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delineato nel <A> e giudicato positivamente
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положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
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11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
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21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.
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<C>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

<A>

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:
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09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
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01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
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1. DEFINITIES
1.1.

Betekenis van de waarschuwingen en symbolen

De waarschuwingen zijn in deze handleiding geordend volgens hun
zwaarte en kans op voorkomen.
GEVAAR
Duidt een direct gevaarlijke situatie aan die, als ze niet
wordt voorkomen, leidt tot ernstig letsel en/of de dood.
WAARSCHUWING
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als ze niet
wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig letsel en/of de dood.
VOORZICHTIG
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie aan die, als ze niet
wordt voorkomen, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.
Deze aanduiding kan ook worden gebruikt om te
waarschuwen voor onveilige handelingen.
AANDACHT
Duidt situaties aan die uitsluitend kunnen leiden tot
materiële schade.
Dit symbool duidt op handige tips of bijkomende informatie.

Sommige soorten gevaar worden met speciale symbolen aangeduid:
Elektrische stroom.
Gevaar om zich te verbranden (ook door zure stoffen).

13. Het leegpompen ...................................................................... 19
14. Werk aan de elektrische bedrading ......................................... 19
14.1. Voorzorgsmaatregelen bij werk aan de elektrische bedrading .......19
14.2. De elektrische voeding en de bedrading tussen
de units aansluiten ....................................................................... 20
14.3. Voorzorgen bij het bedraden van de elektrische voeding en het
leggen en aansluiten van de bedrading tussen de units .............. 20
14.4. Elektrische kenmerken................................................................. 21
ERHQ-modellen ........................................................................... 21
ERLQ-modellen ........................................................................... 21
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1.2.

Betekenis van termen

Montagehandleiding:
Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde
toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing
moet worden geïnstalleerd, geconfigureerd en onderhouden.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Alle in deze handleiding vermelde voorzorgen betreffen belangrijke
punten: deze voorzorgsmaatregelen dienen dus steeds nauwgezet te
worden gevolgd.

Gebruiksaanwijzing:

Alle activiteiten die in deze handleiding worden beschreven, moeten
door een installateur worden uitgevoerd.

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde
toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing
moet worden gebruikt.

Draag gepaste persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, ...) als u installatie-, onderhouds- of
servicewerkzaamheden aan de unit uitvoert.

Instructies voor het onderhoud:

Vraag bij twijfel over installatieprocedures of bediening van de unit
altijd uw plaatselijke dealer om advies en informatie.

Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit product (indien
van toepassing) dient gemonteerd, geconfigureerd, gebruikt en/of
onderhouden te worden.
Dealer:
Verkoper van de producten beschreven in deze handleiding.

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekkages, brand
of schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik uitsluitend
accessoires en optionele apparatuur van Daikin die speciaal zijn
ontwikkeld voor toepassing met de producten die in deze handleiding
worden behandeld en laat ze door een installateur installeren.

Installateur:

GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK

Technisch geschoold persoon die bevoegd is om de producten die in
deze handleiding worden besproken, te installeren.

Schakel de voeding volledig uit voordat u het servicepaneel
van de schakelkast verwijdert of voordat u onderdelen
aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.

Gebruiker:
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product
gebruikt.
Onderhoudsbedrijf:
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste onderhoudswerkzaamheden
aan de unit uit te voeren of te coördineren.
Toepasselijke wetgeving:
Alle internationale, Europese, nationale en locale richtlijnen, wetten,
verordeningen en/of voorschriften die relevant zijn voor en van
toepassing zijn op een bepaald product en/of een bepaald bereik.
Accessoires:
Apparatuur die bij de unit wordt geleverd en die moet worden
geïnstalleerd volgens de instructies in de documentatie.
Optionele apparatuur:
Apparatuur die optioneel kan worden gecombineerd met de
producten die in deze handleiding worden besproken.
Levering door opdrachtgever:
Niet door Daikin geleverde apparatuur die geïnstalleerd dient te
worden volgens de richtlijnen in deze handleiding.
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Verbreek de verbinding van de voeding in ieder geval
1 minuut of eerder voordat u servicewerkzaamheden aan
elektrische onderdelen gaat uitvoeren. Meet ook na
1 minuut altijd de spanning op de klemmen van de
hoofdstroomkringcondensatoren of op de elektrische
onderdelen en controleer, voordat u onderdelen aanraakt,
of die spanning max. 50 V DC of minder is.
Als u de servicepanelen heeft verwijderd kunnen onder
spanning staande onderdelen gemakkelijk per ongeluk
worden aangeraakt. Laat de unit daarom niet onbeheerd
achter als u voor installatie- of servicewerkzaamheden het
servicepaneel heeft verwijderd.

GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Raak tijdens of direct na bedrijf geen koelleidingen,
waterleidingen of interne onderdelen aan. De leidingen en
de interne onderdelen kunnen heet of koud zijn afhankelijk
van de bedrijfsomstandigheid van de unit.
Uw handen kunnen brandwonden of bevriezingswonden
oplopen als u leidingen of interne onderdelen aanraakt.
Laat om letsel te voorkomen leidingen en interne
onderdelen weer op normale temperatuur komen of draag
veiligheidshandschoenen als het zich niet laat vermijden
om ze aan te raken.

Montagehandleiding
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Waarschuwing

Voorzichtig

■

Vraag aan uw dealer of aan bevoegd personeel om de montagewerkzaamheden uit te voeren. Monteer de machine niet zelf.
Een slechte montage kan lekken of elektrische schokken of
brand veroorzaken.

■

■

Voer de montagewerkzaamheden uit zoals beschreven in deze
montagehandleiding.
Een slechte montage kan lekken of elektrische schokken of
brand veroorzaken.

■

Vraag aan uw plaatselijke dealer wat gedaan moet worden
wanneer het koelmiddel lekt. Indien de unit in een kleine kamer
geplaatst moet worden, dienen de nodige maatregelen
genomen te worden om ervoor te zorgen dat er niet meer koelmiddel kan lekken dan de maximum toegestane concentratie in
het geval dat koelmiddel zou lekken. Anders zou een ongeluk
kunnen gebeuren door gebrek aan zuurstof.

■

Gebruik enkel de voorgeschreven accessoires en stukken voor
de montage.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven stukken kan
waterlekken of elektrische schokken veroorzaken of de unit
doen vallen.

■

Monteer de unit op een fundering die het gewicht van de unit
kan dragen.
Indien de fundering niet stevig genoeg is, kan apparatuur vallen
en iemand verwonden.

■

■

■

■

■

■

Hou tijdens de beschreven montagewerkzaamheden rekening
met sterke winden, orkanen of aardbevingen.
Slordige
montagewerkzaamheden
kunnen
ongelukken
veroorzaken doordat apparatuur kan vallen.

■ Waterleiding
Harde vinylbuizen zijn geen goede aardingen.
■ Bliksemafleider of telefoonaardleiding.
Er kan zich een abnormaal elektrisch potentiaal vormen
indien de bliksem inslaat.
■

Monteer de afvoerleiding zoals beschreven in deze
montagehandleiding om een goede afvoer te hebben, en isoleer
de buis om geen condensatievorming te hebben. Zie de
combinatietabel in "Mogelijke opties" op pagina 5.
Een foute afvoerleiding kan water doen lekken en de meubels
nat maken.

■

Monteer de binnen- en buitenunits en plaats de voedingskabel
en de aansluitdraad op minstens 1 meter van televisietoestellen
of radio's om beeldstoringen of ruis te voorkomen.
(Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 1
meter soms niet om ruis te voorkomen.)

■

Spoel de buitenunit niet af. Dit kan kortsluiting of brand veroorzaken.

■

Monteer de unit niet in de volgende plaatsen:
■ plaatsen waar (mineraal)olienevel of oliedamp hangt (zoals
in een keuken),
plaatsen waarin onderdelen in plastiek kunnen verderven,
afvallen of waterlekken veroorzaken,
■ plaatsen waarin corrosieve gassen (zoals zwavelhoudend
zuur gas) geproduceerd worden,
plaatsen waarin koperleidingen of gelaste onderdelen
kunnen corroderen en koelmiddel doen lekken,

Controleer of alle bedradingen veilig zijn en conform de
beschreven draden uitgevoerd worden; controleer of externe
krachten geen aansluitklemmen of draden kunnen belasten.
Een slechte aansluiting of een slecht gesloten klem kunnen
brand veroorzaken.

■ plaatsen
waarin
zich
machines
bevinden
die
elektromagnetische golven uitstralen.
Elektromagnetische golven kunnen de regeling storen en
maken dat apparatuur slecht begint te werken,

Bij het bedraden tussen de binnenunit en de buitenunit en bij het
bedraden van de voeding: leg al deze draden zo dat de
voorplaat steeds goed en veilig vastgezet kan worden.
Indien de voorplaat niet goed op zijn plaats zit, kunnen de
aansluitklemmen warm worden en elektrische schokken of brand
veroorzaken.

■ plaatsen waarin ontvlambare gassen kunnen lekken, waar
koolstofvezel of ontvlambaar stof in de lucht aanwezig is of
waarin
met
vluchtige
brandbare
gassen
(zoals
verdunningsmiddelen of benzine) gewerkt wordt.
Dergelijke gassen kunnen vuur vatten en een brand
veroorzaken,

Ventileer de omgeving direct als er koelmiddelgas lekt tijdens de
montagewerkzaamheden.
Als koelmiddelgas in contact komt met vuur kan er een toxisch
gas ontstaan.

■

Wanneer eerder gemonteerde units verplaatst moeten worden,
dient eerst het koelmiddel gerecupereerd te worden nadat deze
werd afgetapt. Zie hoofdstuk "13. Het leegpompen" op
pagina 19.

■

Raak nooit direct een lekkend koelmiddel aan. U kunt hierdoor
ernstig letsel oplopen door bevriezingswonden.

■

Monteer altijd een aardlekschakelaar in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving. Anders bestaat het gevaar dat
iemand een elektrische schok krijgt of dat er brand ontstaat.

Montagehandleiding
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■ Gasleiding
Lekkend gas lekt kan vuur vatten of ontploffen.

Controleer of alle elektrische werkzaamheden door bevoegd
personeel worden uitgevoerd volgens de toepasselijke
wetgeving en zoals beschreven in deze montagehandleiding,
gebruik makend van een afzonderlijke kring.
Een niet voldoende krachtige voedingskring of een niet goed
uitgevoerde elektrische constructie kunnen elektrische
schokken of brand veroorzaken.

Nadat de montagewerkzaamheden uitgevoerd werden,
controleer of er geen koelmiddelgas lekt.
Als koelmiddelgas lekt, kan giftig gas in de kamer ontstaan, dat
in contact kan komen met een warmtebron, zoals een kachel,
een kookplaat of een ventilatorkachel.

Sluit de unit aan op de aarde.
De aarding dient te gebeuren conform de toepasselijke
wetgeving.
Sluit een aardleiding nooit aan op een gas- of waterleiding,
een bliksemafleider of een telefoonaardleiding.
Een slechte of onvolledige aarding kan elektrische
schokken veroorzaken.

■ plaatsen waarin de lucht veel zout bevat (zoals aan de zee),
■ plaatsen waarin de spanning schommelt (zoals in fabrieken),
■ in voertuigen of boten,
■ plaatsen waarin zure of alkalische damp aanwezig is.
■

Laat geen kinderen op de buitenunit kruipen; zet geen
voorwerpen op de unit. Kinderen kunnen eraf vallen en zich
kwetsen; voorwerpen kunnen eraf vallen en iemand verwonden.

■

Wanneer units in toepassingen met temperatuuralarmen
gebruikt worden, wordt geadviseerd om een vertraging van
10 minuten te voorzien vooraleer een dergelijk alarm wordt
gegeven wanneer de temperatuur hoger wordt dan een
maximumwaarde. De unit kan meerdere minuten stoppen
tijdens haar normaal bedrijf om de "unit te ontdooien" of
wanneer deze zich in "thermostaatstop" bevindt.
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3.

VOORALEER

TE MONTEREN
■

Een ERLQ_CA-buitenunit kan op een EKHBH/X016*binnenunit aangesloten worden (de bodemplaatverwarming van de buitenunit wordt geregeld via de
buitenprintplaat). Alle functionaliteiten met betrekking
tot het warm water voor huishoudelijk gebruik van een
ERLQ_CA gelden enkel in combinatie met een
EKHBH/X016BB-binnenunit.

■

Een ERHQ0*BA-buitenunit kan op een EKHBH/
X016BB-binnenunit of een EKHBH/X016AA/AB/BAbinnenunit worden aangesloten (indien een kit met
bodemplaatverwarming nodig is, zie "Mogelijke
opties" op pagina 5).

WAARSCHUWING
Aangezien de maximum werkdruk voor ERHQ 4,0 MPa of
40 bar bedraagt en voor ERLQ 4,17 MPa of 41,7 bar, kunnen
buizen met een grotere wanddikte nodig zijn. Zie paragraaf
"8.1. Keuze van het leidingmateriaal" op pagina 12.

3.1.

Bestek van de handleiding

In deze handleiding worden de werkwijzen beschreven voor het
hanteren, het monteren en het aansluiten van de ERHQ en ERLQunits. Deze handleiding bevat instructies opdat adequaat onderhoud
van de unit is gegarandeerd. Bovendien biedt de handleiding
ondersteuning voor problemen.

3.5.
■

3.2.
■

■

■

Het koelmiddel dient met strikte voorzorgsmaatregelen behandeld
te worden om het systeem zuiver, droog en waterdicht te houden.
- Zuiver en droog
Alle mogelijke voorzorgen dienen genomen te worden opdat er
nooit vreemde stoffen (inclusief minerale oliën of vochtigheid) in
het systeem kunnen komen en zich vermengen met het
koelmiddel.
- Waterdicht
Lees zorgvuldig "9. Voorzorgsmaatregelen voor koelmiddelleidingen"
op pagina 13 en volg nauwgezet deze werkwijzen.
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Kabelbinder

2

Label gefluoreerde
broeikasgassen

1

Daar R410A een koelmiddelmengsel is, dient het nodige
bijkomend koelmiddel in zijn vloeibare toestand toegevoegd te
worden. (Indien het koelmiddel in gasvormige toestand is, zal
zijn samenstelling wijzigen, waardoor het systeem niet goed zal
werken).

Meertalig label gefluoreerde
broeikasgassen

1

Schroef (M4x12) (enkel
voor ERLQ)

1

Bevestigingsplaat thermistor
(enkel voor ERLQ,
reserveonderdeel)

1

Thermistorhouder (enkel
voor ERLQ)

1

3.3.

Montage

Zie de montagehandleiding van de binnenunit voor de montage
van de binnenunit.
Laat de unit nooit werken zonder de thermistoren (R3T, R4T) of
de druksensoren (S1NPH, S1PH), want de compressor zou
anders vuur kunnen vatten.
Controleer ook de naam van het model en het serienummer op
de buitenplaten (de voorplaten) wanneer de platen worden
vastgezet of verwijderd om zich niet te vergissen.
Bij het sluiten van de platen voor het onderhoud, zorg ervoor dat
het aanspankoppel niet groter wordt dan 4,1 N•m.

■

■

■

3.4.

Zie de onderstaande afbeelding voor de plaats van de accessoires.

Modelidentificatie

1

De
ERLQ-units
bevatten
speciale
uitrustingen
(isolatie,
bodemplaatverwarming, ...) om deze units goed te laten werken in
gebieden waar de omgevingstemperatuur laag kan worden, terwijl
gelijktijdig de luchtvochtigheid hoog kan zijn. In dergelijke
omstandigheden
kunnen
de
ERHQ-modellen
problemen
ondervinden door teveel ijsvorming op de luchtgekoelde spoel. Indien
dergelijke omstandigheden voorzien worden, dienen de ERLQmodellen in plaats te worden gemonteerd. Deze modellen zijn
voorzien (isolatie, bodemplaatverwarming, ...) om niet te bevriezen.
ER

Controleer of de volgende accessoires met de unit inbegrepen zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor R410A

De aangesloten binnenunit moet de EKHBH/X016 unit zijn, die
uitsluitend voor R410A is ontworpen.

■

Accessoires

H

Q

011

AA

Accessoires

1

V3

V3=1~, 230 V, 50 Hz
W1=3N~, 400 V, 50 Hz
Reeks
Capaciteitklasse (kW)
Buitenunit op R410A
H=lage watertemperatuur – omgeving zone (0~–10°C)
L=lage watertemperatuur – omgeving zone (–10°C~–20°C)
Warmtepomp gescheiden buitenpaar
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■

Mogelijke opties
Bodemplaatverwarming

Afvoerdop

Niet van
toepassing(c)

(a)

ERLQ

Standaard

Optionele kit(b)

ERHQ

Optionele kit(b)

(a) Standaard gemonteerd.
(b) Beide opties mogen niet gecombineerd worden.
(c) Geen afvoerdop beschikbaar voor ERLQ.

ERLQ

Beschutting
tegen sneeuw

Vraag-printplaat

EK016SNC

KRP58M51(a)

(a) Deze vraag-printplaatoptie kan enkel voor de functie "Instellen op de vraag
in bedrijf" worden gebruikt.

Optionele bodemplaatverwarming (enkel voor ERHQ).
EKBPHT16Y*

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Mogelijk

Niet toegestaan

EKHBH/X016BA

Mogelijk

Mogelijk

EKHBH/X016BB

Mogelijk

Mogelijk

3.6.

Hantering

Zoals op onderstaande afbeelding getoond, verplaats traag de unit
door deze aan de linker- en rechtergrepen vast te nemen. Om de
kast niet te vervormen, plaats uw handen ter hoogte van de hoek in
plaats van de luchtinlaat vast te nemen.

VOORZICHTIG
Raak om letsel te voorkomen de luchtinlaat of de
aluminiumlamellen van de unit niet aan.

4.
4.1.

OVERZICHT

VAN DE UNIT

Openen van de unit

2

1

1x

2

GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Zie "2. Veiligheidsvoorschriften" op pagina 2.

GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Zie "2. Veiligheidsvoorschriften" op pagina 2.
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4.2.

Hoofdcomponenten

V3

W1
1

2

1

2

19

3
4

20

18
6
5

12
4
18
3

7
8
9

7
10

10
11
12
13
14

8
11

15
16

15
16

17

17

13
14

1

Warmtewisselaar

11

Accumulator

2

Ventilatormotor

12

Klemmen voor communicatie- en elektrische voeding

3

Reactorspoel(en)

13

Gasafsluiter

4

4-wegsklep

14

Vloeistofafsluiter

5

Printplaat ruisfilter (enkel voor V3-modellen)

15

Elektronische expansieklep (hoofd)

6

Printplaat onderhoud (enkel voor V3-modellen)

16

Elektromagnetische klep (doorlaat heet gas) (enkel voor ERLQ)

7

Druksensor

17

Compressor

8

Elektromagnetische klep injectie (enkel voor ERLQ)

18

Onderhoudspoort

9

Hoofdprintplaat (printplaat inverter en regeling) (enkel voor
V3-modellen)

19

Printplaat regeling (printplaat ruis en filter) (enkel voor
W1-modellen)

10

Hogedrukschakelaar

20

Printplaat inverter (enkel voor W1-modellen)
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4.3.

Functioneel schema ERHQ_V3+W1
2

V3

R1T
Y1E

10

16

10

R6T

M1F-M2F

3

11

R5T
R4T

9

S1NPH

Y1S

7
R3T

1

R2T

8

S1PH

M1C

14

12

5
15

14

13

4

E1HC

6
2

W1

R1T
Y1E

10
R6T

16

10

3

11

Y3S

M1F-M2F

R5T

17

R4T

9

S1NPH

Y1S

7
8
18

R3T

1
12
13

R2T
S1PH

14

M1C

14

15

5

4

E1HC

6
1

Binnenunit EKHBH/X016

14

Afsluiter (met onderhoudspoort 5/16")

2

Buitenunit

15

Carterverwarming

3

Warmtewisselaar

16

Ventilatormotor

4

Onderhoudspoort 5/16"

17

Injectieklep

5

Compressor

18

Capillaire buis

6

Accumulator

R1T

Thermistor (lucht)

7

Druksensor

R2T

Thermistor (uitblaas)

8

Hogedrukschakelaar

R3T

Thermistor (aanzuiging)

9

4-wegsklep

R4T

Thermistor (warmtewisselaar)

10

Filter

R5T

Thermistor (warmtewisselaar midden)

11

Elektronische expansieklep

R6T

Thermistor vloeistof

12

Lokale leiding Ø9,5

Verwarming

13

Lokale leiding Ø15,9

Koeling

Montagehandleiding
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4.4.

Functioneel schema ERLQ_V3+W1
2
R1T

18
Y1E

10
R6T

16

10

3

11

Y3E

M1F-M2F

R5T

17

R4T
Y1S

S1NPH

9

R3T

7

1

R2T

8

S1PH

4

M1C

5
12
13

14

15
E1HC

14

Y3S

6
19

1

Binnenunit EKHBH/X016

15

Carterverwarming

2

Buitenunit

16

Ventilatormotor

3

Warmtewisselaar

17

Elektronische expansieklep (injectie)

4

Onderhoudspoort 5/16"

18

Capillaire buis

5

Compressor

19

Elektromagnetische klep (doorlaat heet gas)

6

Accumulator

R1T

Thermistor (lucht)

7

Druksensor

R2T

Thermistor (uitblaas)

8

Hogedrukschakelaar

R3T

Thermistor (aanzuiging)

9

4-wegsklep

R4T

Thermistor (warmtewisselaar)

10

Filter

R5T

Thermistor (warmtewisselaar midden)

11

Elektronische expansieklep (hoofd)

R6T

Thermistor vloeistof

12

Lokale leiding Ø9,5

Verwarming

13

Lokale leiding Ø15,9

Koeling

14

Afsluiter (met onderhoudspoort 5/16")
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5.

DE

PLAATS VOOR DE MONTAGE
SELECTEREN

5.1.

■

Monteer een leiplaat op de zijde van de buitenunit waar de lucht
wordt aangezogen en plaats de uitlaatzijde zo dat deze een
rechte hoek vormt met de windrichting:

Algemeenheden
VOORZICHTIG

■

Neem gepaste maatregelen om te voorkomen dat
kleine dieren zich in de buitenunit kunnen nestelen.

■

Kleine dieren die in contact komen met elektrische
onderdelen kunnen storingen, rook of brand
veroorzaken. Gelieve de klant te zeggen de ruimte
rond de unit schoon te houden.

Kies een plaats voor de montage die aan de volgende
voorwaarden voldoet en die tevens de goedkeuring van uw klant
draagt.
- Plaatsen die goed verlucht zijn.
- Plaatsen waar de unit geen buren kan storen.
- Zekere plaatsen die het gewicht en de trillingen van de unit
kunnen weerstaan en waarop de unit vlak kan worden
geplaatst.
- Plaatsen waar er geen ontvlambare gassen of productlekken
kunnen voorkomen.
- De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving
met ontploffingsgevaar.
- Plaatsen met voldoende ruimte voor het onderhoud.
- Plaatsen waarvoor de lengtes van de leidingen en van de
bedrading van de binnen- en buitenunits binnen de toegestane
perken blijven.
- Plaatsen waar een eventuele waterlek uit de unit geen schade
kan toebrengen aan de omgeving (wanneer een afvoerbuis
verstopt zou zijn, bijv.).
- Plaatsen waar de unit zo min mogelijk aan regen wordt
blootgesteld.
- Monteer de unit niet in plaatsen die vaak als werkplaats wordt
gebruikt.
In het geval van bouwwerken (bijv. slijpwerk) waar veel stof
wordt geproduceerd, moet de unit afgedekt worden.
- Plaats geen voorwerpen of uitrusting bovenop de unit
(bovenplaat).
- Klim, zit of sta niet op de unit.
- Neem voldoende voorzorgsmaatregelen in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving indien koelmiddel zou
lekken.
Indien de unit op een plaats wordt gemonteerd waar hevige
winden waaien, let dan speciaal op het volgende.
Indien sterke winden van 5 m/s of meer blazen tegen de
luchtuitlaat van de buitenunit, ontstaat een kortsluiting
(aanzuiging van uitgeblazen lucht), wat de volgende gevolgen
kan hebben:
- de capaciteit in bedrijf is minder hoog;
- snellere en meer regelmatige ijsvorming tijdens het verwarmen;
- stilvallen door de verhoogde druk;
- indien een sterke wind constant tegen de voorzijde van de unit
blaast, kan de ventilator zeer snel beginnen draaien en breken.
Raadpleeg de afbeeldingen om deze unit te monteren op
plaatsen waar de windrichting voorspelbaar is.

Montagehandleiding
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2

1
3

■

■

2

1

Leiplaat

2

Sterke wind

3

Uitgeblazen lucht

■

Voorzie een waterafvoerkanaal rond de fundering om overtollig
water rond de unit af te voeren.

■

Indien het moeilijk is om het water uit de unit af te voeren,
monteer de unit dan op een fundering met betonblokken, enz. (de
hoogte van dit soort fundering mag maximum 150 mm bedragen).

■

Indien u de unit op een frame monteert, zet dan een waterdichte
plaat op niet hoger dan 150 mm van de onderzijde van de unit
om te beletten dat water langs onder zou kunnen
binnendringen.

■

Indien de unit op een plaats gemonteerd waar het regelmatig
sneeuwt, zorg dan dat de fundering zo hoog mogelijk is.

■

Indien u de unit op het frame van een
gebouw monteert, plaats dan ook een
waterdichte plaat (ter plaatse te voorzien)
(op maximum 150 mm van de onderkant
van de unit) of gebruik een afvoerkit
(raadpleeg
de
combinatietabel
in
"Mogelijke opties" op pagina 5) om te
beletten dat afgevoerd water zou lekken.
(Zie afbeelding).

■

Zorg ervoor dat de unit vlak (horizontaal) gemonteerd wordt.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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5.2.

■

Een locatie in koude klimaten kiezen

Zie "3.4. Modelidentificatie" op pagina 4.

Enkel voor ERLQ. Ga als volgt te werk om de positie van de
luchtthermistor (R1T) te wijzigen. De thermistorhouder wordt
geleverd in de zak met accessoires.
De reserve thermistorbevestigingsplaat wordt geleverd
in de zak met accessoires.

AANDACHT
Wanneer de buitenunit bij lage buitentemperaturen moet
werken, volg dan zeker de volgende richtlijnen.
■

Monteer de buitenunit met zijn aanzuigzijde naar de muur
gedraaid, zodat deze uit de wind is.

■

Monteer de buitenunit nooit op een plaats waar de aanzuigzijde
rechtstreeks in de wind staat.

■

Plaats een leiplaat op de luchtafvoerzijde van de buitenunit,
zodat deze uit de wind is.

■

In gebieden waar veel sneeuw valt is het belangrijk om een
montageplaats te kiezen waar de sneeuw geen nadelige
werking op de unit kan hebben, en plaats de uitlaatzijde zo dat
deze een rechte hoek vormt met de windrichting.

1
3

2
3
1

4

2

3

1

Monteer een grote afdak.

2

Bouw een voetstuk.
Monteer de unit hoog genoeg van de grond zodat hij niet
in de sneeuw staat.

3

Sterke wind

4

Uitgeblazen lucht

4

Indien geen afdak geplaatst kan worden, monteer dan
de beschutting tegen sneeuw (optie) (EK016SNC).

6

5

10
7

8
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ERHQ

A

289
276
219
117

B

47

423
614

ERLQ

B

Onderaanzicht (mm)

C

Afvoergat

350

Afvoer (enkel voor ERHQ)

■

Er zijn afvoerkits in optie beschikbaar voor de afvoer.

■

Indien de afvoer van de buitenunit moeilijkheden kan
veroorzaken (bijv. als het afvoerwater mensen nat kan maken),
voorzie dan een afvoerleiding met een afvoerdop (optie).

■

Zorg ervoor dat de afvoer naar behoren werkt.

TIJDENS HET

■

Maak alle 4 kabels klaar zoals aangegeven op de tekening.

■

Schroef de bovenste plaat los op de 4 plaatsen die met A en B
zijn aangeduid.

■

Steek de schroeven door de lussen en schroef ze terug vast.

B

A
C

≥100 mm

Indien afvoergaten van de buitenunit
door een sokkel of een vloer
afgedekt worden, monteer dan de
unit hoger om een vrije ruimte van
minstens
100 mm
onder
de
buitenunit te hebben.

Manier van monteren om te beletten dat de unit
zou omvallen

Indien er voor gezorgd moet worden dat de unit niet kan omvallen,
monteer deze dan zoals aangegeven op de afbeelding.

AANDACHT

Fundering

Controleer de sterkte en het vlak zijn van de grond waarop de
unit gemonteerd zal worden, zodat de unit niet gaat trillen of
lawaai maken wanneer in bedrijf.

■

Maak de unit goed vast met de ankerbouten zoals aangegeven
op het schema van de fundering op de afbeelding. (Maak 4 sets
M12 ankerbouten klaar, elk met hun moer en sluitringen (ter
plaatse te voorzien).)

■

Draai de ankerbouten in de fundering tot zij nog 20 mm boven
het oppervlak van de fundering uitsteken.

Montagehandleiding
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(345-355)

284
259
160
36

VOORZORGSMAATREGELEN
MONTEREN

■

C

182 154 159

Uitblaaszijde

6.3.

6.1.

B

Controleer de combinatietabel in "Mogelijke opties" op pagina 5 om
te zien of een afvoer toegestaan is. Indien een afvoer op uw unit
toegestaan is en de montageplaats een afvoer vereist, volg dan de
volgende richtlijnen.

11

6.

140

620

A

6.2.

C

A
140

35
60

140
350
(345-355)

620

140

A

Plaats van de 2 bevestigingsgaten op de voorzijde van de unit

B

Plaats van de 2 bevestigingsgaten op de achterzijde van de unit

C

Kabels: ter plaatse te voorzien
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7.

DE

RUIMTE NODIG VOOR HET ONDERHOUD

2.

Voor een montage van meerdere zijdelinks aangesloten units
(2 of meer units) per rij.

De maten en afmetingen in de afbeeldingen zijn in mm uitgedrukt.
(Zie "6. Voorzorgsmaatregelen tijdens het monteren" op pagina 11)
Voorzorgsmaatregelen
(A) Voor een niet gestapelde montage (zie afbeelding 1 voor ERHQ,
zie afbeelding 1 voor ERLQ)
Hindernis aanzuigzijde

✓

Hindernis uitblaaszijde

1

Er is een hindernis
≥3000

In deze gevallen, sluit
de bodem van het
montageframe om
te beletten dat de
uitgeblazen lucht een
andere weg zou volgen.

Hindernis linkerzijde

2

Hindernis rechterzijde

H

De verbanden tussen de afmetingen H, A en L zijn in de volgende
tabel weergegeven.

L≤H

Aanbevolen
montageopstelling.(a)

H<L

Deze situatie is niet
toegestaan.
(a) Speciaal voor ERLQ om een blootstelling aan wind te beletten of om te
beletten dat de spoel van de warmtewisselaar door sneeuw zou beïnvloed
worden.

8.

L

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L

300

Montage niet toegestaan

MAAT

KOELMIDDELLEIDING EN
TOEGESTANE LEIDINGLENGTE

(B) Voor een gestapelde montage (enkel voor ERHQ)
1.

≥600
≥1500

In deze gevallen kunnen
slechts 2 units geplaatst
worden.

3

Hindernis bovenzijde

L
A

Indien er zich vooraan de uitblaaszijde hindernissen bevinden.
GEVAAR
■

Leidingen en andere onder druk staande onderdelen
dienen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en
geschikt te zijn voor koelmiddel. Gebruik met
fosforzuur gedesoxideerd naadloos koper voor
koelmiddelleidingen.

■

De montage door een erkende koelmiddeltechnicus
uitgevoerd te worden; de keuze van het materiaal en
de montage dienen te voldoen aan de toepasselijke
wetgeving. In Europa dient de norm EN378
gehanteerd te worden.

≥100

A

≥1000

2.

Indien er zich vooraan de luchtinlaat hindernissen bevinden.
AANDACHT
Voor de personen belast met het leggen en aansluiten
van de leidingen:
Open zeker de afsluiter na het werk aan de leidingen en het
ontluchten. (Het systeem laten werken met een gesloten
afsluiter kan de compressor breken.)
≥100

A

Het is verboden om koelmiddel in de atmosfeer af te voeren.
Vang het koelmiddel op volgens de geldende wetgeving
betreffende het opvangen en elimineren van freon.

≥300

Niet meer dan een unit opstapelen.
Er zijn ongeveer 100 mm nodig om de afvoerbuis van de bovenste
buitenunit te kunnen plaatsen. Sluit deel A af zodat lucht uit de uitlaat
geen andere weg kan volgen.
(C) Voor een montage in meerdere rijen van units (voor op daken,
enz.)(enkel voor ERHQ)
1.

8.1.

Keuze van het leidingmateriaal

■

Materiaal: met fosforzuur gedeoxideerde naadloze koperen buis
voor koelmiddel.

■

Hardheidsgraad: gebruik leidingen met een hardheidsgraad op
basis van de leidingdiameter zoals in de onderstaande tabel
staat vermeld.

■

De leidingdikte van de koelmiddelleiding dient te voldoen aan de
toepasselijke wetgeving. De minimale leidingdikte voor
R410A-leidingen moet voldoen aan de waarden in de
onderstaande tabel.

Voor een montage van één unit per rij.

≥100
≥2000
≥200
≥1000
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Ø leiding

Hardheidsgraad
van leidingmateriaal

Minimale dikte t (mm)

9,5

O

0,80

15,9

O

1,00

O=Gegloeid
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8.2.

■

Maat van de koelmiddelleiding

De buizen tussen de buitenunit en de binnenunit dienen in principe
dezelfde maat te hebben als de aansluitingen buiten.

Om te beletten dat vuil, vloeistof of stof in de leiding kan
binnendringen, sluit de buis af met kleefband of nijp ze dicht.
Wees zeer voorzichtig bij het plaatsen van koperen buizen door
de wanden.

Maat van de koelmiddelleiding (mm)

Gasleiding

Ø15,9

Vloeistofleiding

Ø9,5

8.3.

Toegestane leidinglengte en hoogteverschil

Zie de tabel hieronder voor de toegestane lengtes en hoogtes. Zie
afbeelding 2. Veronderstel dat de langste lijn op de afbeelding met de
in werkelijkheid langste buis overeenstemt, en dat de hoogte unit op
de afbeelding met de in werkelijkheid hoogste unit overeenstemt.

Plaats

Montageperiode

Meer dan een maand

Leiding vastklemmen

Buitenunit

Minder dan
een maand

Binnenunit

Ongeacht de periode

De leiding dichtknijpen
of afdichten met
kleefband

Enkel voor ERHQ
Toegestane leidinglengte

V3

W1

■

Maximum totale leidinglengte in één richting(a)

L

Beschermingsmethode

75 m (95 m)

De leidingen dienen zo gemonteerd te worden dat de flare nooit
mechanisch belast is.

Maximum hoogte tussen binnen en buiten

H

9.1.

30 m

Lengte zonder vulling

L

≤30 m

Enkel voor ERLQ
Toegestane leidinglengte

■

Hergebruik nooit flares. Maak nieuwe flares om lekken te
voorkomen.

■

Gebruik een pijpensnijder en een flaregereedschap die geschikt
zijn voor het gebruikte koelmiddel.

■

Gebruik alleen de met de unit meegeleverde gegloeide moeren
voor leidingen met flareaansluiting. Andere moeren voor
leidingen met flareaansluitingen kunnen koelmiddellekken
veroorzaken.

■

Zie de tabel voor flareafmetingen en aanhaalmomenten (te vast
draaien zal de flare doen barsten).

≤10 m

(a) De waarden tussen haakjes staan voor de equivalente lengte.

V3

W1

Maximum totale leidinglengte in één richting(a)

L

50 m (70 m)

Maximum hoogte tussen binnen en buiten

H

30 m

Lengte zonder vulling

L

Voorschriften met betrekking tot de flares

Leidingmaat
(mm)

Aanhaalmoment
(N•m)

Flareafmetingen A
(mm)

Flarevorm
(mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

90 ±2
45 ±
2
A

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

≤10 m
(a) De waarden tussen haakjes staan voor de equivalente lengte.

9.

VOORZORGSMAATREGELEN

VOOR

R=0.4~0.8

KOELMIDDELLEIDINGEN
■

Sta nooit toe dat iets anders dan het aangewezen koelmiddel
zich kan vermengen in de vriescyclus, zoals lucht, enz. Indien er
koelmiddelgas zou lekken terwijl de unit in bedrijf is, ventileer
dan onmiddellijk de kamer.

■

Gebruik uitsluitend R410A als u koelmiddel toevoegt.
Installatiegereedschap:
Gebruik uitsluitend installatiegereedschap (meetinstrument,
verdeelstuk, vulslang enz.) dat geschikt is voor R410Ainstallaties zodat het de druk kan weerstaan en het niet mogelijk
is dat vreemde stoffen (zoals minerale oliën en vocht) in het
systeem komen.
Vacuüm pomp:
Gebruik een 2-trapsvacuümpomp met een terugslagklep.
Zorg dat de olie in de pomp niet in het systeem terugstroomt als
de pomp buiten werking is.
Gebruik een vacuümpomp die het systeem tot –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg) kan leegpompen.

■

Wanneer u de moer voor flareaansluiting bevestigt, smeert
u eerst de binnenkant van de flare in met ether- of esterolie en
draait u ze vervolgens met de hand 3 of 4 slagen vast, voordat
u ze stevig vastschroeft.

■

Draai een moer voor flareaansluiting altijd los met behulp van
twee sleutels in combinatie met elkaar.
Gebruik bij het aansluiten van de leidingen altijd een combinatie
van moersleutel en momentsleutel om de moer voor flareaansluiting vast te draaien en te voorkomen dat deze moer zou
barsten en een lek veroorzaken.
1

2

4

Montagehandleiding
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3

1

Momentsleutel

2

Moersleutel

3

Leidingverbinding

4

Moer voor flareaansluiting
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Alleen voor noodgevallen
Wanneer u geen andere keuze hebt dan de leiding zonder
momentsleutel aan te sluiten, volg dan de volgende
installatiemethode:

■

■ Draai de moer voor flareaansluiting vast met een moersleutel
tot het aanhaalmoment plots stijgt.
■ Span nu de moer voor flareaansluiting verder aan volgens de
volgende hoek:
Leidingmaat
(mm)

Verdere aantrekhoek
(graden)

Aanbevolen armlengte
van moersleutel (mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

9.2.
■

■

1

Richtlijnen voor het hardsolderen

2

Blaas tijdens het solderen de leiding door met stikstof.
Het doorblazen met stikstof voorkomt de vorming van een
oxidelaag aan de binnenzijde van de leidingen. Een oxidelaag
heeft een negatief effect op de kleppen en compressoren in het
koelsysteem en daarmee op een probleemloze werking van het
systeem.

■

De stikstofdruk dient met een drukregelaar te worden ingesteld op
0,02 MPa (deze druk is net voldoende om op de huid te voelen).
1

2

3

4

6

■

Aangezien de bevestigingsplaat van de afsluiter zich kan
vervormen wanneer enkel een momentsleutel wordt gebruikt om
de moer van de flareaansluiting los of vast te draaien, klem
steeds eerst de afsluiter vast met een moersleutel en schroef
dan pas de moer van de flareaansluiting ("flaremoer") vast of los
met een momentsleutel.
Plaats de moersleutel niet op de dop van de steel, daar dit
anders koelmiddel zou doen lekken.

1

Moersleutel

2

Momentsleutel

Wanneer verwacht wordt dat de werkdruk laag zal zijn (tijdens het
koelen bij lage buitenluchttemperaturen, bijv.), sluit dan de moer
van de flareaansluiting in de afsluiter op de gasleiding voldoende
af met een siliconendichting als maatregel tegen het bevriezen.

Siliconendichting
(Zorg ervoor dat er geen opening is)

5

6

De afsluiter openen/sluiten

1

Koelmiddelleidingen

De afsluiter openen

2

Te solderen deel

1.

Verwijder het klepdeksel.

3

Kleefband

2.

4

Manuele klep

Steek een inbussleutel (vloeistofzijde 4 mm/gaszijde: 6 mm) in
de klepsteel en draai de klepsteel linksom.

5

Drukregelaar

3.

Als de klepsteel niet verder kan worden gedraaid, stop dan.
De afsluiter is nu open.

6

Stikstof

De afsluiter sluiten

Gebruik geen antioxidantia tijdens het hardsolderen van
buiskoppelstukken.
Residuen kunnen buizen verstoppen en uitrustingen breken.

1.

Verwijder het klepdeksel.

2.

Steek een inbussleutel (vloeistofzijde 4 mm/gaszijde: 6 mm) in
de klepsteel en draai de klepsteel rechtsom.

■

Gebruik geen vloeimiddel wanneer u koper-op-koper
koelmiddelleidingen soldeert. Gebruik fosfor-kopersoldeervulstof
(BCuP) zodat er geen vloeimiddel nodig is.

3.

Als de klepsteel niet verder kan worden gedraaid, stop dan.
De afsluiter is nu gesloten.

■

Vloeimiddel heeft een zeer schadelijke invloed op koelmiddelleidingsystemen. Als u bijvoorbeeld vloeimiddel op chloorbasis
gebruikt, dan gaan leidingen corroderen. En als het vloeimiddel
fluor bevat, dan zal dat de koelmiddelolie aantasten.

9.3.

Richting om te sluiten
Vloeistofzijde

Gaszijde

Bediening van de afsluiter

Waarschuwingen voor hantering van afsluiter
■

Zorg dat beide afsluiters tijdens bedrijf zijn geopend.

Waarschuwingen voor hantering steeldop

■

In de onderstaande afbeelding staan de namen van elk onderdeel
die u gebruikt bij de bediening van de afsluiter.

■

De steeldop is afgedicht op de
plaatsen die met de pijl zijn aangeduid.
Zorg dat u de steeldop niet beschadigt.

■

Zorg dat u na het werken met de
afsluiter de steeldop goed vastdraait.
Zie de onderstaande tabel voor
aanhaalmomenten.

■

Controleer na het vastspannen van de steeldop of er geen
koelmiddel lekt.

1
2
3

1

Onderhoudspoort en dop
van de onderhoudspoort

2

Klepsteel

3

Aansluiting lokale leiding

4

Steeldop

4
■

In de fabriek wordt de afsluiter gesloten.

■

Oefen niet teveel kracht uit op de klepsteel. Anders kan de
behuizing van de afsluiter breken.
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■

Waarschuwingen voor hantering van onderhoudspoort
■

Gebruik altijd een vulslang die is uitgerust met een
klepdepressorpin omdat de onderhoudspoort een Schrader-klep is.

■

Als u met de onderhoudspoort gedaan hebt, draai dan de dop
van de onderhoudspoort goed vast. Zie de onderstaande tabel
voor aanhaalmomenten.

■

Controleer na het vastdraaien van
onderhoudspoort of er koelmiddel lekt.

de

dop

van

Vooraleer elektrische draden doorheen de uit te kloppen gaten
te leiden, verwijder alle bramen uit deze gaten en wikkel
kleefband om de draden om ze niet te beschadigen.

de
1

9.4.

Aanhaalmomenten

Item

Aanhaalmoment (N•m)

Steeldop, vloeistofzijde

13,5~16,5

Steeldop, gaszijde

22,5~27,5

Dop van de onderhoudspoort

11,5~13,9

2

1

Uit te kloppen gat

2

Braam

3

Inpakmateriaal

3

10.1. Vreemde voorwerpen beletten in te dringen
Dicht de gaten waardoor de buizen gaan met stopverf of
isolatiemateriaal (ter plaatse te voorzien) om geen gaten te hebben
(zie de afbeelding).

10. KOELMIDDELLEIDINGEN
1

■

De lokale leidingen kunnen in vier richtingen (A, B, C, D) worden
gemonteerd.
1

2

1

3

7
B
4

4

5

6

8

9
10
A

C
D

Afbeelding – Lokale leidingen in 4 richtingen
1

Boor

2

Middelste gedeelte rond het uit te kloppen gat

3

Uit te kloppen gat

4

Insnijding

5

Aansluitleiding

6

Onderkant frame

7

Frontplaat

8

Buis uitlaatplaat

9

Schroef frontplaat

10

Schroef buis uitlaatplaat

A

Voorwaarts

B

Achterwaarts

C

Zijwaarts

D

Neerwaarts

■

Door de twee insnijdingen weg te snijden kan de montage
gebeuren zoals getoond in de afbeelding "Lokale leidingen in
4 richtingen".
(Gebruik een metaalzaag om de uitsnijdingen weg te snijden.)

■

Om de aansluitleiding op de unit in neerwaartse richting aan te
sluiten, maak een uit te kloppen gat door met boor van Ø6 mm in
het middelste gedeelte rond het uit te kloppen gat te gaan (4x).
(Zie afbeelding "Lokale leidingen in 4 richtingen".)

■

Stopverf of isolatiemateriaal
(ter plaatse te voorzien)

Nadat het uit te kloppen gat te hebben uitgeklopt, wordt
geadviseerd om de rand en de omringende eindvlakken te verven
om te beletten dat deze zouden roesten.

Als het risico bestaat dat kleine dieren via de uit te kloppen gaten het
systeem binnendringen, dicht dan de gaten met verpakkingsmateriaal
(ter plaatse te voorzien).
Als insecten of kleine dieren in de buitenunit binnendringen, kan een
kortsluiting in de elektriciteitskast ontstaan.
Dicht de uit te kloppen gaten af in koude streken om geen vochtigheid
of sneeuw toe te laten.

10.2. Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van
lokale leidingen en de isolatie
■

Zorg ervoor dat geen van de buizen binnen of buiten in contact
kunnen komen met het deksel van de compressorklemmen.
Indien de isolatie van de buizen langs de vloeistofzijde hiermee
in contact komt, regel dan de hoogte zoals getoond op
onderstaande afbeelding. Zorg er tevens voor dat de lokale
leidingen noch de bouten, noch de buitenwanden van de
compressor kunnen raken.

■

Wanneer de buitenunit boven de binnenunit gemonteerd wordt,
kan het volgende voorkomen:
het condenswater op de afsluiter kan naar de binnenunit
vloeien. Om dit te voorkomen, dek de afsluiter met
afdichtingsmateriaal.

■

Als de temperatuur hoger is dan 30°C en de relatieve vochtigheid
meer dan RV 80% bedraagt, moet het afdichtingmateriaal ten
minste 20 mm dik worden aangebracht om condensatie op het
oppervlak van de afdichting te voorkomen.

■

Vergeet niet de lokale buizen aan de vloeistofzijde en aan de
gaszijde te isoleren.
AANDACHT
Elke blote leiding kan condensatie veroorzaken.
(De buizen langs de gaszijde kunnen tot 120°C warm worden:
gebruik dus isolatiemateriaal dat deze temperaturen kan
verdragen.)
GEVAAR
Raak nooit buizen of interne onderdelen aan.

Montagehandleiding

15

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1

Buitenunit voor lucht-water-warmtepomp
4PW57794-1 – 08.2010

11. LEKKAGETEST

EN ONTLUCHTEN

Wanneer alle leidingen geplaatst en aangesloten zijn en de buitenunit
op de binnenunit is aangesloten, dient nog het volgende te gebeuren:

1
4

2

■

op lekkages te controleren in de koelmiddelleidingen

■

de vacuümdroogprocedure uit te voeren om alle vocht in de
koelmiddelleidingen te verwijderen.

3
4

Wanneer de kans bestaat dat er vocht in de koelmiddelleiding zit
(bijvoorbeeld als regenwater in de leidingen is gekomen), voer dan
eerst de vacuümdroogprocedure uit totdat al het vocht is verwijderd.

5
5

11.1. Algemene richtlijnen

6

■

Alle leidingen in de unit zijn in de fabriek getest op lekkages.

■

Gebruik een 2-trapsvacuümpomp met een terugslagklep die tot
een meterdruk van –100,7 kPa (5 Torr absoluut, –755 mm Hg) kan
leegpompen.

■

Sluit de vacuümpomp aan op zowel de onderhoudspoort
("servicepoort") van de gasafsluiter als op deze van de
vloeistofafsluiter voor een grotere doeltreffendheid.

A
1

Compressor

2

Deksel over klemmen

3

Lokale buizen binnen en buiten

4

Afdichting, enz.

5

Isolatiemateriaal

AANDACHT

6

Bouten

■

A

Wees voorzichtig met de aansluitingen van de buizen,
bouten en buitenwand

Ontlucht de lucht niet met koelmiddel. Gebruik een
vacuümpomp om de installatie leeg te pompen. Er is
geen bijkomend koelmiddel voorzien voor het ontluchten.

■

Controleer of de gasafsluiter en de vloeistofafsluiter
goed gesloten zijn vooraleer met de lektest of het
vacuümdrogen te beginnen.

10.3. Waarschuwingen betreffende de noodzaak van
een opvangbak
Om te vermijden dat olie in de stijgende buizen terug naar de
compressor zou kunnen vloeien wanneer deze stopt, om zo een
fenomeen van vloeistofcompressie te veroorzaken, of beschadigen
toe te brengen door die terugstromende olie, is het nodig om een
opvangbak per hoogteverschil van 10 m in de stijgende gasleiding te
voorzien.
■

■

11.2. Opstelling
(Zie afbeelding 5)

Afstand tussen de opvangbakken. (Zie afbeelding 4)

1

Manometer

2

Stikstof

3

Koelmiddel

A

Buitenunit

4

Weegmachine

B

Binnenunit

5

Vacuümpomp

C

Gasleiding

6

Afsluiter

D

Vloeistofleiding

E

Olieopvangbak

11.3. Lekkagetest

H

Voorzie een opvangbak per hoogteverschil van 10 m.

De lekkagetest moet voldoen aan specificatie EN 378-2.

Er is geen opvangbak nodig als de buitenunit hoger dan de
binnenunit wordt gemonteerd.
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1

Vacuüm lekkagetest
1.1 Pomp het systeem leeg via de vloeistof- en de gasleiding
tot –100,7 kPa (5 Torr).
1.2 Schakel de vacuümpomp uit als de gewenste druk eenmaal is
bereikt en controleer of de druk ten minste 1 minuut niet stijgt.
1.3 Als de druk stijgt, dan bestaat de mogelijk dat in het
systeem vocht aanwezig is (zie vacuüm drogen onder) of
dat het systeem een lekkage heeft.

2

Druklekkagetest
2.1 Breek het vacuüm door de druk te verhogen met stikstofgas
tot een minimale meterdruk van 0,2 MPa (2 bar).
Stel de meterdruk nooit hoger in dan de maximale
bedrijfsdruk van de unit d.w.z. 4,0 MPa (40 bar).
2.2 Test op lekkages door een bubbeltestoplossing op alle
leidingaansluitingen aan te brengen.
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AANDACHT
Zorg dat u een kwalitatief goede bubbeltestoplossing bij uw dealer aanschaft.
Gebruik geen zeepwater want hierdoor kunnen
de flaremoeren breken (zeepwater kan immers
zout bevatten en zout absorbeert vocht dat kan
bevriezen als de leidingen afkoelen), en
bovendien kunnen de flareverbindingen erdoor
gaan corroderen (want zeepwater kan ammonia
bevatten dat zorgt voor een corrosief effect
tussen de messing flaremoer en de koperen
flare).

Het ingevulde label moet aan de binnenkant van het product en in de
buurt van de vulpoort van het product worden aangebracht (bijv. op
de binnenkant van het servicedeksel).
4

Controleer of de vacuümstreefwaarde minimaal 1 uur standhoudt
terwijl de vacuümpomp is uitgeschakeld.

3

Als de streefwaarde voor het vacuüm niet binnen de 2 uur wordt
bereikt of niet 1 uur lang kan worden gehandhaafd, dan kan er
te veel vocht in het systeem aanwezig zijn.

4

Verbreek in dat geval het vacuüm door de druk met stikstofgas
te verhogen tot een meterdruk van 0,05 MPa (0,5 bar) en
herhaal stappen 1 tot 3 totdat al het vocht is verwijderd.

5

De afsluiters kunnen nu worden geopend en/of extra koelmiddel kan
worden bijgevuld (zie "12. Bijvullen van koelmiddel" op pagina 17).
Na het openen van de afsluiter is het mogelijk dat de druk
in de koelmiddelleidingen niet stijgt. Dit kan worden
veroorzaakt door de gesloten stand van de expansieklep in
het circuit van de buitenunit. Het vormt echter geen enkel
probleem voor een goed functioneren van de unit.

12. BIJVULLEN

VAN KOELMIDDEL

12.1. Belangrijke informatie over het gebruikte
koelmiddel

Aanvullende hoeveelheid
koelmiddel die op locatie
is bijgevuld

3

Totale hoeveelheid
koelmiddel

4

Bevat gefluoreerde
broeikasgassen die
onder het Kyotoprotocol vallen

5

Buitenunit

6

Koelmiddelcilinder
en verdeelstuk voor
het vullen

3
6

Ga als volgt te werk om al het vocht uit het systeem te verwijderen:

2

2
2

5

11.4. Vacuüm drogen

Pomp het systeem leeg gedurende minstens 2 uur om een
streefwaarde van –100,7 kPa te bereiken.

Hoeveelheid koelmiddel
af fabriek: zie typeplaatje
van de unit

1

2.3 Loos al het stikstofgas.

1

1

Op grond van nationale implementatie van EU-wetgeving
over bepaalde gefluoreerde broeikasgassen kan het vereist
zijn dat op de unit de desbetreffende officiële landstaal
wordt gebruikt. Daarom wordt er bij de unit een extra
meertalig label voor gefluoreerde broeikasgassen geleverd.
De plakinstructies staan vermeld aan de achterzijde van
dat label.
Om te beletten dat de compressor zou stilvallen. Vul niet meer
koelmiddel dan de aangegeven hoeveelheid.
■

Deze buitenunit is in de fabriek gevuld met koelmiddel en
afhankelijk van de leidingmaten en -lengten hebben sommige
systemen een aanvullende hoeveelheid koelmiddel nodig. Zie
"12.4. Berekenen van de hoeveelheid bij te vullen koelmiddel
voor ERLQ-modellen" op pagina 18.

■

Indien opnieuw met koelmiddel moet gevuld worden, zie
"12.5. Volledig opnieuw vullen" op pagina 18.

12.2. Voorzorgen en algemene richtlijnen
■

Indien het voor een onderhoud van de unit nodig is om het
koelmiddelsysteem te openen, dient het koelmiddel behandelt
en weggeworpen te worden zoals beschreven in de
toepasselijke wetgeving.

■

Er kan pas koelmiddel worden bijgevuld als het bedraden op
locatie is voltooid.

■

Bovendien mag er pas koelmiddel worden bijgevuld nadat er een
lekkagetest en een vacuümdroogprocedure is uitgevoerd (zie
"11. Lekkagetest en ontluchten" op pagina 16).

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het
Kyoto-protocol vallen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.

VOORZICHTIG

Koelmiddeltype:
GWP(1) waarde:

Let bij het vullen van een systeem op dat u de maximaal
toegestane hoeveelheid in geen geval overschrijdt omdat
daardoor waterslag kan optreden.

(1)

R410A
1975

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)

Schrijf met onuitwisbare inkt,

WAARSCHUWING

■

➀ de fabriekshoeveelheid koelmiddel,

■

Koelmiddelflessen dienen voorzichtig worden geopend.

■

➁ de aanvullende hoeveelheid koelmiddel die op locatie is
bijgevuld en

■

Draag altijd veiligheidshandschoenen en bescherm
uw ogen tijdens het bijvullen van koelmiddel.

■

➀+➁ de totale hoeveelheid koelmiddel

op het bij het product geleverde label over gefluoreerde broeikasgassen.

GEVAAR

■

Montagehandleiding

17

■

Als het systeem onder spanning staat, sluit het
frontpaneel wanneer niemand de unit kan bewaken.

■

Het bijvullen met een ongeschikte substantie kan
explosies en ongevallen veroorzaken. Let dus altijd op
dat het juiste koelmiddel (R410A) wordt bijgevuld.

Deze unit moet bijkomend met koelmiddel gevuld worden
afhankelijk van de lengte van de op de vestiging aangesloten
koelmiddelleiding.
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■

■

Controleer of het koelmiddel zich in vloeibare toestand bevindt
alvorens deze in de vloeistofleiding te vullen. Aangezien R410A
een koelmiddelmengsel is, zal zijn samenstelling wijzigen indien
het in zijn gasvormige toestand wordt gevuld, waardoor ook de
normale werking van het systeem niet langer kan gewaarborgd
worden.

12.5. Volledig opnieuw vullen
AANDACHT
Vooraleer opnieuw te vullen, zorg eerst dat ook de interne
leidingen van de unit vacuümgedroogd zijn. Gebruik de
interne onderhoudspoort van de unit om dit te doen.
Gebruik NIET de onderhoudspoorten die zich op de
afsluiter bevinden (zie "9.3. Bediening van de afsluiter" op
pagina 14), aangezien via deze poorten niet goed
vacuümgedroogd kan worden.
De buitenunits hebben 1 poort op de leidingen. Deze
bevindt zich tussen de warmtewisselaar en de 4-wegsklep.

Alvorens te vullen, controleer eerst of de koelmiddelfles al dan
niet met een sifon is uitgerust en plaats de fles in functie
hiervan.
Vullen met een fles niet
uitgerust met een sifon
Vul het vloeibare
koelmiddel bij met de
fles ondersteboven.

Vullen met een fles
uitgerust met een sifon
Vul het vloeibare koelmiddel
bij met de fles in een
rechtopstaande positie.

Indien opnieuw volledig gevuld moet worden (na een lek, enz.), gebruik
het onderstaande om de nodige hoeveelheid koelmiddel te bepalen.

12.3. Berekenen van de hoeveelheid bij te vullen
koelmiddel voor ERHQ-modellen

Enkel voor ERHQ
Tabel 3: Totaal te vullen hoeveelheid <eenheid: kg>

AANDACHT

Koelmiddelleidinglengte

De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend
volgens één richting.
Voor V3-modellen
Een bijkomende vulling is niet nodig indien de leidinglengte minder
dan 30 m bedraagt.
Indien de leidinglengte echter minder dan 5 m bedraagt, dient de unit
opnieuw volledig gevuld te worden. Zie "12.5. Volledig opnieuw
vullen" op pagina 18.

Indien de leidinglengte meer dan 30 m bedraagt, gebruik de onderstaande
tabel om de hoeveelheid bij te vullen koelmiddel te bepalen.
Tabel 1: Hoeveelheid bij te vullen koelmiddel <eenheid: kg>

3~10 m

10~20 m 20~30 m 30~40 m

40~50 m

50~60 m

V3

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

5,2

60~75 m

5,7

W1

2,95

3,45

3,95

4,45

4,95

5,45

5,95

Enkel voor ERLQ
Totaal te vullen hoeveelheid <eenheid: kg>
De hoeveelheid (kg) te vullen koelmiddel hangt af van de totale
vloeistofleidinglengte.
Totale te vullen hoeveelheid koelmiddel = 3,4 kg + (totale lengte (m)
van de vloeistofleiding – 10 m) x 0,054
Opmerking: De unit is af fabriek gevuld met 3,4 kg koelmiddel.

Koelmiddelleidinglengte
3~5 m

5~30 m

30~40 m

40~50 m

50~60 m

60~75 m

(a)

(b)

0,5

1,0

1,5

2,0

(a) Opnieuw vullen vereist, zie "12.5. Volledig opnieuw vullen" op pagina 18.
(b) Geen bijkomende vulling vereist

Voor W1-modellen
Een bijkomende vulling is niet nodig indien de leidinglengte minder
dan 10 m bedraagt.

Indien de leidinglengte meer dan 10 m bedraagt, gebruik de onderstaande
tabel om de hoeveelheid bij te vullen koelmiddel te bepalen.
Tabel 2: Hoeveelheid bij te vullen koelmiddel <eenheid: kg>
Koelmiddelleidinglengte
3~10 m

10~20 m

20~30 m

30~40 m

40~50 m

50~60 m

60~75 m

(a)

0,5

1

1,5

2

2,5

3,0

(a) Geen bijkomende vulling vereist

12.4. Berekenen van de hoeveelheid bij te vullen
koelmiddel voor ERLQ-modellen
AANDACHT
De leidinglengte is de lengte van de leidingen gerekend
volgens één richting.
Een bijkomende vulling is niet nodig indien de leidinglengte minder
dan 10 m bedraagt.

Indien de leidinglengte meer dan 10 m bedraagt, gebruik de onderstaande
formule om de hoeveelheid bij te vullen koelmiddel te bepalen.
R=(totale lengte (m) van de vloeistofleiding – 10 m) x 0,054
R=bijkomende vulling (kg) (afgerond in eenheden van 0,1 kg)
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13. HET

LEEGPOMPEN

14. WERK

Deze unit is uitgerust met een automatisch leegpompsysteem dat
alle koelmiddel uit de lokale leidingen en de binnen unit in de
buitenunit opvangt. Om het milieu te beschermen, pomp het systeem
op de volgende manier leeg als het systeem verplaatst of afgevoerd
moet worden.

WAARSCHUWING
■

Alle bedradingen dienen door een erkende elektricien
uitgevoerd te worden.

■

Alle componenten die op de vestiging worden
voorzien en alle elektrische constructies dienen te
voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Zie de betreffende onderhoudshandleiding voor nadere
bijzonderheden.

WAARSCHUWING

GEVAAR: HOOGSPANNING

De buitenunit is uitgerust met een lagedrukschakelaar of
een lagedruksensor om de compressor te beschermen
door deze uit te schakelen. Sluit de lagedrukschakelaar
nooit kort terwijl het systeem leeggepompt wordt!

Schakel de elektrische voeding minstens 1 minuut uit om
geen
elektrische
schok
te
hebben
vooraleer
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op elektrische
onderdelen. Meet ook na 1 minuut altijd de spanning op de
klemmen van de hoofdstroomkringcondensatoren of op de
elektrische onderdelen en controleer, voordat u onderdelen
aanraakt, of die spanning maximum 50 V DC bedraagt.

AANDACHT
Vooraleer met het leegpompen te beginnen, controleer eerst
of de watertemperatuur en het watervolume voldoende
hoog zijn. Het leegpompen gebeurt in de "koelmodus". Zie
de montagehandleiding van de binnenunit voor nadere
bijzonderheden.
1

Draai de hoofdschakelaar aan om de unit onder spanning te
zetten.

2

Controleer of de vloeistofafsluiter en de gasafsluiter open staan
(zie "9.3. Bediening van de afsluiter" op pagina 14).

3

AANDACHT
Voor de personen belast met het leggen en aansluiten
van de elektrische bedrading:
Zet de unit niet aan vooraleer de koelmiddelleiding voltooid
is. (Als de unit in bedrijf wordt gesteld voordat de leidingen
gereed zijn, zal de compressor stukgaan.)

14.1. Voorzorgsmaatregelen bij werk aan
de elektrische bedrading

Druk gedurende minstens 8 seconden op de knop voor het
leegpompen (BS4) op de printplaat van de buitenunit om het
leegpompen te starten.

4

De compressor en de ventilator van de buitenunit starten
automatisch.

5

Als het leegpompen stopt (na 3 tot 5 minuten), sluit de
vloeistofafsluiter en de gasafsluiter.

6

Het leegpompen is nu volledig beëindigd. Op de
afstandsbediening kan "U4" verschijnen en de binnenpomp kan
mogelijks verder werken. Dit is geen foute werking. Zelfs
wanneer op de knop ON van de afstandsbediening gedrukt
wordt, zal de unit niet starten. Om de unit terug te starten, draai
de hoofdschakelaar uit om de spanning eerst uit te schakelen en
draai vervolgens die schakelaar terug aan om de unit terug
onder spanning te zetten.

7

AAN DE ELEKTRISCHE BEDRADING

Draai de hoofdschakelaar uit om de spanning uit te schakelen.

GEVAAR
Alle spanningen op alle elektrische kringen dienen
eerst te worden uitgeschakeld vooraleer aan de
aansluitklemmen te werken.

■

Monteer
altijd
een
aardlekschakelaar
in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Anders bestaat het gevaar dat iemand een elektrische
schok krijgt.

■

Werk alleen met koperdraad.

■

In de vaste bedrading moet een hoofdschakelaar of een andere
manier om te onderbreken, met een contactscheiding in alle
polen, aanwezig zijn die voldoet aan de toepasselijke wetgeving.
Schakel de hoofdschakelaar niet aan vooraleer alle bedradingen
voltooid zijn.

■

Kwets of druk nooit samengebundelde kabels in de unit samen.

■

Bevestig de kabels zodat ze niet in contact met de buizen
kunnen komen (vooral langs de hogedrukzijde).

■

Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders zoals
getoond op de afbeelding in hoofdstuk "14.2. De elektrische
voeding en de bedrading tussen de units aansluiten" op
pagina 20, zodat deze niet in contact met de buizen kunnen
komen, vooral langs de hogedrukzijde.
Zorg dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op de
aansluitklemmen.

■

Let er bij de montage van de aardlekschakelaar op dat deze
compatibel is met de inverter (bestand tegen hoog frequente
elektrische ruis) om te beletten dat de aardlekschakelaar
ongewenst zou uitslaan.

■

Aangezien deze unit is uitgerust met een inverter kan de
montage van een blindvermogencondensator niet alleen de
vergroting van de energiefactor belemmeren maar ook
abnormaal hoge temperaturen veroorzaken in de condensator
als gevolg van hoogfrequente golven. Daarom mag u nooit een
blindvermogencondensator monteren.

WAARSCHUWING
Niet vergeten de afsluiters terug te openen vooraleer de
unit terug in bedrijf te zetten.

■

VOORZICHTIG
Installeer de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
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14.2. De elektrische voeding en de bedrading tussen
de units aansluiten
■

■

Wanneer de kabels uit de unit geleid worden, kan een
beschermhoes voor de buizen (PG-inserties) worden gebruikt
ter hoogte van het uitgeklopt gat. (Zie afbeelding 3)

Bevestig de massakabel op de bevestigingsplaat van de afsluiters,
zodat deze kabel er niet van kan afschuiven.

■

Bevestig nogmaals de massakabel op de bevestigingsplaat van
de afsluiters samen met de elektrische bedrading en de
bedrading tussen de units.

■

Leg de elektrische bedrading zo dat het frontdeksel niet hoger
komt tijdens het leggen/aansluiten van de bedrading en maak
het frontdeksel goed vast.

1

V3

W1
3
3

3
7

4
8
5
6

Draad

2

Doorvoerhuls

3

Moer

4

Frame

5

Slang

A

Binnen

B

Buiten

Indien u geen dradengeleider gebruikt, bescherm dan zeker de
draden met vinylbuizen om te beletten dat de randen van het
uitgeklopt gat de draden zouden snijden.
■

Volg het schema van de elektrische bedrading voor alle
werkzaamheden aan de elektrische bedrading (samen met de
unit geleverd schema bedradingschema, op de binnenkant van
de frontplaat).

■

Buig de draden om ze in vorm te leggen en maak het deksel
goed vast zodat het overal juist in zijn plaats zit.

2

7

1

14.3. Voorzorgen bij het bedraden van de elektrische
voeding en het leggen en aansluiten van de
bedrading tussen de units
■

Gebruik ronde spanklemmen om de kabels op de
aansluitklemmen van de elektrische voeding aan te sluiten.
Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, volg dan zeker
de volgende richtlijn.

1
-

4
8
5
6
1

Schakelkast

2

Bevestigingsplaat van de afsluiters

3

Aarde

4

Kabelbinder

5

Bedrading tussen de units

6

Elektrische voeding en massakabel

-

Kabel bodemplaatverwarming

8

Elektrische voeding en bodemplaatverwarming (van de binnenunit)

De ERLQ-units sturen de bodemplaatverwarming intern aan
(geen toepasselijke lokale bedrading).

Ronde spanklem

2

Uitgesneden gedeelte

3

Bolle sluitring
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Sluit geen draden van verschillende draaddikte aan op
dezelfde aansluitklemmen. (Loszittende draden in een
aansluitklem kunnen oververhitting veroorzaken.)
Sluit draden met zelfde draaddikte aan zoals op de figuur
hieronder aangegeven.

■

Gebruik de juiste schroevendraaier om de schroeven van de
klemmen vast te draaien.
Smalle schroevendraaiers kunnen de kop van een schroef
beschadigen en beletten dat deze voldoende aanspant.

■

De schroeven van de aansluitklemmen teveel aanspannen kan
de schroeven beschadigen.

■

Zie de onderstaande tabel voor aanhaalmomenten voor de
schroeven van de klemmen.

Enkel van toepassing met bodemplaatverwarming (optioneel ERHQ)
7

1

Aanhaalmoment (N•m)

M4 (X1M)
M5 (X1M)
M5 (MASSA)

2
1

2
1

2
1

1

Elektrische voeding, massakabel en, indien van toepassing,
de bedrading voor de bodemplaatverwarming

2

Bedrading tussen de units
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1,2~1,8
2,0~3,0
3,0~4,0

■

Zie de montagehandleiding in de binnenunit voor de bekabeling
van de binnenunit, enz.

■

Plaats een aardlekschakelaar
voedingslijn. (Zie afbeelding 6)
1

Aardlekschakelaar

2

Zekering

3

Afstandsbediening

en

een

zekering

op

de

Montagehandleiding
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■

Controleer tijdens het bedraden of de voorgeschreven draden
gebruikt worden, maak alle aansluitingen en leg de draden zo
dat er van buitenaf geen krachten op de aansluitklemmen kan
uitgeoefend worden.

15. TESTFUNCTIE
GEVAAR
Laat nooit de unit onbewaakt achter tijdens montage- of
onderhoudswerkzaamheden. Onderdelen onder spanning
kunnen gemakkelijk per ongeluk aangeraakt worden als
het onderhoudspaneel verwijderd is.

14.4. Elektrische kenmerken
ERHQ_V3

Fase en frequentie

ERLQ_V3

ERLQ_W1

3N~ 50 Hz

230 V

400 V

Spanning
Aanbevolen lokale
zekering

32 A

40 A

Minimum ampères
in de kring(a)

28,2 A

34,2 A

Draadtype voor de
bedrading tussen
de units

ERHQ_W1

1~ 50 Hz

Houdt u er rekening mee dat gedurende de eerste
bedrijfsperiode van de unit het nodige opgenomen
vermogen hoger kan zijn dan deze vermeld op het
typeplaatje van deze unit. Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt door de compressor gedurende 50 uren
gewerkt moet hebben eer hij gelijkmatig functioneert en
een stabiel elektriciteitsverbruik heeft.

20 A
13,5 A

16,3 A

Minimum draaddoormeter van 2,5 mm2
en geldig voor 230 V

15.1. Controles vooraleer in gebruik te nemen

(a) De vermelde waarden zijn maximumwaarden (zie de elektrische gegevens
van de combinatie met de binnenunit voor de juiste waarden.)

Te controleren punten

VOORZICHTIG
Selecteer alle kabels
toepasselijke wetgeving.

en

draadmaten

volgens

de

Elektrische
bedrading
Bedrading
tussen units
Massakabel

VOORZICHTIG
Controleer na het leggen van de elektriciteit of alle elektrisch
onderdelen en aansluitklemmen in de elektriciteitskast goed
zijn vastgemaakt.

■

■
■
■
■

ERHQ-modellen
Voor V3-modellen: apparatuur voldoende aan EN/IEC 61000-3-12 (1)

Koelmiddelleidi
ngen

■
■

ERLQ-modellen
■

Voor V3-modellen: deze apparatuur voldoet respectievelijk aan:
Extra
koelmiddel

■

EN/IEC 61000-3-11(2) op voorwaarde dat de systeemimpedantie
Zsys kleiner dan of gelijk is aan Zmax, en

■

EN/IEC 61000-3-12(1) op voorwaarde dat het kortsluitvermogen
Ssc groter dan of gelijk is aan de minimum S sc-waarde

■
■

op het interfacepunt tussen de voeding van de gebruiker en het
openbare systeem. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de
installateur of de gebruiker van de apparatuur om ervoor te zorgen,
indien nodig in overleg met de distributienetwerk-beheerder, dat de
apparatuur alleen wordt aangesloten op een voeding waarvan:

■

■

een systeemimpedantie Zsys kleiner dan of gelijk aan Zmax en

■

een kortsluitvermogen Ssc groter dan of gelijk aan de minimum
Ssc-waarde.
Zmax (Ω)

Minimum Ssc-waarde

ERLQ011CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ014CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ016CAV3

0,22

525 kVA

Voor W1-modellen: Apparatuur voldoende aan EN/IEC 61000-3-12 (1)
Het bedradingschema is te vinden op de binnenkant van de
frontplaat van de unit.

Montagehandleiding
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Zijn de maten van de leidingen geschikt?
Zijn alle isolatiematerialen voor de leidingen goed
vastgemaakt?
Zijn zowel de vloeistofleidingen als de gasleidingen
geïsoleerd?
Zijn de afsluiters open op zowel de vloeistofzijde als
de gaszijde?
Heeft u het extra koelmiddel en de leidinglengte van
het koelmiddel genoteerd?

Laat de units zeker proefdraaien.
Controleer of de afsluiters op gas- en vloeistofzijde volledig
open zijn. Indien u de unit met gesloten afsluiters laat werken,
zal de compressor breken.
Laat de unit nooit onbewaakt achter tijdens het proefdraaien
terwijl het frontpaneel open is.

■

Zorg, om de compressor te beschermen, dat het systeem minstens
6 uur onder spanning vooraleer ze in bedrijf wordt gesteld.

■

Zet de apparatuur tijdens het testen nooit onder een druk die
hoger is dan de maximaal toegestane druk (aangegeven op het
typeplaatje van de unit).

15.2. Proefdraaien
Laat het systeem proefdraaien volgens de montagehandleiding van
de binnenunit om te controleren of alle functies en onderdelen naar
behoren werken.

15.3. Diagnose van storingen op het ogenblik van
de eerste montage
■

(1) Europese/Internationale technische norm die de beperkingen vastlegt
voor harmonische stromen geproduceerd door apparatuur die
is aangesloten op openbare laagspanningssystemen met
een ingangsstroom >16 A en ≤75 A per fase.
(2) de Europese/Internationale technische norm die de beperkingen vastlegt
voor spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkeren
in openbare laagspanningssystemen voor apparatuur met een
nominale stroom ≤75 A.

■

Is de bedrading zoals aangegeven op het
bedradingschema?
Controleer of er geen bedrading ontbreekt en of er
geen fazen ontbreken.
Is de unit goed met de aarde verbonden?
Is de bedrading tussen in serie aangesloten units juist?
Zijn er losse schroeven die de draden
vastklemmen?
Bedraagt de isolatieweerstand minstens 1 MΩ?
- Gebruik een 500 V mega-meter om de isolatie
te meten.
- Gebruik geen mega-meter voor
laagspanningskringen.

Indien niets op het scherm van de afstandsbediening verschijnt
(de thans ingestelde temperatuur verschijnt niet), controleer dan
de volgende zaken voordat u een diagnose kunt doen op basis
van eventuele storingscodes.
■ Losgekomen bedrading of bedradingfout (tussen de elektrische
voeding en de buitenunit, tussen de buitenunit en de
binnenunits, tussen een binnenunit en de afstandsbediening).
■ De zekering op de printplaat van de buitenunit kan
uitgeslagen zijn.
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■

Indien op de afstandsbediening "E3", "E4" of "L8" als foutcode
verschijnt, kan het zijn dat een of beide afsluiters gesloten zijn,
of dat de luchtinlaat of de luchtuitlaat verstopt is.

17. VEREISTEN

■

Indien de foutcode "U2" op de afstandsbediening verschijnt,
controleer dan of er een spanningsonevenwicht is.

■

Indien de foutcode "L4" op de afstandsbediening verschijnt, kan
de luchtinlaat of de luchtuitlaat verstopt zijn.

Het ontmantelen van de unit, het behandelen van het koelmiddel, van
de olie en van andere onderdelen moet gebeuren in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving.

■

Indien een fase ontbreekt op W1-units, verschijnt "E7" of "U2" op
de afstandsbediening van de binnenunit.
Het systeem kan onmogelijk werken indien een van deze
situaties voorkomt. Indien dit gebeurt, draait de spanning uit,
controleer de bedrading opnieuw en wissel de posities van twee
van de drie elektriciteitsdraden.

MET BETREKKING TOT HET

WEGDOEN

18. UNITSPECIFICATIES
18.1. Technische specificaties
ERHQ_V3 ERHQ_W1

16. ONDERHOUD

EN HERSTELLINGEN

Materiaal behuizing
Afmetingen h x b x d

16.1. Voorzorgen voor onderhouden herstellingswerkzaamheden
Om een optimale werking van de unit te verzekeren dient u op
geregelde tijdstippen, bij voorkeur jaarlijks, de unit te controleren.
Dit onderhoud dient door de installateur of de onderhoudsmonteur te
worden uitgevoerd.
GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Zie "2. Veiligheidsvoorschriften" op pagina 2.

Gewicht

ERLQ_V3

ERLQ_W1

Gelakt gegalvaniseerd staal
(mm)

1170 x
900 x 320

(kg)

103

1345 x 900 x 320
108

114

114

Werkingsbereik
• Koeling (min./max.)

(°C)

• Verwarming
(min./max.)

(°C)

(a)

10/46
–20 /35

–25(a)/35

• Warm water huish.
gebruik (min./max.)

(°C)

–20(a)/35

–25(a)/35

Koelmiddelolie

Daphne FVC68D

Leidingaansluiting
• vloeistof

(mm)

9,52

• gas

(mm)

15,9

(a) Zie de technische fiche met de werkingsbereiken voor meer informatie.

AANDACHT
Raak vóór het onderhoud een metalen deel aan met de hand
(bijvoorbeeld de afsluiter) om de statische elektriciteit van uw
lichaam te ontladen, en zo de printkaart te beschermen.

18.2. Elektrische specificaties
V3

W1

1~

3N~

(Hz)

50

50

• minimum

(V)

207

360

• maximum

(V)

253

440

Fase

VOORZICHTIG

Frequentie

Spoel de buitenunit niet af. Dit kan kortsluiting of brand
veroorzaken.

Spanningsbereik

GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Zie "2. Veiligheidsvoorschriften" op pagina 2.
■

Raak onderdelen die onder stroom staan minstens
10 minuten na het uitschakelen van de voeding niet
aan wegens het risico op hoogspanning.

■

Controleer of de spanning wel degelijk uit is vooraleer
onderhoudswerkzaamheden te beginnen. De verwarming
van de compressor kan zelfs in de stopmodus nog
werken.

■

Vergeet niet dat sommige delen van de elektronische
componentenkast zeer heet zijn.

■

Zorg dat u geen geleidend deel aanraakt.

■

Nadat u de residuele spanning hebt gemeten, trek de stekker
van de buitenventilator uit.

■

De buitenventilator kan door een sterke windvlaag beginnen
draaien, waardoor de condensator oplaadt. Wat op zijn beurt
elektrische schokken kan veroorzaken.

Vergeet niet om na het uitvoeren van de onderhoudswerken de
stekker van de buitenventilator terug in te steken. Anders kan de unit
onherstelbaar beschadigd raken.

16.2. Werking in onderhoudsmodus
Zie de handleiding voor onderhoud en herstellingen voor de werking
in onderhoudsmodus.
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19. BEDRADINGSCHEMA
: Draadklem

L

: Onder spanning

: Aansluitstrip

N

: Neutraal

: Relaisconnector

BLK

: Zwart

ORG

: Oranje

: Lokale bedrading

BLU

: Blauw

RED

: Rood

: Aardingschroef

BRN

: Bruin

WHT

: Wit

: Ruisvrije aarding

GRN

: Groen

YLW

: Geel

: Connector/Stekker

OPMERKING 1

Dit bedradingschema geldt enkel voor de buitenunit.

OPMERKING 4

Zie de optiesgids om de bedrading op X6A/X77A aan te sluiten.

OPMERKING 5

Zie het plakplaatje met het bedradingschema (achteraan het frontpaneel) voor het gebruik van de BS1~BS4- en DS1-schakelaars.

OPMERKING 6

Bedien de unit niet door het veiligheidsapparaat S1PH kort te sluiten.

OPMERKING 8

Controleer met de onderhouds- en herstellingshandleiding de manier waarop de keuzeschakelaars (DS1) ingesteld zijn. Standaard zijn alle
schakelaars ingesteld op: "OFF".

OPMERKING 9

Option: Optie
Wiring depending on model: Bedrading afhankelijk van het model

A1P~A4P...................... Printplaat

R6T...............................Thermistor (vloeistof)

BS1~BS4...................... Drukschakelaar

R7T...............................Thermistor (vin) (enkel voor W1-modellen)

C1~C4 .......................... Condensator

R10T.............................Thermistor (vin) (enkel voor V3-modellen)

DS1 .............................. DIP-schakelaar
E1H .............................. Bodemplaatverwarming

RC ................................Signaalontvangerkring
(enkel voor V3-modellen)

E1HC............................ Carterverwarming

S1NPH..........................Druksensor

F1U~F9U...................... Zekering

S1PH ............................Drukschakelaar (hoog)

HAP (A1P).................... Onderhoudsmonitor (groen)

TC.................................Signaaltransmissiekring
(enkel voor V3-modellen)

HAP (A2P).................... Onderhoudsmonitor (groen)
(enkel voor W1-modellen)
H1P~H7P (A1P) ........... Onderhoudsmonitor (oranje)
(enkel voor W1-modellen)
H1P~H7P (A2P) ........... Onderhoudsmonitor (oranje)

V1R...............................Elektrische voedingsmodule
(enkel voor V3-modellen)
V1R, V2R......................Elektrische voedingsmodule
(enkel voor W1-modellen)
V2R, V3R......................Diodemodule (enkel voor V3-modellen)

K1M, K2M .................... Magnetische onderbreker
(enkel voor W1-modellen)

V3R...............................Diodemodule (enkel voor W1-modellen)

K1R~K4R ..................... Magnetisch relais

V1T ...............................Bipolaire transistor met geïsoleerde poort
(IGBT) (enkel voor V3-modellen)

K10R, K11R ................. Magnetisch relais (enkel voor V3-modellen)
L1R~L4R ...................... Reactor

X1M ..............................Aansluitstrip

M1C.............................. Motor (compressor)

X1Y...............................Connector/stekker
(optie, bodemplaatverwarming ERHQ)

M1F .............................. Motor (ventilator) (bovenste)

X6A...............................Connector/stekker (optie)

M2F .............................. Motor (ventilator) (onderste)

X77A.............................Connector/stekker

PS ................................ Schakelende voeding

Y1E...............................Elektronische expansieklep (hoofd)

Q1DI............................. Aardlekschakelaar (ter plaatse te voorzien)

Y3E...............................Expansieklep (injectie) (enkel voor ERLQ)

R1~R4 .......................... Weerstand

Y1S...............................Elektromagnetische klep (4-wegsklep)

R1T .............................. Thermistor (lucht)

Y3S...............................Elektromagnetische klep
(enkel voor W1-modellen, ERHQ)

R2T .............................. Thermistor (uitblaas)
R3T .............................. Thermistor (aanzuigleiding)
R4T .............................. Thermistor (warmtewisselaar)
R5T .............................. Thermistor (warmtewisselaar midden)

Y3S...............................Elektromagnetische klep (doorlaat heet gas)
(enkel voor ERLQ)
Z1C~Z9C ......................Ruisfilter
Z1F~Z4F.......................Ruisfilter

Montagehandleiding
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6

V3-type
1~ 50 Hz
230 V

5

W1-type
3N~ 50 Hz
400 V
L1 L2 L3

6

1

1

2

3

L1 L2 L3

R410A

16 16a

2

4

5

3
5

NOTES

6
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