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05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

ERHQ011BAW1, ERHQ014BAW1, ERHQ016BAW1,
ERHQ011BAV3, ERHQ014BAV3, ERHQ016BAV3,
ERLQ011CAW1, ERLQ014CAW1, ERLQ016CAW1,
ERLQ011CAV3, ERLQ014CAV3, ERLQ016CAV3,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 16th of August 2010

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 *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

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.

DAIKIN.TCF.021F13/09-2009
DAIKIN.TCF.021F19/06-2010
KEMA (NB0344)
2024351-QUA/EMC02-4565

<B>
<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:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

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:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Instrucşiunile originale sunt scrise în engleză. Toate celelalte limbi
sunt traducerile instrucşiunilor originale.
CITIŞI CU ATENŞIE ACESTE INSTRUCŞIUNI ÎNAINTE
DE INSTALARE. ACESTEA VĂ VOR ARĂTA CUM SĂ
INSTALAŞI ŢI SĂ CONFIGURAŞI UNITATEA ÎN MOD
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1. Definişii
1.1.

Semnificaşia avertizărilor ţi a simbolurilor
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Indică un pericol iminent care, dacă nu se evită, va duce
la deces sau rănire gravă.
AVERTIZARE
Indică un pericol potenşial care, dacă nu se evită, poate
duce la deces sau rănire gravă.

Indică un pericol potenşial care, dacă nu se evită, poate
duce la rănire uţoară sau mai puşin gravă. Se mai poate
utiliza pentru a avertiza asupra practicilor nesigure.
NOTIFICARE
Indică situaşii care pot duce numai la accidente prin care
se deteriorează echipamentul sau bunurile.
Acest simbol
suplimentare.

identifică

sfaturi

utile

sau

informaşii

Unele tipuri de pericol sunt reprezentate prin simboluri speciale:
Curent electric.
Pericol de arsuri ţi de opărire.
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1.2.

Semnificaşia termenilor utilizaşi

Manual de instalare:
Manual de instrucşiuni specificate pentru un anumit produs sau
o anumită aplicaşie, explicând modul în care se instalează,
se configurează ţi se întreşine produsul.
Manual de exploatare:
Manual de instrucşiuni specificate pentru un anumit produs sau
o anumită aplicaşie, explicând modul în care se utilizează produsul.
Instrucşiuni de întreşinere:
Manual de instrucşiuni specificate pentru un anumit produs sau
o anumită aplicaşie, explicând (în funcşie de relevanşă) cum se
instalează, configurează, utilizează ţi/sau întreşine produsul sau
aplicaşia.
Distribuitor:

2.

Precizări privind siguranşa

Măsurile descrise aici acoperă subiecte importante, prin urmare vă
recomandăm să le urmaşi cu atenşie.
Toate activităşile descrise în acest manual vor fi efectuate de un
instalator.
Purtaşi echipamentul de protecşie adecvat (mănuţi, ochelari de
protecşie, …) la instalarea, întreşinerea sau deservirea unităşii.
Dacă nu sunteşi sigur asupra procedurilor de instalare sau funcşionare
a unităşii, contactaşi distribuitorul local pentru consultanşă ţi informaşii.
Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau
a accesoriilor poate duce la electrocutare, scurtcircuit, scurgeri,
incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului. Utilizaşi numai
accesorii ţi echipamente opşionale produse de Daikin, care sunt special
concepute pentru utilizare împreună cu produsele specificate în acest
manual ţi solicitaşi serviciile de instalare ale unui instalator.

Distribuitorul care vinde produsele specificate în acest manual.
Instalator:
Personal tehnic calificat pentru instalarea produselor specificate în
acest manual.
Utilizator:
Persoana care deşine produsul ţi/sau îl operează.
Companie de service:
Companie specializată care poate efectua sau coordona activităşile
de service necesare unităşii.
Legislaşia aplicabilă:
Toate directivele naşionale ţi locale, legile, reglementările ţi/sau
normele internaşionale ţi europene relevante ţi în vigoare pentru un
anumit produs sau domeniu.

PERICOL: ELECTROCUTARE
Decuplaşi total alimentarea de la reşea înainte de a demonta
panoul de deservire a cutiei de distribuşie sau înainte de
a realiza conexiuni sau a atinge componentele electrice.
Pentru a evita electrocutarea, deconectaşi reşeaua de
alimentare timp de cel puşin 1 minut înainte de a deservi
componentele electrice. Chiar ţi după 1 minut, măsuraşi
întotdeauna tensiunea la bornele condensatoarelor
circuitului principal sau ale componentelor electrice ţi, înainte
de a le atinge, asiguraşi-vă că tensiunile respective sunt de
cel mult 50 V c.c.
La demontarea panourilor de deservire se pot atinge cu
uţurinşă, accidental, componentele aflate sub tensiune. Nu
lăsaşi niciodată unitatea nesupravegheată în timpul instalării
sau deservirii la demontarea panoului de deservire.

Accesorii:
Echipament care se livrează împreună cu unitatea ţi care trebuie
instalat în conformitate cu instrucşiunile din documentaşie.

PERICOL: NU ATINGEŞI TUBULATURA ŢI COMPONENTELE INTERNE

Echipament opşional:

Nu atingeşi tubulatura agentului frigorific, a apei sau
componentele interne în timpul funcşionării ţi imediat după
aceea. Tubulatura ţi componentele interne pot fi fierbinşi
sau reci, în funcşie de condişiile de funcşionare a unităşii.

Echipament care, opşional, se poate combina cu produsele
specificate în acest manual.
Procurare la faşa locului:
Echipament care trebuie instalat în conformitate cu instrucşiunile din
acest manual, dar care nu este furnizat de Daikin.
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Puteşi suferi arsuri sau degerături la mâini dacă atingeşi
tubulatura sau alte componente interne. Pentru a evita
rănirea, lăsaşi tubulatura ţi componentele interne să revină
la temperatura normală sau, dacă trebuie să le atingeşi,
purtaşi mănuţi de protecşie.
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Avertizare

Atenşie

■

Solicitaşi serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale
unui personal calificat. Nu instalaşi dvs. aparatul.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la scurgeri,
electrocutare sau incendiu.

■

■

Instalarea trebuie să se efectueze conform instrucşiunilor din
acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la scurgeri de apă,
electrocutare sau incendiu.

■

Consultaşi distribuitorul local pentru modul în care trebuie să
procedaşi în cazul scurgerii agentului frigorific. Dacă unitatea se
instalează într-o încăpere mică, se vor lua măsurile necesare
astfel încât cantitatea de agent frigorific scurs să nu depăţească
limita concentraşiei prevăzută pentru cazurile de scurgere. În
caz contrar, acest lucru poate duce la un accident din cauza
lipsei de oxigen.

■

Asiguraşi-vă că utilizaşi accesoriile ţi piesele specificate pentru
instalare.
În cazul în care nu utilizaşi piesele specificate pot avea loc
scurgeri de apă, electrocutări, incendii sau deteriorarea unităşii.

■

Instalaşi unitatea pe o fundaşie care îi poate susşine greutatea.
Rezistenşa insuficientă poate duce la căderea echipamentului ţi
la provocarea de răni.

■

În timpul lucrărilor de instalare specificate luaşi în considerare
posibilitatea producerii unor vânturi puternice, a unor taifunuri
sau a unor cutremure.
Instalarea necorespunzătoare poate duce la accidente provocate
de căderea echipamentului.

■

Asiguraşi-vă că instalarea electrică este efectuată de personal
calificat în conformitate cu legislaşia aplicabilă ţi cu acest
manual de instalare, utilizând un circuit separat.
Capacitatea insuficientă a circuitului de alimentare sau montarea
electrică necorespunzătoare poate duce la electrocutări sau
incendii.

■

Asiguraşi-vă că întregul cablaj este sigur, utilizându-se cablurile
specificate ţi asigurându-vă că forşe externe nu acşionează
asupra conexiunilor terminale sau a firelor.
Conexiunile sau montarea incompletă poate cauza un incendiu.

■

La instalarea cablului dintre unitatea interioară ţi cea exterioară,
ţi la cablarea sursei de alimentare, aţezaşi cablurile astfel încât
panoul din faşă să poată fi închis corespunzător.
Dacă panoul din faşă nu este închis corespunzător, se poate
produce supraîncălzirea terminalelor, electrocutarea sau un
incendiu.

Împământaşi unitatea.
Rezistenşa împământării trebuie să fie în conformitate cu legislaşia
aplicabilă.
Nu conectaşi firul de împământare la şevile de apă sau
de gaz, la conductorul paratrăsnetului sau la cablul de
împământare a telefonului.
Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare.
■ Şeava de gaz.
Dacă există scurgeri de gaz, se pot produce aprinderi sau
explozii.
■ Şeava de apă.
Şevile dure de vinil nu reprezintă o împământare eficientă.
■ Conductorul paratrăsnetului sau cablul de împământare
a telefonului.
Potenşialul electric poate creţte până la limite anormale,
în cazul unui trăsnet.

■

Instalaşi tubulatura de evacuare conform acestui manual de
instalare pentru a asigura evacuarea corespunzătoare ţi izolaşi
şeava pentru a preveni formarea condensului. Consultaşi tabelul
de combinare din "Opşiuni posibile" la pagina 5.
Tubulatura de evacuare necorespunzătoare poate cauza scurgeri
de apă ţi poate provoca udarea mobilei.

■

Instalaşi unitatea interioară ţi exterioară, cablul de alimentare ţi
cablul de comunicare la cel puşin 1 metru distanşă de
televizoare sau aparate radio pentru a preveni interferenşa cu
imaginea sau zgomotul.
(În funcşie de undele radio, distanşa de 1 metru poate să nu fie
suficientă pentru eliminarea zgomotului.)

■

Nu spălaşi unitatea exterioară. Aceasta poate cauza electrocutare
sau incendiu.

■

Nu instalaşi unitatea în următoarele locuri:
■ Unde există vapori de uleiuri minerale, pulverizări de ulei sau
vapori, de exemplu într-o bucătărie.
Componentele de plastic se pot deteriora, se pot desprinde
sau se pot produce scurgeri de apă.
■ Unde se produce gaz coroziv, cum ar fi acid sulfuric.
Coroziunea şevilor de cupru sau piesele sudate pot cauza
scurgeri ale agentului frigorific.
■ Unde se află emişătoare de unde electromagnetice.
Undele electromagnetice pot deranja sistemul de control ţi
pot cauza funcşionarea defectuoasă a echipamentului.

■

Dacă există scurgeri ale gazului frigorific în timpul instalării,
ventilaşi imediat zona.
Se poate produce gaz toxic dacă agentul frigorific gazos intră în
contact cu focul.

■ Unde pot exista scurgeri de gaze inflamabile, unde există în aer
fibre de carbon sau praf inflamabil sau unde se manevrează
substanşe inflamabile volatile, cum ar fi solvenşi sau benzină.
Astfel de gaze pot cauza un incendiu.

■

După încheierea instalării, verificaşi dacă s-a produs vreo
scurgere a gazului frigorific.
Se poate produce gaz toxic dacă se scurge gaz frigorific în
încăpere ţi intră în contact cu o sursă de incendiu, cum ar fi un
radiator cu ventilare, un cuptor sau un aragaz.

■ Unde aerul conşine un nivel ridicat de sare, cum ar fi lângă
ocean.

■

Când planificaşi să reamplasaşi unităşile instalate anterior, mai
întâi trebuie să recuperaşi agentul frigorific după operaşia de
pompare pentru evacuarea completă a agentului frigorific.
Consultaşi capitolul "13. Operaşia de pompare pentru evacuarea
completă a agentului frigorific" la pagina 18.

■

Nu atingeşi niciodată o scurgere accidentală de agent frigorific.
Acest lucru poate duce la răni grave cauzate de degerături.

■

Aveşi grijă să instalaşi un disjunctor pentru scurgerea la pământ
în conformitate cu legislaşia în vigoare. Neprocedând astfel pot
surveni electrocutări ţi incendii.

Manual de instalare

3

■ Unde există fluctuaşii frecvente de tensiune, cum ar fi în fabrici.
■ În vehicule sau vase.
■ Unde sunt prezenşi vapori acizi sau alcalini.
■

Nu lăsaşi copii să se urce pe unitatea externă ţi nu aţezaşi obiecte
pe aceasta. Căderea sau rostogolirea poate duce la rănire.

■

Pentru utilizarea unităşilor în aplicaşii cu setări de alarmă
termică, se recomandă prevederea unei întârzieri de 10 minute
pentru declanţarea alarmei în cazul depăţirii limitei de
temperatură. Unitatea se poate opri pentru câteva minute în
timpul funcşionării normare pentru "dezgheşare" sau în cazul
unei "opriri a termostatului".
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3.

Înainte de instalare
■

O unitate exterioară ERLQ_CA poate fi conectată cu
o unitate interioară EKHBH/X016* (încălzitorul plăcii de
fund a unităşii exterioare este controlat de placa cu
circuite integrate a unităşii exterioare). Toate
funcşionalităşile legate de apa caldă menajeră ale unei
unităşi ERLQ_CA se pot aplica numai în combinaşie cu
o unitate interioară EKHBH/X016BB.

■

O unitate exterioară ERHQ0*BA poate fi conectată la
o unitate interioară EKHBH/X016BB sau la o unitate
interioară EKHBH/X016AA/AB/BA (dacă este necesar
un set de încălzitor al plăcii de fund, consultaşi "Opşiuni
posibile" la pagina 5).

AVERTIZARE
Deoarece presiunea maximă de funcşionare pentru ERHQ
este 4,0 MPa sau 40 bar ţi pentru ERLQ este 4,17 MPa sau
41,7 bar, sunt necesare şevi cu o grosime a peretelui mai
mare. Consultaşi paragraful "8.1. Alegerea materialului
tubulaturii" la pagina 12.

3.1.

Obiectul manualului

Acest manual descrie procedurile pentru manevrarea, instalarea ţi
conectarea unităşilor ERHQ ţi ERLQ. Acest manual a fost realizat
pentru a asigura întreşinerea corespunzătoare a unităşii ţi pentru
a furniza ajutor dacă apar probleme.

3.5.
■

3.2.
■

■

3.3.
■
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Fixarea cablurilor

2

Etichetă gaze fluorurate
cu efect de seră

1

Deoarece R410A este un agent frigorific mixt, agentul frigorific
suplimentar necesar trebuie să fie încărcat în stare lichidă. (Dacă
agentul frigorific este în stare gazoasă, compozişia acestuia se
schimbă, iar sistemul nu va funcşiona în mod corespunzător.)

Etichetă multilingvă gaze
fluorurate cu efect de seră

1

Unitatea interioară conectată trebuie să fie unitatea EKHBH/X016
proiectată exclusiv pentru R410A.

Ţurub (M4x12) (numai pentru
ERLQ)

1

Placă de fixare a termistorului
(numai pentru ERLQ,
de rezervă)

1

Dispozitiv de fixare (numai
pentru ERLQ)

1

Instalarea
Pentru instalarea unităşii interioare, consultaşi manualul de
instalare a unităşii interioare.
Nu utilizaşi niciodată unitatea fără termistoarele (R3T, R4T) sau
senzorii de presiune (S1NPH, S1PH). În caz contrar se poate
arde compresorul.
Asiguraşi-vă că verificaşi numele modelului ţi numărul de serie
de pe plăcuşele exterioare (frontale), atunci când ataţaşi/
desprindeşi plăcuşele pentru a evita greţelile.
Când închideşi panourile de deservire, asiguraşi-vă că cuplul de
strângere nu depăţeţte 4,1 N•m.

■

■

■

3.4.

Consultaşi imaginea de mai jos pentru a vedea locul accesoriilor.

Identificarea modelelor

Unităşile ERLQ includ echipamente speciale (izolare, încălzitor al
plăcii de fund, ...) pentru a asigura funcşionarea corespunzătoare în
zonele unde temperatura ambientală poate scădea în condişiile unei
umidităşi ridicate. În asemenea condişii, modelele ERHQ pot avea
probleme cauzate de formarea unui strat consistent de greaşă pe
serpentina răcită cu aer. Dacă se prevede producerea unor astfel de
condişii, trebuie să fie instalată unitatea ERLQ. Aceste modele conşin
contramăsuri (izolare, încălzitor al plăcii de fund, ...) pentru prevenirea
îngheşării.
ER

Verificaşi dacă următoarele accesorii sunt incluse cu unitatea

Măsuri pentru R410A
Agentul frigorific necesită respectarea unor măsuri stricte de
păstrare a sistemului curat, uscat ţi compact.
- Curat ţi uscat
Materialele străine (inclusiv uleiuri minerale sau umezeala) nu
trebuie să pătrundă în sistem.
- Compact
Consultaşi "9. Măsuri privind tubulatura agentului frigorific"
la pagina 13 cu atenşie ţi urmaşi aceste proceduri în mod
corect.

■

Accesorii

H

Q

011

AA

1

Accesorii

1

V3

V3=1~, 230 V, 50 Hz
W1=3N~, 400 V, 50 Hz
Seria
Clasa de capacitate (kW)
Unitate exterioară la R410A
H=temperatură scăzută a apei – zonă ambient (0~–10°C)
L=temperatură scăzută a apei – zonă ambient (–10°C~–20°C)
Pompă termică cu pereche de unităşi distincte pentru exterior
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■

Opşiuni posibile

ERLQ

Încălzitor al plăcii de fund

Racord de evacuare

Standard(a)

Nu se aplică(c)

(b)

ERHQ

Set opşional(b)

Set opşional

(a) Montat din fabrică.
(b) Nu este permisă combinarea ambelor opşiuni.
(c) ERLQ nu este prevăzut cu un racord de evacuare.

ERLQ

Capac protector
pentru zăpadă

Placă cu circuite imprimate
pentru solicitări

EK016SNC

KRP58M51(a)

(a) Această opşiune de placă cu circuite imprimate pentru solicitări este
aplicabilă numai pentru funcşia "setare de solicitare în funcşiune".

Încălzitor opşional pentru placa de fund (numai pentru ERHQ).

3.6.

EKBPHT16Y*

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Posibil

Interzis

EKHBH/X016BA

Posibil

Posibil

EKHBH/X016BB

Posibil

Posibil

Manevrarea

După cum se arată în imaginea de mai jos, mutaşi uţor unitatea prinzând
de mânerele din stânga ţi din dreapta. Aţezaşi-vă mâinile pe colş, nu
prindeşi de locul de admisie a aerului, pentru a evita deformarea
carcasei.

ATENŞIE
Pentru a evita rănirea, nu atingeşi admisia aerului sau
nervurile de aluminiu ale unităşii.

4.
4.1.

Prezentarea generală a unităşii
Deschiderea unităşii

2

1

1x

2

PERICOL: ELECTROCUTARE
Consultaşi "2. Precizări privind siguranşa" la pagina 2.

PERICOL: NU ATINGEŞI TUBULATURA ŢI COMPONENTELE INTERNE
Consultaşi "2. Precizări privind siguranşa" la pagina 2.
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4.2.

Componente principale

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

Schimbător de căldură

11

Acumulator

2

Motorul ventilatorului

12

Comunicaşiile terminalelor ţi sursa de alimentare

3

Serpentina (ele) de reactanşă

13

Ventilul de oprire a gazului

4

Ventil cu 4 căi

14

Ventil de închidere pentru lichid

5

Placa cu circuite imprimate pentru filtrul de zgomot (numai pentru modelele V3)

15

Ventil electronic de destindere (principal)

6

Placa cu circuite imprimate pentru service (numai pentru modelele V3)

16

Ventil solenoid (trecerea gazului fierbinte) (numai pentru ERLQ)

7

Senzor de presiune

17

Compresor

8

Injecşie ventil electronic de destindere (numai pentru ERLQ)

18

Ţtuş pentru deservire

9

Placa cu circuite imprimate principală (placă cu circuite integrate
pentru invertor ţi pentru comandă) (numai pentru modelele V3)

19

Placa de comandă cu circuite imprimate (placă cu circuite integrate
pentru zgomot ţi filtru) (numai pentru modelele W1)

10

Presostat de presiune înaltă

20

Placa cu circuite imprimate pentru invertor (numai pentru modelele W1)
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4.3.

Diagrama funcşională 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

Unitate interioară EKHBH/X016

14

2

Unitate exterioară

15

Încălzitor de carter

3

Schimbător de căldură

16

Motorul ventilatorului

4

Ţtuş de deservire 5/16"

17

Ventil de injecşie

5

Compresor

18

Tub capilar

6

Acumulator

R1T

Termistor (aer)

7

Senzor de presiune

R2T

Termistor (evacuare)

8

Presostat de presiune înaltă

R3T

Termistor (admisie)

9

Ventil cu 4 căi

R4T

Termistor (schimbător de căldură)

10

Filtru

R5T

Termistor (schimbător de căldură, mijloc)

11

Ventil electronic de destindere

R6T

Lichid termistor

12

Tubulatură de legătură cu diametrul de Ø9,5

Încălzire

13

Tubulatură de legătură cu diametrul de Ø15,9

Răcire
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Ventil de închidere (cu ţtuş de deservire 5/16")
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4.4.

Diagramă funcşională ERLQ_V3+W1
2
R1T

18
Y1E

10
R6T

16

10

3

11

Y3E

M1F-M2F

R5T

17

R4T

9

S1NPH

Y1S

R3T

7

1

R2T

8

S1PH

4

M1C

5
12
13

14

15
E1HC

14

Y3S

6
19

1

Unitate interioară EKHBH/X016

15

Încălzitor de carter

2

Unitate exterioară

16

Motorul ventilatorului

3

Schimbător de căldură

17

Ventil electronic de destindere (injecşie)

4

Ţtuş de deservire 5/16"

18

Tub capilar

5

Compresor

19

Ventil solenoid (trecere gaz fierbinte)

6

Acumulator

R1T

Termistor (aer)

7

Senzor de presiune

R2T

Termistor (evacuare)

8

Presostat de presiune înaltă

R3T

Termistor (admisie)

9

Ventil cu 4 căi

R4T

Termistor (schimbător de căldură)

10

Filtru

R5T

Termistor (schimbător de căldură, mijloc)

11

Ventil electronic de destindere (principal)

R6T

Lichid termistor

12

Tubulatură de legătură cu diametrul de Ø9,5

Încălzire

13

Tubulatură de legătură cu diametrul de Ø15,9

Răcire

14

Ventil de închidere (cu ţtuş de deservire 5/16")
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5.
5.1.

Alegerea locului de instalare

■

Instalaşi un panou deflector pe partea de admisie a aerului
a unităşii exterioare ţi aţezaşi partea cu orificiul de evacuare într-un
unghi corespunzător faşă de direcşia vântului.

Generalităşi
ATENŞIE

■

Luaşi măsurile adecvate pentru a împiedica utilizarea de
către animalele mici a unităşii exterioare drept adăpost.

■

Animalele mici în contact cu piesele electrice pot
cauza defecşiuni, fum sau incendiu. Instruişi clientul
să menşină curată zona din jurul unităşii.

Alegeşi un loc de instalare aprobat de clientul dvs. ţi în care sunt
îndeplinite următoarele condişii.
- Locuri bine ventilate.
- Locuri unde unitatea nu deranjează vecinii.
- Locuri sigure ţi plate care pot susşine greutatea ţi vibraşiile
unităşii.
- Locuri unde nu există posibilitatea scurgerii de gaze
inflamabile sau din produs.
- Echipamentul nu este destinat utilizării într-o atmosferă
potenşial explozivă.
- Locuri unde se poate asigura spaşiul necesar activităşilor
de service.
- Locuri unde tubulatura unităşilor interioară ţi exterioară,
precum ţi lungimile cablajului se încadrează în intervalele
permise.
- Locuri unde apa care se scurge din unitate nu poate provoca
daune (de ex., în cazul unei şevi de evacuare blocate).
- Locuri cât mai ferit de ploaie.
- Nu instalaşi unitatea în locuri utilizate frecvent ca loc de muncă.
În cazul lucrărilor de construcşie (de ex. lucrări de polizare)
unde se formează mult praf, unitatea trebuie acoperită.
- Nu puneşi niciun obiect sau echipament pe unitate
(placa superioară).
- Nu vă urcaşi, nu vă aţezaşi ţi nu staşi pe unitate.
- Asiguraşi-vă că s-au luat suficiente măsuri de precauşie
în conformitate cu legislaşia aplicabilă în cazul scurgerilor
de agent frigorific.
Când instalaşi unitatea într-un loc expus la vânt puternic,
acordaşi atenşie deosebită următoarelor aspecte.
Vânturi puternice de 5 m/s sau mai puternice, care bat împotriva
orificiului de evacuare a aerului cauzează scurtcircuit (absorbşia
aerului evacuat), iar acest lucru poate avea următoarele
consecinşe:
- Deteriorarea capacităşii operaşionale.
- Accelerarea frecventă a îngheşului în funcşionarea încălzirii.
- Întreruperea funcşionării din cauza creţterii presiunii.
- Când un vând puternic bate încontinuu pe faşa unităşii,
ventilatorul poate începe să se rotească foarte rapid,
până se sparge.
Consultaşi imaginile pentru instalarea acestei unităşi într-un loc
unde direcşia vântului poate fi prevăzută.

Manual de instalare

9

2

1
3

■

■

2

1

Panou deflector

2

Vânt puternic

3

Aer evacuat

■

Pregătişi în jurul fundaşiei un canal de scurgere a apei, pentru
a elimina apa reziduală rezultată din unitate.

■

Dacă evacuarea apei din unitate nu este simplă, montaşi
unitatea pe o fundaşie de beton etc. (înălşimea fundaşiei trebuie
să fie de maximum 150 mm).

■

Dacă instalaşi unitatea pe un cadru, instalaşi un panou rezistent
la apă la 150 mm de partea de jos a unităşii pentru a preveni
pătrunderea apei din partea de jos.

■

Dacă instalaşi unitatea într-un loc expus frecvent la căderi de
zăpadă, acordaşi atenşie specială ridicării fundaşiei cât de sus
posibil.

■

Dacă instalaşi unitatea pe un cadru ataţat
clădirii, instalaşi un panou rezistent la apă
(procurare la faşa locului) (la 150 mm de
partea de jos a unităşii) sau utilizaşi un set
de evacuare (consultaşi tabelul de
combinaşii din "Opşiuni posibile" la pagina 5)
pentru a evita scurgerea apei de evacuare.
(A se vedea figura).

■

Asiguraşi-vă că unitatea este instalată pe un loc plat.
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5.2.

Alegerea unui amplasament în zone cu climă rece

Consultaşi "3.4. Identificarea modelelor" la pagina 4.

■

Numai pentru ERLQ. Urmaşi procedura descrisă mai jos pentru
schimbarea pozişiei termistorului de aer (R1T). Dispozitivul de
fixare a termistorului este livrat în punga cu accesorii.
Placa de rezervă pentru fixarea termistorului este
livrată în punga cu accesorii.

NOTIFICARE
Când unitatea exterioară funcşionează într-un mediu exterior
cu temperatură scăzută, respectaşi instrucşiunile descrise
mai jos.
■

Pentru a preveni expunerea la vânt, instalaşi unitatea exterioară
cu partea de admisie spre perete.

■

Nu instalaşi niciodată unitatea exterioară într-un loc unde partea
de admisie poate fi expusă direct în bătaia vântului.

■

Pentru a preveni expunerea la vânt, instalaşi un panou deflector
pe partea de evacuare a aerului din unitatea exterioară.

■

În cazul unor căderi puternice de zăpadă, este foarte important
să alegeşi un loc de instalare unde zăpada nu va afecta unitatea
ţi să aţezaşi partea de evacuare într-un unghi corespunzător
faşă de direcşia vântului.

1
2

3

3
1

4

2

3

1

Construişi un paravan mare.

2

Construişi un postament.
Instalaşi unitatea la o înălşime suficientă faşă
de sol pentru a împiedica îngroparea în zăpadă.

3

Vânt puternic

4

Aer evacuat

4

Dacă instalarea unui paravan nu este posibilă, se
recomandă instalarea capacului protector pentru
zăpadă opşional (EK016SNC).
6

5

10
7

8
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ERHQ

A

289
276
219
117

B

47

423
614

ERLQ

B

Faşa inferioară (mm)

C

Orificiu de evacuare

350

C

Lucrările la evacuare (numai pentru ERHQ)

■

Sunt disponibile seturi de evacuare ca opşiune.

■

Dacă lucrările de evacuare pentru unitatea exterioară provoacă
probleme (de exemplu, dacă apa de evacuare ar putea stropi
oamenii), instalaşi o şeavă de evacuare folosind un racord de
evacuare (opşional).

■

Asiguraşi-vă că evacuarea funcşionează corespunzător.

Metoda de instalare pentru prevenirea căderilor

Dacă este necesară montarea astfel încât unitatea să nu cadă,
urmaşi instrucşiunile din imagine.
■

pregătişi toate cele 4 cabluri aţa cum se arată în desen

■

deţurubaşi panoul de sus în cele 4 locuri indicate A ţi B

■

introduceşi ţuruburile prin noduri ţi înţurubaşi-le strâns

A
≥100 mm

Dacă orificiile de evacuare ale unităşii
exterioare sunt acoperite de baza de
montare sau de suprafaşa podelei,
ridicaşi unitatea pentru a crea un
spaşiu liber de peste 100 mm sub
unitatea exterioară.

B

C

Lucrările la fundaşie

■

Verificaşi puterea de susşinere ţi nivelul fundaşiei pentru
instalare, astfel încât unitatea să nu cauzeze vibraşii sau zgomot
în timpul funcşionării după instalare.

■

Conform desenului fundaşiei din imagine, fixaşi bine unitatea cu
buloanele fundaşiei. (Pregătişi 4 seturi de buloane de fundaşie
M12, piulişe ţi ţaibe pentru fiecare, acestea putând fi procurate
la faşa locului.)

A

Pozişia celor 2 orificii de fixare pe partea din faşă a unităşii

B

Pozişia celor 2 orificii de fixare pe partea din spate a unităşii

C

Cablaj: procurare la faşa locului

Cel mai indicat este să înţurubaşi buloanele de fundaşie până
când rămân 20 mm deasupra suprafeşei fundaşiei.
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(345-355)

284
259
160
36

Măsuri de precauşie la instalare
NOTIFICARE

■

182 154 159

Partea de evacuare

6.3.

6.1.

B

Consultaşi tabelul de combinaşii de sub "Opşiuni posibile" la
pagina 5, pentru a vedea dacă sunt permise lucrări de evacuare. În
cazul în care sunt permise lucrări de evacuare la unitatea dvs., iar
locul de instalare necesită astfel de lucrări, atunci urmaşi
instrucşiunile de mai jos.

11

6.

140

620

A

6.2.

C

A
140

35
60

140
350
(345-355)

620

140
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7.

Spaşiu pentru servicii de instalare

În cazul instalării de unităşi multiple (2 unităşi sau mai multe) în
conexiune laterală pe rând.

2.

Cifrele din imagini reprezintă dimensiunile în mm.
(Consultaşi "6. Măsuri de precauşie la instalare" la pagina 11)
Precauşii
(A) În cazul instalării unei singure unităşi (consultaşi figura 1
pentru ERHQ, consultaşi figura 1 pentru ERLQ)
Obstacol pe partea
de admisie

✓

Obstacol pe partea
de evacuare

1

Un obstacol este prezent
≥3000

În aceste cazuri,
închideşi partea
de jos a cadrului
de instalare pentru
a preveni ţuntarea
aerului evacuat

Obstacol pe partea
stângă
Obstacol pe partea
dreaptă

2

Obstacol în partea
de sus

3

L
A

H

≥600
≥1500

Relaşia dintre dimensiunile H, A ţi L este afiţată în tabelul de mai jos.

În aceste cazuri, pot fi
instalate numai 2 unităşi.

L

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L

300

L≤H

Configurare de instalare
recomandată.(a)

H<L

Instalarea nu este permisă

Această situaşie
nu este permisă
(a) Pentru ERLQ, cu scopul de a preveni expunerea la vânt sau afectarea
serpentinei schimbătorului de căldură de către zăpadă.

8.

Dimensiunea conductei agentului
frigorific ţi lungimi admise
ale conductei

(B) În cazul instalării în grup (numai pentru ERHQ)
1.

În cazul în care există obstacole în faşa părşii de evacuare.

PERICOL
■

Tubulatura ţi alte componente sub presiune vor fi în
conformitate cu legislaşia în vigoare ţi adecvate
pentru agentul frigorific. Pentru agentul frigorific
utilizaşi şeavă de cupru dezoxidat cu acid fosforic fără
îmbinări.

■

Instalarea se va efectua de către un tehnician cu
specializare în instalarea aparatelor frigorifice, iar
alegerea materialelor ţi instalarea se vor face în
conformitate cu legislaşia în vigoare. În Europa se va
aplica standardul în vigoare EN378.

≥100

A

≥1000

2.

În cazul în care există obstacole în faşa părşii de admisie a aerului.

NOTIFICARE
Pentru persoanele însărcinate cu lucrările la tubulatură.
Asiguraşi-vă că deschideşi ventilul de închidere după
instalarea tubulaturii ţi că aspirarea este completă. (Dacă
sistemul funcşionează cu ventilul închis, se poate deteriora
compresorul.)

≥100

A

≥300

Este interzisă deversarea agentului frigorific în atmosferă.
Colectaşi agentul frigorific în conformitate cu legile privind
colectarea ţi distrugerea freonului.

Nu grupaşi mai multe de o unitate.
Sunt necesari aproximativ 100 mm drept dimensiune pentru plasarea
şevii de evacuare superioare a unităşii exterioare. Astupaşi
porşiunea A, astfel încât aerul din zona de evacuare să nu fie ţuntat.
(C) În cazul instalării pe mai multe rânduri (pentru utilizarea pe
acoperiţ etc.) (numai pentru ERHQ)
1.

În cazul instalării unei singure unităşi pe rând.

8.1.

Alegerea materialului tubulaturii

■

Material de construcşie: cupru fără sudură dezoxidat cu acid
fosforic, pentru agentul frigorific.

■

Grad de maleabilitate: utilizaşi tubulatură cu grad de maleabilitate
în funcşie de diametrul conductei, conform tabelului de mai jos.

■

Grosimea conductei tubulaturii agentului frigorific trebuie să fie
conformă cu legislaşia în vigoare. Grosimea minimă a conductei
pentru tubulatura R410A trebuie să fie în conformitate cu tabelul
de mai jos.

≥100
≥2000
≥200
≥1000

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

Unitate exterioară pentru sistem de pompă termică aer – apă
4PW57794-1 – 08.2010

Ø conductă

Gradul de maleabilitate
al materialului tubulaturii

Grosime minimă t (mm)

9,5

O

0,80

15,9

O

1,00

O=maleabil
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8.2.

Dimensiunea şevii agentului frigorific

Şevile dintre unitatea exterioară ţi cea interioară trebuie să aibă
aceeaţi dimensiune ca ţi conexiunile exterioare.
Dimensiunea şevii agentului frigorific (mm)

Şeava de gaz

Ø15,9

Conductă lichid

Ø9,5

8.3.

Lungimea permisă a şevii ţi diferenşa de înălşime

Consultaşi tabelul de mai jos privind lungimile ţi înălşimile permise.
Consultaşi figura 2. Presupuneşi că cea mai lungă linie din imagine
corespunde celei mai lungi şevi, iar cea mai înaltă unitate din imagine
corespunde celei mai înalte unităşi din realitate.

V3

■

Fixarea conductei

Indiferent de perioadă

Fixarea sau prinderea
cu bandă a conductei

Instrucşiuni de mandrinare

■

Îmbinările mandrinate nu trebuie reutilizate. Trebuie confecşionate
altele noi pentru a preveni scurgerile.

30 m

■

Folosişi un tăietor de şeavă ţi o mandrină corespunzătoare
pentru agentul frigorific utilizat.

■

Utilizaşi numai piulişele olandeze care însoşesc unitatea.
Utilizarea unor piulişe olandeze diferite poate cauza scăpări ale
agentului frigorific.

■

Consultaşi tabelul pentru dimensiunile de mandrinare ţi cuplurile
de strângere (strângerea exagerată va cauza crăparea evazării).

Lungime netaxabilă

≤30 m

≤10 m

(a) Cifra dintre paranteze reprezintă lungimea echivalentă.

Numai pentru ERLQ
V3

W1

Lungime de şeavă totală maximă, o-direcşie(a)

L

Mai mult de o lună
Mai puşin de o lună

75 m (95 m)

H

Lungimea permisă a şevii

Unitate
exterioară

Tubulatura trebuie montată astfel încât îmbinarea mandrinată să
nu fie supusă unor solicitări mecanice.

9.1.

Înălşimea maximă între interior ţi exterior

L

Metodă de protecşie

W1

Lungime de şeavă totală maximă, o-direcşie(a)

L

Perioada de instalare

Unitate
interioară

Numai pentru ERHQ
Lungimea permisă a şevii

Loc

50 m (70 m)

Dimensiunea
tubulaturii
(mm)

Cuplu de
strângere (N•m)

Dimensiunile
evazării A
(mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

Înălşimea maximă între interior ţi exterior

H

30 m

Forma evazării
(mm)
90 ±2
45 ±
2
A

Lungime netaxabilă

L

≤10 m

R=0.4~0.8

(a) Cifra dintre paranteze reprezintă lungimea echivalentă.

9.

Când conectaşi piulişa olandeză, ungeşi suprafaşa interioară
a îmbinării mandrinate cu ulei eter sau ulei ester ţi strângeşi
inişial 3 sau 4 ture cu mâna înainte de a strânge ferm.

■

Când slăbişi o piulişă olandeză, utilizaşi întotdeauna două chei
fixe în combinaşie.
La racordarea tubulaturii, utilizaşi întotdeauna împreună o cheie
fixă ţi o cheie dinamometrică la strângerea piulişei olandeze
pentru a preveni fisurarea piulişei olandeze ţi scăpările.

Măsuri privind tubulatura agentului
frigorific

■

Nu lăsaşi ca în ciclul de răcire să pătrundă alte substanşe decât
agentul frigorific, cum ar fi aerul etc. Dacă în timpul lucrului cu
unitatea există scurgeri de gaz (agent frigorific), aerisişi imediat
încăperea.

■

Utilizaşi numai R410A când adăugaşi agent frigorific.
Instrumente de instalare:
Utilizaşi instrumentele de instalare (furtun de încărcare cu
racorduri ţi aparat de măsură etc.) care se utilizează în
exclusivitate pentru instalările R410A pentru a rezista la presiune
ţi pentru a împiedica pătrunderea în instalaşie a substanşelor
străine (de exemplu, uleiuri minerale ţi umiditate).
Pompă de vid:
Utilizaşi o pompă de vid în 2 trepte cu ventil de reşinere.
Asiguraşi-vă că debitul pompei de ulei nu este inversat în
instalaşie în timp ce pompa nu funcşionează.
Utilizaşi o pompă de vid care poate evacua până la –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg).

■

■

Pentru a preveni pătrunderea mizeriei, a lichidelor sau a prafului
în tubulatură, fixaşi sau prindeşi cu o bandă şeava.
Se va acorda o atenşie deosebită la trecerea conductelor de
cupru prin pereşi.

1

2

4

3

1

Cheie dinamometrică

2

Cheie fixă

3

Îmbinarea tubulaturii

4

Piulişă olandeză

Nerecomandat, exceptând cazurile de urgenşă
Dacă sunteşi forşat să racordaşi tubulatura fără cheie
dinamometrică, urmaşi următoarea metodă de instalare:
■ Strângeşi piulişa olandeză cu o cheie fixă până când cuplul
de strângere creţte brusc.
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■ Din acea pozişie, strângeşi mai departe piulişa olandeză la
unghiul prezentat mai jos:
Dimensiunea
tubulaturii (mm)

Unghi suplimentar
de strângere (grade)

Lungimea recomandată
a braşului cheii fixe (mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

1
2

9.2.
■

■

Instrucşiuni de lipire
Suflaşi în interior cu azot când lipişi.
Suflarea în interior cu azot împiedică formarea unor cantităşi
mari de peliculă oxidată în interiorul tubulaturii. Pelicula oxidată
afectează negativ ventilele ţi compresoarele din instalaşia
agentului frigorific ţi împiedică funcşionarea corespunzătoare.

■

Presiunea azotului se va stabili la 0,02 MPa (adică exact atât cât
să se simtă pe piele) cu ajutorul unui ventil de reducşie.
1

2

3

4

1

Cheie fixă

2

Cheie dinamometrică

Când se preconizează că presiunea de funcşionare va fi
scăzută (de exemplu, când răcirea se efectuează în timp ce
temperatura aerului din exterior este scăzută), etanţaşi suficient
piulişa olandeză în ventilul de închidere de la şeava de gaz cu
silicon, pentru a preveni îngheşarea.

5
Silicon
(asiguraşi-vă că nu este niciun spaşiu)

6

■
■

■

6

1

Tubulatura agentului frigorific

2

Partea de lipit

3

Izolare

4

Ventil manual

5

Ventil de reducşie

6

Azot

Nu utilizaşi antioxidanşi când lipişi racordurile conductei.
Reziduurile pot înfunda conductele ţi pot distruge echipamentul.

Deschiderea/închiderea ventilului de închidere
Deschiderea ventilului de închidere
1.

Îndepărtaşi capacul ventilului.

2.

Introduceşi o cheie hexagonală (pe partea lichidului: 4 mm, pe
partea gazului: 6 mm) în ventilul de închidere ţi rotişi tija
ventilului în sens invers acelor de ceasornic.

3.

Când tija ventilului nu se poate roti mai departe, încetaşi rotirea.
Acum ventilul este deschis.

Închiderea ventilului de închidere

Nu utilizaşi material de sudare când lipişi cupru pe cupru
tubulatura agentului frigorific. Utilizaşi aliaj de umplere ţi lipire
a cuprului pe bază de fosfor (BCuP) care nu necesită material
de sudare.

1.

Îndepărtaşi capacul ventilului.

2.

Introduceşi o cheie hexagonală (pe partea lichidului: 4 mm, pe
partea gazului: 6 mm) în tija ventilului ţi rotişi tija ventilului în
sensul acelor de ceasornic.

Materialul de sudare are un efect extrem de dăunător asupra
instalaşiei tubulaturii agentului frigorific. De exemplu, dacă se
utilizează material de sudare pe bază de clor, acesta va duce la
corodarea conductei sau, în special, dacă materialul de sudare
conşine fluor, va deteriora uleiul de răcire.

3.

Când tija ventilului nu se poate roti mai departe, încetaşi rotirea.
Acum ventilul este închis.

9.3.

Direcşia de închidere
Partea lichidului

Partea gazului

Funcşionarea ventilului de închidere

Măsuri la manevrarea ventilului de închidere
■

Menşineşi ambele ventile de închidere deschise în timpul
funcşionării.

■

Figura de mai jos prezintă numele fiecărei componente
necesare pentru manevrarea ventilului de închidere.
1
2

1

Ţtuş de deservireţţi capacul
ţtuşului de deservire

2

Tija ventilului

3

Conectarea tubulaturii
de legătură

4

Capacul tijei

3
4

Măsuri la manevrarea tijei ventilului
■

Capacul ventilului este etanţat în
locurile indicate de săgeată. Aveşi
grijă să nu-l deterioraşi.

■

După
manevrarea
ventilului
de
închidere, strângeşi până la fixare
capacul tijei. Pentru cuplul de strângere,
consultaşi tabelul de mai jos.

■

Verificaşi dacă există scurgeri de agent frigorific după ce
strângeşi capacul tijei.

■

Ventilul de închidere este închis din fabrică.

■

Nu folosişi forşă excesivă pe tija ventilului. În caz contrar, corpul
ventilului se poate deteriora.

Măsuri la manevrarea ţtuşului de deservire

■

Deoarece plăcuşa de ataţare a ventilului de închidere poate fi
deformată, dacă este folosită numai o cheie dinamometrică
pentru a slăbi sau a strânge piulişa olandeză, asiguraşi-vă că
securizaşi ventilul de închidere cu o cheie fixă, apoi slăbişi sau
strângeşi piulişa olandeză cu o cheie dinamometrică.
Nu plasaşi cheia fixă pe capacul tijei, pentru că ar putea cauza
o scurgere a agentului frigorific.

■

Utilizaşi întotdeauna un furtun de încărcare echipat cu un ţtift de
depresurizare a ventilului, deoarece ţtuşul de deservire este un
ventil de tip Schrader.

■

După manevrarea ţtuşului de deservire, strângeşi până la fixare
capacul acestuia. Pentru cuplul de strângere, consultaşi tabelul
de mai jos.

■

Verificaşi dacă există scurgeri de agent frigorific după
strângerea capacului ţtuşului de deservire.
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9.4.

Cupluri de strângere

10.1. Prevenirea pătrunderii obiectelor străine

Articol

Introduceşi şeava prin orificii cu chit sau cu materiale de izolare
(procurate la faşa locului) pentru a opri trecerea gazului, după cum
se arată în imagine.

Cuplu de strângere (N•m)

Capacul tijei, partea lichidului

13,5~16,5

Capacul tijei, partea gazului

22,5~27,5

Capacul ţtuşului de deservire

11,5~13,9

1

Chit sau material de izolare
(procurat la faşa locului)

10. Tubulatura agentului frigorific
1
■

Şevile de legătură pot fi instalate în patru direcşii (A, B, C, D).
1

2

Dacă există posibilitatea ca animale mici să pătrundă în instalaşie
prin orificiile prestabilite, acoperişi orificiile cu materiale de ambalare
(se vor procura la faşa locului).

3

7
B
4

4

5

6

8

9
10
A

Figura – Şevi de legătură în 4 direcşii
Burghiu

2

Centraşi zona în jurul orificiului prestabilit

3

Orificiu prestabilit

4

Deschizătură

5

Şeavă de legătură

6

Cadru inferior

7

Panou frontal

8

Placă de ieţire şeavă

9

Ţurub panou frontal

10

Ţurub placă de ieţire şeavă

A

Înainte

B

Înapoi

C

În lateral

D

În jos

■

Dacă cele două deschizături sunt tăiate, este posibilă instalarea
conform imaginii figura "Şevi de legătură în 4 direcşii".
(Folosişi un ferăstrău de metal pentru a tăia deschizăturile.)

■

Pentru a instala şeava de legătură la unitate în jos, faceşi un
orificiu penetrând zona centrală din jurul orificiului prestabilit
utilizând un burghiu cu diametrul de Ø6 mm (4x). (A se vedea
figura "Şevi de legătură în 4 direcşii".)

■

După efectuarea orificiilor prestabilite, se recomandă aplicarea de
vopsea pentru a repara marginea ţi suprafeşele de jur împrejur,
pentru a preveni ruginirea.

■

La trecerea cablurilor electrice prin orificiile prestabilite,
îndepărtaşi bavurile din orificiile prestabilite ţi înfăţuraşi cablajul
cu bandă protectoare pentru a preveni deteriorările.

1

2

1

Orificiu prestabilit

2

Bavură

3

Materiale de împachetat
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În zone cu climat rece, etanţaşi orificiile prestabilite pentru a evita
pătrunderea zăpezii ţi a umidităşii.

C
D

1

Pătrunderea insectelor sau a animalelor mici în unitatea exterioară
poate cauza un scurtcircuit în cutia electrică.

10.2. Precauşii la racordarea tubulaturii de legătură ţi în
legătură cu izolaşia
■

Aveşi grijă ca tubulatura interioară ţi cea exterioară să nu intre în
contact cu capacul terminalului compresorului.
Dacă izolarea tubulaturii de pe partea cu lichid ar putea intra în
contact cu aceasta, reglaşi înălşimea conform imaginii de mai
jos. De asemenea, asiguraşi-vă că tubulatura de legătură nu
atinge buloanele sau panourile externe ale compresorului.

■

Când unitatea exterioară este instalată deasupra celei
interioare, se pot produce următoarele fenomene:
Apa condensată de pe ventilul de închidere poate muta unitatea
interioară. Pentru a evita acest lucru, acoperişi ventilul de
închidere cu material de izolare.

■

Dacă temperatura mediului din interior depăţeţte 30°C, iar
umiditatea este mai mare de RH 80%, grosimea materialelor de
izolare trebuie să fie de cel puşin 20 mm pentru a evita
condensarea pe suprafaşa izolaşiei.

■

Asiguraşi-vă că izolaşi tubulatura de legătură de pe partea
gazului ţi de pe cea a lichidului.
NOTIFICARE
Orice parte din tubulatură expusă poate cauza
condensare.
(Cea mai înaltă temperatură pe care o poate atinge tubulatura
de pe partea gazului este aproximativ 120°C, prin urmare
asiguraşi-vă că utilizaşi material de izolare foarte rezistent.)
PERICOL
Nu atingeşi tubulatura ţi piesele interne.

3
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NOTIFICARE
■

Nu purjaşi aerul cu agenşi frigorifici. Utilizaşi o pompă
de vid pentru a goli instalaşia. Nu este furnizat niciun
agent frigorific suplimentar pentru purjarea aerului.

■

Asiguraşi-vă că ventilul de închidere a gazului ţi
ventilul de închidere a lichidului sunt închise bine
înainte de a efectua testul de scurgere sau uscarea
vidată.

1
4

2
3

4
5

11.2. Configurare

5

(A se vedea figura 5)

6
A

Azot

3

Agent frigorific

Compresor

4

Aparat de cântărit

2

Capacul terminalului

5

Pompă de vid

3

Tubulatura de legătură interioarăţţi exterioară

6

Ventil închidere

4

Îmbinare etc.

5

Material de izolare

6

Buloane

A

Aveşi grijă la conexiunile şevii, ale buloanelorţţi ale panoului
exterior

Pentru a evita riscul ca uleiul păstrat în interiorul tubulaturii verticale să
se scurgă înapoi în compresor atunci când se opreţte ţi să provoace
fenomenul de compresie a lichidului sau cazurile de deteriorare
a returului uleiului, va fi necesară introducerea unei trape la fiecare
diferenşă în înălşime de 10 m din tubulatura verticală de gaz.

■

Aparat de măsură presiune

2

1

11.3. Testul de scurgere
Testul de scurgere trebuie să fie conform cu specificaşia EN 378-2.
1

Testul de scurgere în vid
1.1 Golişi instalaşia din tubulatura de lichid ţi cea de gaz la
–100,7 kPa (5 Torr).
1.2 După atingerea parametrilor, oprişi pompa de vid ţi verificaşi
dacă presiunea nu creţte timp de cel puşin 1 minut.
1.3 Dacă presiunea creţte, există umiditate în instalaşie (vedeşi
mai jos uscarea vidată) sau există scurgeri.

2

Testul de scurgere sub presiune
2.1 Întrerupeşi vidarea introducând azot sub presiune la
o presiune minimă măsurată de 0,2 MPa (2 bar).
Nu stabilişi niciodată presiunea măsurată la o valoare mai
mare decât presiunea maximă de funcşionare a unităşii,
adică de 4,0 MPa (40 bar).
2.2 Testaşi pentru scurgeri prin aplicarea unei soluşii de testare
cu bule.

10.3. Măsuri pentru necesitatea unei trape

■

1

Spaşiul pentru instalarea trapei. (A se vedea figura 4)
A

Unitate exterioară

B

Unitate interioară

C

Tubulatura de gaz

D

Tubulatura de lichid

E

Trapă pentru ulei

H

Instalaşi o trapă la fiecare diferenşă de înălşime de 10 m.

NOTIFICARE
Utilizaşi soluşia de testare cu bule recomandată de
distribuitor.
Nu utilizaşi apă cu săpun, deoarece poate duce la
crăparea piulişelor conice (apa de săpun poate
conşine săruri, care absorb umiditatea care va
îngheşa la răcirea tubulaturii) ţi/sau poate duce la
corodarea racordurilor conice (apa de săpun poate
conşine amoniac care duce la coroziune între
piulişele conice de bronz ţi manţonul de cupru).

Trapa nu este necesară când unitatea exterioară este instalată
la o înălşime mai mare decât unitatea interioară.

11. Testul de scurgere ţi uscarea vidată
Când toate lucrările la tubulatură sunt finalizate ţi unitatea exterioară
este conectată la unitatea interioară, sunt necesare următoarele:
■

verificaşi dacă există scurgeri la tubulatura agentului frigorific ţi

■

efectuaşi uscarea vidată pentru a elimina toată umiditatea din
tubulatura agentului frigorific.

Dacă este posibil să existe umiditate în tubulatura agentului frigorific
(de exemplu, apă de ploaie care a pătruns în tubulatură), efectuaşi
mai întâi procedura de uscare vidată de mai jos până când s-a
eliminat toată umiditatea.

11.1. Instrucşiuni generale

2.3 Evacuaşi azotul gazos.

11.4. Uscarea vidată
Pentru a elimina toată umiditatea din instalaşie, continuaşi după cum
urmează:
1

Golişi instalaşia cel puşin 2 ore la o vidare stabilită de –100,7 kPa.

2

Verificaşi, cu pompa de vid oprită, ca vidul stabilit să se menşină
cel puşin 1 oră.

■

Întreaga tubulatură din interiorul unităşii s-a testat în fabrică
pentru scurgeri.

3

■

Dacă nu se atinge vidul stabilit în 2 ore sau nu se menşine vidul
timp de 1 oră, instalaşia poate conşine prea multă umiditate.

Utilizaşi o pompă de vid în 2 trepte cu ventil de reşinere care poate
evacua către un aparat de măsură o presiune de –100,7 kPa
(5 Torr absolută, –755 mm Hg).

4

În acest caz, întrerupeşi vidarea introducând azot sub presiune la
o valoare măsurată de 0,05 MPa (0,5 bar) ţi repetaşi paţii 1 – 3
până la eliminarea totală a umidităşii.

■

Pentru a spori eficienşa, conectaşi pompa de vid atât la ţtuşul
de deservire al ventilul de închidere a gazului, cât ţi la ventilul de
închidere a lichidului.
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Acum se pot deschide ventilele de închidere ţi/sau se poate
încărca agentul frigorific (consultaşi "12. Încărcarea agentului
frigorific" la pagina 17).

5

După deschiderea ventilului de închidere, este posibil să
nu crească presiunea în tubulatura agentului frigorific.
Acest lucru se poate datora, de exemplu, pozişiei închise
a ventilului de destindere din circuitul unităşii exterioare,
dar nu reprezintă o problemă pentru funcşionarea corectă
a unităşii.

12.2. Măsuri de precauşie ţi indicaşii generale
■

Atunci când efectuarea lucrărilor de service pentru unitate
necesită deschiderea sistemului, tratarea ţi evacuarea agentului
frigorific trebuie să fie efectuate în conformitate cu legislaşia
aplicabilă.

■

Agentul frigorific se va încărca numai după finalizarea cablajului
de legătură.

■

Agentul frigorific se poate încărca numai după efectuarea testului de
scurgere ţi a uscării vidate (a se vedea "11. Testul de scurgere ţi
uscarea vidată" la pagina 16).

12. Încărcarea agentului frigorific

ATENŞIE
La încărcarea unei instalaşii, se va avea grijă să nu se
depăţească niciodată încărcarea maximă admisă pentru a
preveni pericolul exploziei lichidului.

12.1. Informaşii importante privind agentul frigorific
utilizat

AVERTIZARE

Acest produs conşine gaze fluorurate cu efect de seră cuprinse în
Protocolul de la Kyoto. Nu eliberaşi gazul în atmosferă.
Tip de agent frigorific:
GWP(1) valoare:
(1)

R410A
1975

GWP = potenşial de încălzire globală

■

➀ încărcarea din fabrică cu agent frigorific a produsului,

■

➁ cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat la faşa
locului ţi

■

➀+➁ încărcarea totală cu agent frigorific

pe eticheta cu gaze fluorurate cu efect de seră furnizată împreună cu
produsul.
Eticheta completată trebuie să fie lipită în interiorul produsului, în
apropierea ţtuşului de încărcare a produsului (de exemplu, pe interiorul
capacului de deservire).
1

1
2

3
6

Încărcarea din fabrică
cu agent frigorific
a produsului:
consultaşi placa de
identificare a unităşii

2

Cantitatea suplimentară
de agent frigorific
încărcat la faşa locului

3

Încărcarea totală
cu agent frigorific

4

Conşine gaze fluorurate
cu efect de seră cuprinse
în Protocolul de la Kyoto

5

Unitate exterioară

6

Tub agent frigorific
ţi distribuitor pentru
încărcare

5

Implementarea la nivel naşional a reglementării UE privind
anumite gaze fluorurate cu efect de seră poate necesita
înscrisuri pe unitate în limba oficială naşională respectivă.
În consecinşă, împreună cu unitatea se livrează o etichetă
suplimentară multilingvă privind gazele fluorurate cu efect
de seră.
Instrucşiunile de lipire sunt prezentate pe spatele etichetei.
Pentru a evita defectarea compresorului. Nu încărcaşi mai mult
agent frigorific decât cantitatea specificată.
■

■

Recipientele cu agent frigorific se vor deschide lent.

■

Utilizaşi întotdeauna mănuţi de protecşie ţi protejaşi-vă
ochii la încărcarea agentului frigorific.

PERICOL

Completaşi cu cerneală permanentă,

4

■

Această unitate exterioară este încărcată cu agent frigorific din
fabrică ţi în funcşie de dimensiunile conductelor ţi de lungimea
acestora unele instalaşii pot necesita încărcarea suplimentară
cu agent frigorific. Consultaşi "12.4. Calcularea cantităşii
suplimentare de încărcare cu agent frigorific pentru modelele
ERLQ" la pagina 18.
Dacă este nevoie de reîncărcare, consultaşi "12.5. Încărcare
completă" la pagina 18.

■

Când aparatul este în funcşiune, închideşi panoul
frontal atunci când lăsaşi unitatea nesupravegheată.

■

Încărcarea cu substanşe neadecvate poate provoca
explozii sau accidente, deci asiguraşi-vă întotdeauna
că se încarcă agentul frigorific (R410A) corespunzător.

■

Această unitate necesită încărcare suplimentară cu agent
frigorific în funcşie de lungimea tubulaturii de agent frigorific
conectată la faşa locului.

■

Asiguraşi-vă că încărcaşi agentul frigorific în şeava de lichid în
stare lichidă. Deoarece R410A este un agent frigorific mixt,
compozişia acestuia se modifică dacă este încărcat în stare
gazoasă, iar funcşionarea normală a sistemului nu va mai fi
asigurată în acest caz.

■

Înainte de încărcare, verificaşi dacă tubul de agent frigorific are
un sifon ataţat ţi pozişionaşi tubul corespunzător.
Umplerea cu ajutorul unui
tub fără sifon ataţat
Încărcaşi agentul frigorific
lichid cu tubul răsturnat.

Umplerea cu ajutorul unui
tub cu sifon ataţat
Încărcaşi agentul frigorific
lichid cu tubul aţezat
în picioare.

12.3. Calcularea cantităşii suplimentare de încărcare cu
agent frigorific pentru modelele ERHQ
NOTIFICARE
Lungimea tubulaturii reprezintă lungimea pe o singură direcşie
a tubulaturii de lichid.
Pentru modelele V3
Încărcarea suplimentară nu este necesară dacă lungimea tubulaturii
este sub 30 m.
Cu toate acestea, dacă lungimea tubulaturii este sub 5 m, este
necesară o încărcare completă a unităşii. Consultaşi "12.5. Încărcare
completă" la pagina 18.
Dacă lungimea tubulaturii depăţeţte 30 m, determinaşi cantitatea
suplimentară de agent frigorific care trebuie încărcată, utilizând
tabelul de mai jos.
Tabel 1: Încărcarea de agent frigorific suplimentar <unitate: kg>
Lungimea tubulaturii agentului frigorific
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) Dacă este necesară reîncărcare, consultaşi "12.5. Încărcare completă"
la pagina 18
(b) Încărcarea suplimentară nu este necesară
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Pentru modelele W1
Nu este necesară încărcarea suplimentară, dacă lungimea şevii este
sub 10 m.
Dacă lungimea tubulaturii depăţeţte 10 m, determinaşi cantitatea
suplimentară de agent frigorific care trebuie încărcată, utilizând
tabelul de mai jos.
Tabel 2: Încărcarea de agent frigorific suplimentar <unitate: kg>
Lungimea tubulaturii agentului frigorific
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

13. Operaşia de pompare pentru evacuarea
completă a agentului frigorific
Această unitate este echipată cu o operaşie automată de pompare
pentru evacuarea completă a agentului frigorific, care va colecta tot
agentul frigorific din tubulatura de legătură ţi din unităşile interioară ţi
exterioară. În vederea protejării mediului înconjurător, asiguraşi-vă că
efectuaşi operaşia de pompare pentru evacuare completă atunci
când reamplasaşi unitatea sau o eliminaşi din uz.
Pentru mai multe detalii, consultaşi manualul de service
corespunzător.

(a) Încărcarea suplimentară nu este necesară

AVERTIZARE

12.4. Calcularea cantităşii suplimentare de încărcare
cu agent frigorific pentru modelele ERLQ

Unitatea exterioară este echipată cu un comutator de
presiune scăzută sau cu un senzor de presiune scăzută
pentru protejarea compresorului prin dezactivarea
acestuia. Nu scurtcircuitaşi comutatorul de presiune
scăzută niciodată în timpul unei operaşii de pompare
pentru evacuarea completă a agentului frigorific!

NOTIFICARE
Lungimea tubulaturii reprezintă lungimea pe o singură direcşie
a tubulaturii de lichid.
Nu este necesară încărcarea suplimentară, dacă lungimea şevii este
sub 10 m.

NOTIFICARE
Înainte de activarea operaşiei de pompare pentru
evacuare completă, asiguraşi-vă că temperatura ţi volumul
apei sunt suficient de ridicate. Pomparea pentru evacuare
completă se efectuează în "modul de răcire". Pentru mai
multe detalii, consultaşi manualul de instalare a unităşilor
interioare.

Dacă lungimea tubulaturii depăţeţte 10 m, determinaşi cantitatea
suplimentară de agent frigorific care trebuie încărcată, utilizând formula
de mai jos.
R=(lungimea totală (m) a tubulaturii de lichid – 10 m) x 0,054
R=încărcare suplimentară (kg) (rotunjită în unităşi de 0,1 kg)

12.5. Încărcare completă

1

Activaşi comutatorul sursei principale de alimentare.

2

Asiguraşi-vă că ventilele de închidere a lichidului ţi cel de
închidere a gazului sunt deschise (consultaşi "9.3. Funcşionarea
ventilului de închidere" la pagina 14).

3

Apăsaşi pe butonul de pompare pentru evacuare completă
(BS4) de pe placa cu circuite imprimate a unităşii interioare timp
de 8 secunde.

4

Compresorul ţi ventilatorul unităşii exterioare vor începe să
funcşioneze automat.

5

După ce funcşionarea se opreţte (după 3 – 5 minute), închideşi
ventilul de închidere a lichidului ţi pe cel de închidere a gazului.

6

Operaşia de pompare pentru evacuare completă este încheiată
acum. Este posibil ca telecomanda să afiţeze "U4", iar pompa
interioară este posibil să continue să funcşioneze. Aceasta nu
reprezintă o funcşionare defectuoasă. Chiar dacă este apăsat
butonul ON pe telecomandă, unitatea nu va începe să
funcşioneze. Pentru a relua funcşionarea unităşii oprişi sursa
principală de alimentare ţi pornişi-o din nou.

7

Închideşi comutatorul sursei principale de alimentare.

NOTIFICARE
Înainte de încărcare, asiguraşi-vă că efectuaşi ţi uscarea
vidată a tubulaturii interne a unităşii. Pentru aceasta,
utilizaşi ţtuşul de deservire intern al unităşii. NU utilizaşi
ţtuşurile de deservire aflate pe ventilul de închidere
(consultaşi "9.3. Funcşionarea ventilului de închidere"
la pagina 14), deoarece uscarea vidată nu se poate
efectua corespunzător din aceste ţtuşuri.
Unităşile exterioare au 1 ţtuş pe tubulatură. Acesta se află
între schimbătorul de căldură ţi ventilul cu 4 căi.
În cazul în care este necesară încărcarea completă (după o scurgere
etc.), consultaşi informaşiile de mai jos pentru a determina cantitatea
necesară de agent frigorific.

Numai pentru ERHQ
Tabel 3: Cantitatea totală de încărcare <unitate: kg>
Lungimea tubulaturii agentului frigorific
3~10 m

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

40~50 m

50~60 m

60~75 m

V3

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

5,2

5,7

W1

2,95

3,45

3,95

4,45

4,95

5,45

5,95

AVERTIZARE
Asiguraşi-vă că redeschideşi ambele ventile de închidere
înainte de repornirea unităşii.

Numai pentru ERLQ
Cantitatea totală de încărcare <unitate: kg>
Încărcarea de agent frigorific (kg) depinde de lungimea totală a tubulaturii
de lichid.
Încărcarea totală de agent frigorific = 3,4 kg + (lungimea totală (m) de
tubulatură de lichid – 10 m) x 0,054
Remarcă: încărcarea din fabrică cu agent frigorific este 3,4 kg

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016CAV3+W1
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14. Cablajul electric

■

Tot cablajul trebuie să fie realizat de un electrician
autorizat.

Fixaşi cablul de împământare de plăcuşa de ataţare a ventilului
de închidere, astfel încât să nu alunece.

■

Toate componentele procurate la faşa locului ţi toate
lucrările electrice trebuie să respecte legislaşia
aplicabilă.

Fixaşi cablul de împământare de plăcuşa de ataţare a ventilului
de închidere încă o dată împreună cu cablajul electric ţi cu cel
dintre unităşi.

■

Aţezaşi cablajul electric astfel încât capacul frontal nu să nu se
ridice în timpul lucrărilor de cablare ţi fixaşi bine capacul frontal.

AVERTIZARE
■
■

14.2. Conectarea sursei de alimentare ţi a cablajului
dintre unităşi

PERICOL: TENSIUNE ÎNALTĂ
Pentru a evita electrocutarea, deconectaşi sursa de
alimentare timp de cel puşin 1 minut înainte de a deservi
componentele electrice. Chiar ţi după 1 minut, măsuraşi
întotdeauna tensiunea la bornele condensatoarelor
circuitului principal sau ale componentelor electrice ţi,
înainte de a le atinge, asiguraşi-vă că tensiunile respective
sunt de cel mult 50 V c.c.

1
2

NOTIFICARE
Pentru persoanele însărcinate cu lucrările la cablajul
electric:

V3
7

Nu puneşi unitatea în funcşionare înainte de finalizarea
tubulaturii agentului frigorific. (Punerea în funcşiune a unităşii
înainte de finalizarea tubulaturii va duce la defectarea
compresorului.)

W1
3
3

3
7

4
8
5
6

14.1. Precauşii la lucrările de cablare electrică
PERICOL
■

Înainte de a obşine acces la dispozitivele terminal,
trebuie întrerupte toate circuitele de alimentare.

■

Aveşi grijă să instalaşi un disjunctor pentru scurgerea
la pământ în conformitate cu legislaşia în vigoare.
Neprocedând astfel pot surveni electrocutări.

4
8
5
6

■

Utilizaşi doar cabluri din cupru.

■

În cablajul fixat trebuie intercalat un întrerupător principal sau un
alt mijloc de deconectare cu separare de contact la toşi polii,
în conformitate cu legislaşia în vigoare.
Nu pornişi comutatorul principal înainte de finalizarea întregului
cablaj.

1

Cutie de distribuşie

2

Plăcuşă de ataţare a ventilului de închidere

3

Pământ

4

Fixarea cablurilor

5

Cablajul dintre unităşi

■

Nu îndesaşi niciodată mănunchiuri de cabluri într-o unitate.

6

Sursa de alimentare ţi împământarea

■

Fixaşi cablurile astfel încât acestea să nu intre în contact cu
şevile (în special pe partea de presiune înaltă).

■

Fixaşi cablajul electric cu cleme, conform imaginii din capitolul
"14.2. Conectarea sursei de alimentare ţi a cablajului dintre
unităşi" la pagina 19, pentru ca acesta să nu intre în contact cu
tubulatura, în special pe partea cu presiune înaltă.
Asiguraşi-vă că pe conexiunile de pe borne nu se aplică o presiune
externă.

■

Când instalaşi disjunctorul pentru scurgerea la pământ aveşi grijă
să fie compatibil cu invertorul (rezistent la zgomot electric de
înaltă frecvenşa) pentru a evita deschiderea inutilă a acestuia.

■

Întrucât această unitate este echipată cu un invertor, instalarea
unui condensator compensator de fază nu numai că diminuează
efectul de îmbunătăşire a factorului de putere, dar ar putea
cauza ţi încălzirea accidentală anormală a condensatorului
datorită undelor de înaltă frecvenşă. De aceea, nu instalaşi
niciodată un condensator compensator de fază.

Numai dacă este valabil încălzitorul plăcii de fund (opşional pentru ERHQ)
7

Cablu pentru încălzitor al plăcii de fund

8

Sursă de alimentare pentru încălzitorul plăcii de fund
(de la unitatea interioară)

Unităşile ERLQ controlează încălzitorul plăcii de fund intern
(nu se aplică cablaj de legătură).

2
1

ATENŞIE

2
1

Instalaşi siguranşele sau disjunctoarele necesare.
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2
1

1

Sursă de alimentare, cablaj împământare,ţţi, dacă este cazul,
cablu pentru încălzitorul plăcii de fund

2

Cablajul dintre unităşi
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■

Când cablurile sunt direcşionate de la unitate, se poate insera în
orificiul prestabilit o manţetă de protecşie pentru cabluri (inserşii
PG). (A se vedea figura 3)

14.4. Caracteristici electrice
ERHQ_V3

Cablu

Fază ţi frecvenşă

2

Manţon

Tensiune

3

Piulişă

32 A

40 A

4

Cadru

Siguranşă locală
recomandată

5

Furtun

28,2 A

34,2 A

A

Interior

Amperajul maxim
al circuitelor(a)

B

Exterior

Când nu utilizaşi un tub pentru cabluri, asiguraşi-vă că protejaşi
cablurile cu tuburi de vinil pentru a preveni tăierea cablurilor în
marginea orificiului prestabilit.
■

Urmaşi diagrama electrică pentru lucrările la cablajul electric
(livrată cu unitatea, aflată în interiorul panoului frontal).

■

Formaşi cablurile ţi fixaşi capacul ferm, astfel încât capacul să
fie bine fixat.

Tipul de cabluri
pentru cablajul
dintre unităşi

Folosişi o regletă rotundă pentru conexiunea la placa de
conexiuni a sursei de alimentare. În cazul în care nu poate fi
utilizată din motive care nu pot fi evitate, respectaşi următoarea
instrucşiune.

1
-

-

1

Conexiune de presiune rotundă

2

Secşiune tăiată

3

Ţaibă adâncită

Nu conectaşi cabluri de diametru diferit pentru aceeaţi
conexiune de la surda de alimentare. (O conexiune slabă
poate cauza supraîncălzirea.)
Când conectaşi cabluri de acelaţi diametru, conectaşi-le
conform imaginii de mai jos.

Folosişi ţurubelnişa potrivită pentru a strânge ţuruburile
conexiunilor.
Ţurubelnişele mici pot dăuna capului ţurubului ţi pot împiedica
strângerea corespunzătoare.

■

Strângerea exagerată a ţuruburilor conexiunilor poate dăuna
ţuruburilor.
Consultaşi tabelul de mai jos pentru cuplurile de strângere
a ţuruburilor de la borne.
Cuplu de strângere (N•m)

M4 (X1M)
M5 (X1M)
M5 (PĂMÂNT)

1,2~1,8
2,0~3,0
3,0~4,0

■

Consultaşi manualul de instalare ataţat la unitatea interioară
pentru cablajul unităşii interioare etc.

■

Ataţaşi un disjunctor pentru scurgerea la pământ ţi o siguranşă
la linia sursei de alimentare. (A se vedea figura 6)

■

1

Disjunctor pentru scurgerea la pământ

2

Siguranşă

3

Telecomandă

În timpul cablării, asiguraşi-vă că sunt utilizate cablurile
corespunzătoare, efectuaşi conexiunile complete ţi fixaşi
cablurile astfel încât nu acşionează forşe externe asupra
conexiunilor.
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ERLQ_W1

3N~ 50 Hz

230 V

400 V
20 A
13,5 A

16,3 A

Secşiunea minimă a cablului de 2,5 mm2
ţi se aplică pentru 230 V

ATENŞIE
Selectaşi toate cablurile ţi dimensiunile acestora în
conformitate cu legislaşia în vigoare.

ATENŞIE
După finalizarea lucrărilor electrice, confirmaşi că fiecare
piesă ţi bornă electrică din interiorul cutiei de piese
electrice este bine conectată.

Modele ERHQ
Pentru modele V3: echipament conform EN/IEC 61000-3-12(1)

Modele ERLQ
Pentru modele V3: acest echipament este conform cu:

23

■

■

ERHQ_W1

1~ 50 Hz

(a) Valorile indicate sunt maxime (consultaşi datele electrice pentru combinarea
cu unitatea interioară, pentru a obşine valorile exacte).

14.3. Măsuri de precauşie privind cablajul sursei
de alimentare ţi cablajul dintre-unităşi
■

ERLQ_V3

1

■

EN/IEC 61000-3-11(2) dacă impedanşa sistemului Zsys este mai
mică sau egală cu Zmax ţi

■

EN/IEC 61000-3-12(1) dacă alimentarea la scurtcircuit Ssc este
mai mare sau egală cu valoarea minimă a Ssc

la punctul de interfaşă între sursa utilizatorului ţi instalaşia publică.
Este
responsabilitatea
instalatorului
sau
a
utilizatorului
echipamentului să asigure, prin consultarea operatorului reşelei de
distribuşie, dacă este necesar, ca echipamentul să fie conectat
numai la o sursă cu:
■

o impedanşă a sistemului Zsys mai mică sau egală cu Zmax ţi

■

la o alimentare la scurtcircuit Ssc mai mare sau egală cu valoarea
minimă a Ssc.
Zmax (Ω)

Valoarea minimă a Ssc

ERLQ011CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ014CAV3

0,22

525 kVA

ERLQ016CAV3

0,22

525 kVA

Pentru modelele W1: echipament în conformitate cu
EN/IEC 61000-3-12(1)
Diagrama de cablaj se află în interiorul panoului frontal al unităşii.

(1) Standard tehnic european/internaşional ce stabileţte limitele pentru
curenşii armonici produţi de echipamentele conectate la sistemele publice
de tensiune joasă cu curent de intrare >16 A ţi ≤75 A pe fază.
(2) Standard tehnic european/internaşional ce stabileţte limitele pentru
modificările de tensiune, fluctuaşiile de tensiune ţi scintilaşia în sistemele
publice de alimentare de tensiune joasă pentru echipamente cu curentul
nominal ≤75 A.
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15. Proba de funcşionare
PERICOL
Nu lăsaşi niciodată unitatea nesupravegheată în timpul
instalării sau al efectuării operaşiilor de service. La demontarea
panoului de deservire se pot atinge cu uţurinşă, accidental,
componentele aflate sub tensiune.

■

Dacă telecomanda afiţează "E3", "E4" sau "L8" drept cod de
eroare, există fie posibilitatea ca ventilele de închidere să fie
închise, fie orificiile de intrare sau de ieţire a aerului sunt
blocate.

■

Dacă pe telecomandă se afiţează codul de eroare "U2",
verificaşi dezechilibrul de tensiune.

■

Dacă pe telecomandă se afiţează codul de eroare "L4" , este
posibil să fie blocate orificiile de intrare sau de ieţire a aerului.

■

Pentru o fază lipsă în cazul unităşilor W1, "E7" sau "U2" se va
afiţa pe telecomanda unităşii interioare.
Aparatul nu va funcşiona dacă apare unul dintre aceste
fenomene. În acest caz, oprişi alimentarea, verificaşi din nou
cablajul ţi schimbaşi pozişia a două sau trei dintre cablurile
electrice.

Reşineşi că în timpul primei perioade de funcşionare
energia necesară pentru alimentare poate fi mai mare decât
cea indicată pe placa de identificare a unităşii. Cauza
acestui fenomen este compresorul care necesită o perioadă
de funcşionare de 50 de ore înainte de a ajunge la
o funcşionare uniformă ţi la un consum de energie stabil.

15.1. Verificări înainte de punerea în funcşiune

16. Întreşinere ţi service

Elemente de verificat

Cablajul
electric
Cablajul
între unităşi
Cablul de
împământare

Tubulatura
agentului
frigorific

■

■
■
■
■

■
■

■
Agent frigorific
suplimentar

■
■

■
■
■

■

Cablajul este aţa cum se menşionează în diagrama
de cablare?
Asiguraşi-vă că nu aşi uitat niciun cablu ţi că nu există
faze lipsă.
Unitatea este împământată corespunzător?
Cablajul dintre unităşi este conectat în serie corect?
Este slăbit vreun ţurub de ataţare a cablurilor?
Rezistenşa izolării este de cel puşin 1 MΩ?
- Utilizaşi un megatester de 500 V la măsurarea
izolării.
- Nu utilizaşi un megatester pentru circuitele
cu tensiune joasă.

16.1. Măsuri de siguranşă pentru service
Pentru a asigura funcşionarea optimă a unităşii, unitatea trebuie supusă
mai multor verificări ţi inspecşii, la intervale regulate, de preferat anual.
Activitatea de întreşinere trebuie efectuată de instalator sau de agentul
de service.
PERICOL: ELECTROCUTARE
Consultaşi "2. Precizări privind siguranşa" la pagina 2.

Dimensiunea tubulaturii este corespunzătoare?
Materialul de izolare pentru tubulatură este ataţat
corespunzător?
Sunt izolate şevile de lichid ţi de gaz?
Ventilele de închidere pentru partea lichiduluiţ i pentru
partea gazului sunt deschise?

NOTIFICARE
Atingeşi cu mâna o piesă metalică (precum ventilul de
închidere) pentru a elimina electricitatea statică, protejând
astfel placa cu circuite imprimate înainte de efectuarea
lucrărilor de service.

Aşi notat agentul frigorific suplimentar ţi lungimea
tubulaturii pentru agentul frigorific?

ATENŞIE

Asiguraşi-vă că efectuaşi o probă de funcşionare.
Asiguraşi-vă că deschideşi ventilele de închidere pentru partea
de lichid ţi pentru partea de gaz. Dacă unitatea funcşionează cu
ventilele de închidere închise, compresorul se va deteriora.
Nu lăsaşi niciodată unitatea nesupravegheată cu un panou
frontal deschis în timpul probei de funcşionare.

Nu spălaşi unitatea exterioară. Aceasta poate cauza
electrocutare sau incendiu.

PERICOL: NU ATINGEŞI TUBULATURA ŢI COMPONENTELE INTERNE

Pentru a proteja compresorul, pornişi reşeaua de alimentare cu
6 ore înainte de punerea în funcşiune.

Consultaşi "2. Precizări privind siguranşa" la pagina 2.

În timpul probelor, nu presurizaşi aplicaşiile cu o presiune mai
mare decât cea maximă admisă (conform indicaşiilor de pe
placa de identificare a unităşii).

15.2. Proba de funcşionare
Efectuaşi proba de funcşionare în conformitate cu manualul de instalare
al unităşii interioare, pentru a vă asigura că toate funcşionalităşile ţi
piesele sunt în regulă.

15.3. Diagnosticul de nefuncşionare la momentul primei
instalări
■

Nu atingeşi piesele sub tensiune timp de 10 minute
după decuplarea alimentării de la reşea, existând
riscul unor tensiuni înalte.

■

Asiguraşi-vă că sursa de alimentare este oprită
înainte de a efectua lucrări de întreşinere. Încălzitorul
compresorului poate funcşiona chiar ţi în modul oprit.

■

Reşineşi că unele secşiuni ale cutiei componentelor electrice
sunt extrem de fierbinşi.

■

Asiguraşi-vă că nu atingeşi o parte conducătoare.

■

După măsurarea tensiunii reziduale, scoateşi conectorul
ventilatorului exterior.

■

Ventilatorul exterior se poate roti din cauza unui vânt puternic
din spatele unităşii, cauzând încărcarea condensatorului. Acest
lucru poate cauza electrocutare.

În cazul în care nu se afiţează nimic pe telecomandă
(temperatura setată în prezent nu se afiţează), verificaşi dacă
există următoarele anomalii înainte de a diagnostica posibilele
coduri de funcşionare defectuoasă.

După lucrările de întreşinere, asiguraşi-vă că reconectaşi conectorul
ventilatorului exterior. În caz contrar, unitatea se poate defecta.

■ Eroarea de deconectare sau de cablaj (între sursa de
alimentare ţi unitatea exterioară, între unitatea exterioară ţi
cea interioară, între unitatea interioară ţi telecomandă).

16.2. Mod de funcşionare pentru deservire

■ Siguranşa de pe placa cu circuite imprimate a unităşii
exterioare este posibil să se fi deteriorat.

Consultaşi manualul de service pentru efectuarea lucrărilor în modul
service.
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17. Cerinşe privind dezafectarea

Note

Dezmembrarea unităşii, tratarea agentului frigorific, a uleiului ţi
a oricăror alte componente trebuie executate conform legislaşiei în
vigoare.

18. Specificaşiile unităşii
18.1. Specificaşii tehnice
ERHQ_V3 ERHQ_W1

Material carcasă
Dimensiuni Î x l x A
Greutate

ERLQ_V3

ERLQ_W1

Oşel galvanizat vopsit
(mm)

1170 x
900 x 320

(kg)

103

1345 x 900 x 320
108

114

114

Interval de
funcşionare
• răcire (min./max.)

(°C)

• încălzire (min./max.)

(°C)

(a)

10/46
–20 /35

–25(a)/35

• apă menajeră caldă
(min./max.)

(°C)

–20(a)/35

–25(a)/35

Ulei de răcire

Daphne FVC68D

Racordare tubulatură
• lichid

(mm)

9,52

• gaz

(mm)

15,9

(a) Pentru informaşii detaliate, consultaşi foaia de informaşii privind intervalul de
funcşionare.

18.2. Specificaşii electrice
V3

W1

1~

3N~

(Hz)

50

50

• minim

(V)

207

360

• maxim

(V)

253

440

Fază
Frecvenşă
Interval de tensiuni
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19. Diagramă de cablaj
: Clemă de cablu

L

: Sub tensiune

: Regletă de conexiuni

N

: Nul

: Conector releu

BLK

: Negru

ORG

: Portocaliu

: Cablajul de legătură

BLU

: Albastru

RED

: Roţu

: Ţurub pentru împământare de protecşie

BRN

: Maro

WHT

: Alb

: Împământare fără zgomot

GRN

: Verde

YLW

: Galben

: Conector

NOTA 1

Această diagramă de cablaj se aplică numai pentru unitatea exterioară

NOTA 4

Consultaşi manualul de opşiuni pentru conectarea cablurilor la X6A/X77A

NOTA 5

Consultaşi eticheta adezivă cu diagrama de cablaj (de pe spatele panoului frontal) privind utilizarea comutatoarelor BS1~BS4 ţi DS1

NOTA 6

Unitatea nu trebuie să fie în funcşionare prin scurtcircuitarea dispozitivului de protecşie S1PH

NOTA 8

Confirmaşi metoda de configurare a comutatoarelor selectorului (DS1) prin manualul de service. Configurarea din fabrică a tuturor
comutatoarelor: "OFF"

NOTA 9

Option: Opşiune
Wiring depending on model: Cablaj în funcşie de model

A1P~A4P...................... Placă de circuite imprimate
BS1~BS4...................... Comutator butoane
C1~C4 .......................... Condensator
DS1 .............................. Comutator DIP

R7T...............................Termistor (aripioară) (numai pentru
modelele W1)
R10T.............................Termistor (aripioară) (numai pentru
modelele V3)

E1H .............................. Încălzitor al plăcii de fund

RC ................................Circuit receptor de semnal (numai pentru
modelele V3)

E1HC............................ Încălzitor de carter

S1NPH..........................Senzor de presiune

F1U~F9U...................... Siguranşă

S1PH ............................Întrerupător de presiune (ridicată)

HAP (A1P).................... Monitor de deservire (verde)

TC.................................Circuit transmisie de semnal (numai pentru
modelele V3)

HAP (A2P).................... Monitor de deservire (verde) (numai pentru
modele W1)
H1P~H7P (A1P) ........... Monitor de deservire (portocaliu) (numai
pentru modele W1)
H1P~H7P (A2P) ........... Monitor de deservire (portocaliu)

V1R...............................Modul de alimentare (numai pentru
modelele V3)
V1R, V2R......................Modul de alimentare (numai pentru
modelele W1)

K1M, K2M .................... Contactor magnetic (numai pentru
modelele W1)

V2R, V3R......................Modul diode (numai pentru modelele V3)

K1R~K4R ..................... Releu magnetic
K10R, K11R.................. Releu magnetic (numai pentru modelele V3)

V1T ...............................Tranzistor bipolar cu intrare izolată
(numai pentru modelele V3)

L1R~L4R ...................... Reactanşă

X1M ..............................Regletă de conexiuni

M1C.............................. Motor (compresor)

X1Y...............................Conector (opşiune, încălzitorul plăcii
de fund ERHQ)

M1F .............................. Motor (ventilator) (superior)
M2F .............................. Motor (ventilator) (inferior)
PS ................................ Comutator reşea de alimentare
Q1DI............................. Disjunctor pentru scurgerea la pământ
(procurare la faşa locului)
R1~R4 .......................... Rezistor
R1T .............................. Termistor (aer)
R2T .............................. Termistor (evacuare)
R3T .............................. Termistor (şeava de admisie)

V3R...............................Modul diode (numai pentru modelele W1)

X6A...............................Conector (opşiune)
X77A.............................Conector
Y1E...............................Ventil de destindere (principal)
Y3E...............................Ventil de destindere (injecşie) (numai
pentru ERLQ)
Y1S...............................Ventil solenoid (ventil cu 4 căi)
Y3S...............................Ventil solenoid (numai pentru
modelele W1, ERHQ)

R4T .............................. Termistor (schimbător de căldură)

Y3S...............................Ventil solenoid (trecerea gazului fierbinte)
(numai pentru ERLQ)

R5T .............................. Termistor (schimbător de căldură, mijloc)

Z1C~Z9C ......................Filtru de zgomot

R6T .............................. Termistor (lichid)

Z1F~Z4F.......................Filtru de zgomot
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V3-type
1~ 50 Hz
230 V

5

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

6
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1

2
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L1 L2 L3

R410A

16 16a
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3
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