresoriaus įtampos —
disbalansas

9

Nesubalansuota maitinimo įtampa

Patikrinkite, ar maitinimas patenka į
intervalą

Spinduliavimo briaunų
termistorius

Spinduliavimo briaunų termistorius: atviroji
grandinė arba trumpasis jungimas

Apribojim Atsargiai
o nėra

Defektinis spinduliavimo briaunų
termistorius, inverterio PCB, inverterio
kompresorius arba ventiliatoriaus variklis

Pakeiskite defektinį komponentą

Sukeista / atvira fazė

Sukeista arba atvira fazė

0

Įspėjimas

Jungties su maitinimo kontaktu X1M fazių
eiliškumo triktis

Pasirūpinkite, kad jungties su X1M fazių
eiliškumas būtų tinkamas

Inverterio kompresoriaus
maitinimo įtampos anomalija

—

9

Įspėjimas

Nepakankama maitinimo įtampa

Pasirūpinkite, kad maitinimo įtampa būtų
pakankama

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

36

Sprendimas

Įspėjimas
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12 Utilizavimas

12

Utilizavimas
PASTABA
Nebandykite išmontuoti sistemos patys: sistemos
išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų
tvarkymo darbai turi būti vykdomi laikantis taikomų teisės
aktų. Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio
panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

LRMEQ3+4BY1
Oru vėsinamas šaldytuvas-kondensatorius
4P500362-1 – 2017.07

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas

37

13 Techniniai duomenys

13

Techniniai duomenys

Naujausių techninių duomenų dalinį rinkinį galima rasti regioninėje Daikin svetainėje (prieinamoje viešai). Visas naujausių techninių duomenų
rinkinys yra Daikin ekstranete (būtinas autentifikavimas).

13.1

Priežiūros erdvė: lauko blokas

Montuojant blokus vieną šalia kito, vamzdynas visada turi būti prijungtas iš priekio, iš galo arba iš apačios. Šiuo atveju vamzdyno neįmanoma
prijungti iš šono.
Montuojant blokus vieną šalia kito ir prijungiant vamzdyną prie galo, reikia palaikyti ≥250 mm atstumą tarp blokų (vietoj ≥100 mm, kaip nurodyta
tolesnėse iliustracijose).

) | Viena blokų eilė (

Vienas blokas (

)
A~E

eB
E

eD

e

HU

C

c

b

d

D

B

HB

e
≥100
≥100

b

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

d

A, B, C

—

≥100 ≥100 ≥100

B, E

—

≥100

A, B, C, E

—

≥150 ≥150 ≥150

D

—

D, E

—

B, D

—

B, D, E

HB<HD

e

eB

eD

≥1000

≤500

≥1000

≤500

≥500
≥1000 ≥1000 ≤500
≥100

≥500

HB≤½HU

≥250

≥750 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥250

≥1000 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥100

≥1000 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥200

≥1000 ≥1000

≤500

HD>HU

≥200

≥1700 ≥1000

≤500

≥1000

≤500

B

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

d
HD

a

≥1000
≥1000 ≥1000 ≤500

HB>HU
A

HB>HD

1

1+2

Kliūtys (sienos / skydinės plokštės)
Kliūtis (stogas)
Minimali erdvė priežiūrai tarp bloko ir kliūčių A, B, C, D ir E
Maksimalus atstumas tarp bloko ir kliūties E krašto, kliūties B kryptimi
Maksimalus atstumas tarp bloko ir kliūties E krašto, kliūties D kryptimi
Bloko aukštis
Kliūčių B ir D aukštis
Užsandarinkite įrengties rėmo apačią, kad neleistumėte išleistam orui pro bloko apačią tekėti atgal į siurbimo pusę.
Galima įrengti iki dviejų blokų.
Neleidžiama

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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c

≥100

B, D, E
D

b

—

A

E

HU
c

a

B

HB>HD

eB

C

(mm)

HB>HU

a
HD

eD

HB HD HU
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13 Techniniai duomenys
Kelios blokų eilės (

)
≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

Vienas ant kito sustatyti blokai (maks. 2 lygiai) (
A1

b (mm)
b≥250

½HU<HB≤HU

b≥300

HB>HU

HB
b

≥2000
≥200
≥1000

HB HU
HB≤½HU

≥100

≥3000

HU

≥600
≥1500

)
A2

≥100

≥100

A2

A2

≥300
≥1000

B1

B2

≥100

≥100

B2

B2
≥100

≥100

≥300
≥1000

A1=>A2

B1=>B2

(A1) Jei kyla pavojus, kad nutekantis skystis gali nulašėti ir užšalti tarp viršutinio bei apatinio blokų…
(A2) Tarp viršutinio bei apatinio blokų sumontuokite stogelį. Sumontuokite viršutinį bloką pakankamai aukštai virš apatinio bloko, kad ant
viršutinio bloko apatinės plokštės nesikauptų ledas.
(B1) Jei nekyla pavojus, kad nutekantis skystis gali nulašėti ir užšalti tarp viršutinio bei apatinio blokų…
(B2) Tokiu atveju stogelio montuoti nebūtina, tačiau užsandarinkite tarpą tarp apatinio ir viršutinio blokų, kad neleistumėte išleistam orui pro
bloko apačią tekėti atgal į siurbimo pusę.
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13 Techniniai duomenys
13.2

Vamzdžių schema: lauko blokas
m

k

R4T

g

c
R6T

Y1E

j

h
R1T

d

M

f

R3T

e

l

f
R5T
S1NPH

c
n

c

i

b
d

a

S1PH

S1NPL
M1C

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

Uždarymo vožtuvas (dujos)
Uždarymo vožtuvas (skystis)
Filtras
Priežiūros anga
Atbulinis vožtuvas
Techninės priežiūros uždarymo vožtuvas
Skysčio imtuvas
Šilumokaitis
Alyvos skirtuvas
Skirstytuvas
Šilumokaitis dvigubu vamzdžiu
Propelerinis ventiliatorius
Stebėjimo langelis
Kapiliarinis vamzdelis
Kompresorius
Termistorius (oras)
Termistorius (išleidimas)
Termistorius (siurbimas)
Termistorius (skysčio vamzdis)
Termistorius (antrinio vėsinimo šilumokaičio išvadas)
Termistorius (antrinio vėsinimo šilumokaičio įvadas)
Aukšto slėgio jutiklis
Žemo slėgio jutiklis
Aukšto slėgio jungiklis
Elektroninis plėtimosi vožtuvas (antrinio vėsinimo)

Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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13 Techniniai duomenys
13.3

Instaliacijos schema. Lauko blokas

Instaliacijos schema pateikiama kartu su bloku (ji pateikta už
priežiūros dangčio).

H*P (A1P)

Šviesos diodas (priežiūros monitorius yra oranžinis)

K1M (A2P)

Magnetinis kontaktorius

Simboliai:

K*R (A*P)

Magnetinė relė

L1R

Reaktorius

Simboliai

L*A

Jungtis

Vertimas

Anglų
Symbols
X1M

15

**/12.2

Pagrindinis kontaktas

M1C

Variklis (kompresorius)

Įžeminimo laidai

M1F

Variklis (ventiliatorius) (viršutinis)

Laidas Nr. 15

M2F

Variklis (ventiliatorius) (apatinis)

Vietinis laidas

NA (A1P)

Jungtis

Vietinis kabelis

P1, P2
(A2P)

Jungtis

PS (A2P)

Maitinimas

Q1DI

Nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas (vietinis
tiekimas)

R1T

Termistorius (oras)

R2T

Termistorius (M1C išleidimas)

R3T

Termistorius (siurbimas)

R4T

Termistorius (skysčio vamzdis)

R5T

Termistorius (antrinio vėsinimo šilumokaičio išvadas)

Jungtis ** tęsiasi p. 12,
2 stulpelyje

1

Kelios laidų jungimo galimybės
Parinktis
Nemontuojama jungiklių dėžutėje
Laidų išvedžiojimas priklauso
nuo modelio
PCB

Pastabos:

R6T

Termistorius (antrinio vėsinimo šilumokaičio įvadas)

1

Symbols: žr. pirmiau.

R10T

Termistorius (briaunos)

2

Žr. įrengimo arba priežiūros vadovą, kur pateikiama
informacijos, kaip naudoti mygtukus BS1~BS4 ir jungiklius
nuo DS1‑1~DS1‑2.

R* (A2P)

Varžas

S1NPH

Slėgio jutiklis (aukštas slėgis)

S1NPL

Slėgio jutiklis (žemas slėgis)

S1PH

Slėgio jungiklis (aukštas slėgis)

S1S

Valdymo jungiklis (REMOTE/OFF/ON)

SW1

Mažo triukšmo režimo jungiklis

SW2

Išorinio valdymo jungiklis

U, V, W
(A2P)

Jungtis

V1R (A2P)

IGBT maitinimo modulis

V2R, V3R
(A2P)

Diodinis modulis

X*A

PCB jungtis

X*M

Gnybtų juosta

X*Y

Jungtis

Instaliacijos schemos sutartiniai ženklai LRMEQ3+4:

Y1E

Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas (antrinio vėsinimo)

A1P

Spausdintinė plokštė (pagrindinė)

Z*C

Triukšmo filtras (ferito šerdis)

A2P

Spausdintinė plokštė (inverterio)

Z*F (A1P)

Triukšmo filtras

BS* (A1P)

Mygtukai (REŽIMAS, NUSTATYTI, GRĮŽTI,
BANDYMAS, NUSTATYTI IŠ NAUJO)

C* (A2P)

Kondensatorius

DS1 (A1P)

DIP jungiklis

3
4

NEEKSPLOATUOKITE bloko, trumpuoju jungimu sujungę
saugos įtaisą S1PH.
Šio kontakto galia yra 220~240 V (KS) – 0,5 A (atsargumo
signalų, įspėjimo signalų, vykdymo signalų ir valdymo signalų
išvesčių suma).

5

Pradinė nuostata: "0" (išjungta). Norėdami valdyti, nustatykite
"1" (nuotolinis) arba "2" (įjungta).

6

Norėdami naudoti nuotolinį jungiklį, pasinaudokite
mikrosrovės kontaktu be įtampos (<1 mA – 12 V (NS)).
Instrukcijų apie tai, kaip naudoti nuotolinį jungiklį, rasite
techniniuose inžineriniuose duomenyse.

7

Pradinė SW1 būsena yra "atidarytas" (įprastas režimas)
Norėdami aktyvinti mažo triukšmo režimą, uždarykite
kontaktą.

E, E1 (A1P) Jungtis
F1U (A1P)

Saugiklis (T 31,5 A / 500 V)

F1U (A2P)

Saugiklis (T 5 A / 250 V)

F2U (A1P)

Saugiklis (T 31,5 A / 500 V)

F3U

Saugiklis (T 1,0 A / 250 V)

F3U (A1P)

Saugiklis (T 6,3 A / 250 V)

F4U

Saugiklis (T 1,0 A / 250 V)

F4U (A1P)

Saugiklis (T 6,3 A / 250 V)

F5U (A1P)

Saugiklis (T 6,3 A / 250 V)

HAP (A*P)

Nuosekliai kintantys šviesos diodai (priežiūros
monitorius yra žalias)
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14 Apie sistemą

Naudotojui
14

Apie sistemą
PASTABA
Jūsų sistemos ateities modifikacijoms arba plėtimams:
Išsami leistinų derinių apžvalga (sistemos plėtimui ateityje)
pateikta techniniuose inžineriniuose duomenyse, į ją reikia
atsižvelgti. Susisiekite su savo montuotoju, kuris pateiks
papildomų duomenų ir profesionalių patarimų.

Sistemos išdėstymas

14.1

16.2

Sistemos eksploatavimas

16.2.1

Apie sistemos eksploatavimą

▪ Norėdami paleisti ir sustabdyti lauko bloką, naudokite išorinį
valdymo jungiklį.
▪ Jei veikimo metu nutrūksta elektros tiekimas, jam atsinaujinus
įrenginys vėl paleidžiamas.

17

Energijos taupymo parinkčių
sąrašas

▪ Jei ketinate ilgai nenaudoti bloko, išjunkite jo pagrindinį jungiklį.
Kai jungiklis įjungtas, vartojama elektros energija. Įjunkite
pagrindinį maitinimo jungiklį likus bent 6 valandoms iki bloko
eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.

a

b

c
a
b
c
d

15

d

18

Lauko blokas (ZEAS kondensatorius)
Šaltnešio vamzdynas
Patalpos blokas (pūstuvas-ritė)
Patalpos blokas (vitrina)

techninė ir bendroji priežiūra
PASTABA
Niekada patys netikrinkite bloko ir nevykdykite jo priežiūros
darbų. Paprašykite šiuos darbus atlikti kvalifikuoto asmens.
ĮSPĖJIMAS

Prieš eksploatuojant

Niekada nekeiskite perdegusio saugiklio netinkamo srovės
stiprio saugikliu ar laidu. Jei naudosite laidą ar varinę vielą,
blokas gali sugesti arba gali kilti gaisras.

ĮSPĖJIMAS
Šiame bloke įrengta dalių, kuriomis sistemai veikiant teka
elektra ir kurios įkaista.

DĖMESIO
Nekiškite pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar
išleidimo angą. Nenuimkite ventiliatoriaus apsaugo. Dideliu
greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

ĮSPĖJIMAS
Prieš eksploatuodami įrenginį, įsitikinkite, kad montuotojas
jį tinkamai sumontavo.

DĖMESIO

DĖMESIO

Atkreipkite dėmesį į ventiliatorių.

Ilgai stovėti oro sraute kenksminga sveikatai.

Kol sukasi ventiliatorius, bloką tikrinti pavojinga.

DĖMESIO

Prieš pradėdami vykdyti bet kokias techninės priežiūros
užduotis, būtinai išjunkite pagrindinį jungiklį.

Siekiant išvengti deguonies stygiaus, kartu su sistema
naudojant papildomą įrangą, pvz., degiklį, reikia tinkamai
vėdinti patalpą.

DĖMESIO
Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo
elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

DĖMESIO
Neįjunkite sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo
insekticidą. Kitaip fumigaciniai chemikalai nusės bloke ir
gali sukelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs tokiems
chemikalams, sveikatai.

vandens slėgį;
Patikrinkite, ar vandens slėgis yra didesnis nei 1 baras. Jei jis
žemesnis, įpilkite vandens.

16

Eksploatavimas

18.1

16.1

Veikimo diapazonas

Pvz., sezono pradžioje.

Siekdami eksploatuoti saugiai ir efektyviai, naudokite sistemą toliau
nurodytoje temperatūroje.

Techninė priežiūra po ilgų
prastovų

▪ Patikrinkite ir pašalinkite viską, kas gali blokuoti lauko bloko
įleidimo ir išleidimo angas.

Vėsinimas
Lauko temperatūra
Garinimo temperatūra
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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–20~43°C DB
–20~5°C
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19 Trikčių šalinimas
18.2

Apie šaltnešį

Šiame gaminyje yra fluorintų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.
ĮSPĖJIMAS
Sistemoje naudojamas šaltnešis yra saugus ir paprastai
nenuteka. Šaltnešiui ištekėjus į patalpą ir pasiekus atvirą
liepsną arba uždegimo šaltinį, šildytuvą ar viryklę, gali
susidaryti kenksmingų dujų.
Išjunkite bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą
ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote bloką.
Nenaudokite sistemos, kol priežiūros specialistas
nepatvirtins, kad šaltnešio nuotėkio problema pašalinta.

18.3

Priežiūra po pardavimo ir garantija

18.3.1

Garantijos laikotarpis

ĮSPĖJIMAS
Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus
degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir
išjunkite maitinimą.
Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu.
Sistemą turi remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas:
Triktis

Priemonė

Jei dažnai perdega (suveikia) saugos
Išjunkite pagrindinį
įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
maitinimo jungiklį.
nuotėkio į įžeminimo grandinę jungtuvas
arba netinkamai veikia įjungimo /
išjungimo jungiklis.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.

Nutraukite eksploataciją.

Jei netinkamai veikia valdymo jungiklis. Išjunkite maitinimą.

▪ Su šiuo gaminiu pateikiama garantijos kortelė, kurią įrengimo
metu užpildo įgaliotasis atstovas. Užpildytą kortelę klientas turi
patikrinti ir saugoti.
▪ Prireikus remontuoti gaminį garantiniu laikotarpiu, susisiekite su
savo įgaliotuoju atstovu ir pasiruoškite garantijos kortelę.

18.3.2

Rekomenduojama techninė priežiūra ir
patikros

Kadangi po kelerių metų eksploatacijos įrenginio viduje prisikaups
dulkių, sumažės jo veikimo efektyvumas. Kadangi įrenginiams
tinkamai išardyti ir išvalyti reikia techninės kompetencijos, siekdami
užtikrinti tinkamą jūsų įrenginių techninę priežiūrą, rekomenduojame
šalia įprastos techninės priežiūros veiklos pasirašyti techninės
priežiūros ir tikrinimo sutartį. Mūsų tinklo įgaliotieji atstovai turi
prieigą prie esminių komponentų, būtinų ilgai jūsų įrangos
eksploatacijai užtikrinti. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo
vietinį įgaliotąjį atstovą.

Jei sistema neveikia tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta
pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi,
išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.
Triktis
Jei sistema neveikia
išvis.

Priemonė
▪ Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol
atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros
tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui,
sistema automatiškai įsijungs, kai
elektros tiekimas bus atkurtas.
▪ Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis
ir
nesuveikė
jungtuvas.
Prireikus
pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš
naujo jungtuvą.

Pradėjusi veikti,
▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
sistema iškart sustoja.
bloko oro įleidimo angos neblokuoja
kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir pasirūpinkite
gera ventiliacija.

Prašydami savo įgaliotojo atstovo pagalbos, visada nurodykite:
▪ visą įrenginio modelio pavadinimą;
▪ pagaminimo numerį (jis pateiktas įrenginio vardinėje plokštelėje);
▪ įrengimo datą;
▪ požymius arba triktis ir išsamią defekto informaciją.
ĮSPĖJIMAS
▪ Patys nemodifikuokite, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
įrengiant galima gauti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
▪ Jei pastebėjote šaldalo nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia
nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai
saugus, nenuodingas ir nedegus, tačiau, atsitiktinai
nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš
ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs
nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto
priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema
ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

19

Trikčių šalinimas

Dėl sistemos gedimų patalpoje / vitrinoje esančios prekės gali
pradėti gesti, taigi, prasminga paprašyti savo montuotojo įrengti tam
tikrą signalizaciją (pvz., lemputę). Dėl papildomos informacijos
susisiekite su savo montuotoju.
Įvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų
priemonių ir susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
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20 Perkėlimas
Triktis

Priemonė

Sistema veikia, tačiau ▪ Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos
vėsina nepakankamai.
bloko oro įleidimo angos neblokuoja
kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir pasirūpinkite
gera ventiliacija.
▪ Patikrinkite, ar neužšalo patalpos blokas.
Atitirpinkite įrenginį rankiniu režimu arba
sutrumpinkite
atitirpinimo
operacijos
ciklą.
▪ Patikrinkite, ar patalpoje / vitrinoje ne per
daug prekių. Pašalinkite kelias prekes.
▪ Patikrinkite, ar patalpoje / vitrinoje
sklandžiai cirkuliuoja oras. Pertvarkykite
prekes patalpoje / vitrinoje.
▪ Patikrinkite,
ar
ant
lauko
bloko
šilumokaičio nesusikaupė pernelyg daug
dulkių. Šepetėliu arba dulkių siurbliu
pašalinkite
dulkes
(nenaudokite
vandens). Jei reikia, pasitarkite su
įgaliotuoju atstovu.
▪ Patikrinkite, ar iš patalpos / vitrinos
nenuteka šaltas oras. Sustabdykite šalto
oro nuotėkį laukan.

▪ Pasikeičia veikimo triukšmo tonas. Šį triukšmą sukelia dažnio
pokytis.

19.1.4

Kai blokas įjungiamas po ilgų prastovų. Taip yra todėl, kad į bloką
pateko dulkių.

19.1.5

Požymis: nesisuka lauko bloko
ventiliatorius

Veikimo metu. Ventiliatoriaus sukimosi greitis kontroliuojamas,
siekiant optimizuoti prietaiso veikimą.

20

Perkėlimas

Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu, kuris nuims ir perkels visą
bloką. Blokams perkelti reikia techninių žinių.

21

Utilizavimas

Šio įrenginio viduje yra hidrochlorfluormetano. Prieš utilizuodami šį
įrenginį, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

▪ Patikrinkite, ar nenustatėte pernelyg
aukštos patalpos bloko pamatinės
temperatūros.
Nustatykite
tinkamą
pamatinę vertę.

PASTABA
Nebandykite išmontuoti sistemos patys: sistemos
išmontavimo, tvarkyti šaltnešio, alyvos ir kitų komponentų
tvarkymo darbai turi būti vykdomi laikantis taikomų teisės
aktų. Įrenginius reikia pristatyti į specializuotą pakartotinio
panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą.

▪ Patikrinkite, ar patalpoje / vitrinoje
nelaikoma aukštos temperatūros prekių.
Prekes dėkite tik atvėsinę.
▪ Patikrinkite, ar pernelyg ilgai nelaikomos
atidarytos durys. Sutrumpinkite durų
atidarymo trukmę.

Požymis: iš bloko krenta dulkės

22

Žodynas

Jei, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
požymius, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu,
jei toks yra) ir įrengimo datą (pageidautina – tą, kuri nurodyta
garantijos kortelėje).

Pardavėjas
Gaminio platintojas.

19.1

Naudotojas
Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis
asmuo.

Požymiai, NEPRISKIRIAMI
sistemos triktims

Toliau pateikiami požymiai, NEPRISKIRIAMI sistemos triktims:

19.1.1

Požymis: sistema neveikia

▪ Vėl įjungus sistemą, ši neima veikti iškart. Jei veikimo lemputė
įsijungia, vadinasi, sistema veikia įprastai. Siekiant išvengti
kompresoriaus variklio perkrovos, sistema paleidžiama praėjus
5 minutėms po pakartotinio įjungimo (jei ką tik buvo išjungta).
▪ Įjungus maitinimą, sistema neima veikti iškart. Palaukite minutę,
kol pasiruoš mikrokompiuteris.

19.1.2

Požymis: išjungus veikimą, blokas iškart
neišsijungia

Tuo siekiama, kad nebūtų apgadinti komponentai. Blokas sustos po
kurio laiko.

19.1.3

Požymis: triukšmas (lauko bloko)

▪ Sistemai veikiant vėsinimo režimu, girdimas nuolatinis tylus
šnypštimas. Šį garsą skleidžia lauko ir patalpos blokais tekančios
šaltnešio dujos.

Įgaliotasis gaminio montuotojas
Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti
gaminį.

Taikomi teisės aktai
Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės
direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi
tam tikram gaminiui arba sričiai.
Prižiūrinti įmonė
Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną
gaminio techninę priežiūrą.
Montavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir
prižiūrėti.
Eksploatavimo vadovas
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.
Techninės priežiūros nurodymai
Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų
vadovas, paaiškinantis (jei tinkamas), kaip gaminį arba
įrangą montuoti, konfigūruoti, eksploatuoti ir (arba)
prižiūrėti.

▪ Šnypštimas girdimas paleidus įrenginį arba iškart po išjungimo.
Tai – šaltnešio tėkmės sustojimas arba krypties pasikeitimas.
Montuotojo ir naudotojo trumpasis vadovas
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22 Žodynas
Priedai
Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai
lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis
pridėtoje dokumentacijoje aprašytomis instrukcijomis.
Pasirinktinė įranga
Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima
derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.
Įsigyjama atskirai
Ne Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su
gaminiu,
vadovaujantis
pridėtoje
dokumentacijoje
aprašytomis instrukcijomis.
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