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٤٠

أخرىح
ر في تحكم الثيرموستات تقييد مجموعة الموفّ  (i)

يستعمل تحكم الثرموستات مع جهاز سيطرة الطرف الثالث ولهذا ال يمكن التعرف على ضبط درجة حرارة للتطبيق المحدد. لهذه الحالة، 
يوصي باستعمال جهاز السيطرة عن بعد لضبط درجة حرارة المكان المطلوبة قبل إجراء ضبط األجهزة لتحكم الثرموستات.

ارجع إلى دليل ضبط البرنامج المزود في القسم (D) (v) تحت الفصل "دليل تشغيل السيطرة" في هذا الدليل الختيار الوضع.
ضروري لتخفيف الضغط  (ii)

يمكن أن يسبب وجود الهواء النقي ضغط أعلى في الغرفة ويزعج المستعملني. عند الضرورة، يوصي بتركيب دامبر تخفيف الضغط في 
قناة الرجوع.
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٣٩

بي
عر

التحكم في التهوية حسب الطلبز
إحدى التقنيات لتخفيض استهالك الطاقة الكهربائية مع المحافظة جودة الهواء الكافية هي التحكم في التهوية حسب الطلب. بدال من   -

ضبط الطاقة اإلنتاجية على معدل استبدال هواء ثابت، يستعمل متحسس ثاني أكسيد الكربون (متحسس CO2) للسيطرة على املعدل 
بفاعلية، اعتمادا على انبعاث غازات شاغلي البناية الفعلي.

:CO2 هو مكون اختياري يزود في الموقع. ارجع إلى المعلومات في األسفل لتوصية اختيار متحسس CO2 متحسس  -
النوع: نوع تركيب - أنبوب  (i)

دخل الطاقة: 24 فولت تيار مباشر DC، 50 هرتز  (ii)
مدى درجة الحرارة التشغيل: 0 ~ °52 م  (iii)

مدى درجة الحرارة المحيطة: 15 ~ °52 م  (iv)
مدى القياس: PPM 5000 ~ 0 (اعتمادا على التطبيق)  (v)

DC فولطية الخرج: 2 ~ 10 فولت تيار مباشر  (vi)
AWG18 :مقاس السلك  (vii)

التيار األقصى المسموح به: 7 أمبير  (viii)
معايير االلتزام: إلتباع التعليمات المحلية والوطنية  (ix)

ر. يسمح للمستعمل باختيار  ر مع برامج داخلي وجاهز لتكامل متحسس CO2. يتم تنشيطه فقط في وضع الموفّ يأتي جهاز سيطرة الموفّ  -
قيمة البداية المختلفة عن طريق مفتاح الغطس 3. ارجع إلى دليل ضبط البرنامج المزود في القسم (D) (v) تحت الفصل "دليل تشغيل 

 .CO2 PPM السيطرة" في هذا الدليل الختيار قيمة بداية مستوى
 على سبيل المثال: متحسس CO2 بمدى قياس من PPM 5000 ~ 0 بقيمة بداية على PPM 1250، يحتاج المستعمل لعمل الخطوات التالية: -

 ON في مفتاح الغطس فقط في اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة على وضع تشغيل SW4 اضبط الخطوة 1:   
.(OFF الضبط األصلي في المصنع هو إيقاف)

 (ON) ر) في جهاز السيطرة عن بعد على وضع '1' تشغيل اضبط بارامتر اللوحة G6 (التحكم في الموفّ الخطوة 2:   
.((OFF) الضبط األصلي في المصنع هو '0' إيقاف)

ر) على وضع إيقاف OFF (الضبط األصلي  اضبط SW2 في مفتاح الغطس 4 (لوحة جهاز سيطرة الموفّ الخطوة 3:   
.(OFF في المصنع هو إيقاف

ر) على وضع تشغيل ON (الضبط األصلي  اضبط SW1 في مفتاح الغطس 3 (لوحة جهاز سيطرة الموفّ الخطوة 4:   
.(OFF في المصنع هو إيقاف

{PPM 1250 أو ما يعادل PPM 5000 في مفتاح الغطس 3 = %25، بالحساب يعني %25 من SW1}
إذا كان متحسس CO2 المختار معرّضا للمحيط الخارجي، ينصح بتغطية المتحسس بصندوق لغرض مقاومة - الماء وكذلك لتجنّب   -

.ON الوصول المباشر للقسم "الحي" عند يكون المتحسس في حالة تشغيل
ثم، أوصل السلك من متحسس CO2 إلى صندوق التوصيل داخل الحجرة الخارجية للوحدة. يوجد ثالثة أسالك على متحسس CO2. أوصل   -

األسالك كما هو في األسفل:

 تنبيه
يمكن أن تسبب األسالك الخاطئة عطل في متحسس CO2 أو لوحة 
ر أو كالهما. اربط األسالك بواسطة روابط سلك  جهاز سيطرة الموفّ

قابل للتحرير تحت صندوق التوصيل.

مجموعة اإلطراف المميزة بالعالمة "CO2" - ليتم 
.CO2 توصيلها مع متحسس

سلك تأريض النظام - أوصل مع القطب األول لمجموعة األطراف 
."GND" المميزة بالعالمة

السلك الحي24VDC+ - أوصل مع القطب الثاني لمجموعة 
."+24V" األطراف المميزة بالعالمة

سلك إشارة الخرج/التغذية الراجعة - أوصل مع القطب الرابع 
لمجموعة األطراف المميزة 

."FB" بالعالمة
(يمكنك الرجوع لملصق مخطط األسالك الموجود على الغطاء 

األمامي لصندوق التوصيل.)

ملصق مخطط 
األسالك الموجود 

على الغطاء 
األمامي لصندوق 

التوصيل
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OD ل الميكانيكي المشغّ

صندوق 
التوصيل

"OA" العالمة

منظر تفصيلي لصندوق التوصيل

"RA" العالمة "CO2" العالمة
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٣٨

اختبار الجهازهـ
مقاومة تدفق الهواء  (i)

ر. قبل التركيب، يوصي بفحص جدول هبوط الضغط المزود في  المقصود بمقاومة تدفق الهواء هو هبوط الضغط بسبب مجموعة الموفّ
كتاب البيانات الهندسية من اجل عمل اختيار التصميم الصحيح.

تعديل األداء  (ii)
سوف يتم إعادة تقدير أداء الوحدة عندما تشتغل الوحدة بوضع الهواء النقي، ويعتمد على اختيار المستعمل. قبل التركيب، يوصي بفحص 

جدول عامل التصحيح المزود في كتاب البيانات الهندسية من اجل عمل اختيار التصميم الصحيح.
اختيار الوضع  (iii)

ر و وضع الهواء النفي. بشكل عام، تزود المجموعة اختيارين للوضع، وهي وضع الموفّ
ر: يزوّد هذا الوضع تبريد "حر" عندما تكون درجة حرارة الهواء الخارجية مناسبة. يمكن استعمال هذا الوضع على انفراد أو  وضع الموفّ  -

بالتزامن مع التبريد الميكانيكي.
وضع الهواء النقي: يزود هذا الوضع هواء نقي بأدنى حد وضروري للتهوية أو المتطلبات المحلية.  -

ارجع إلى دليل ضبط البرنامج المزود في القسم (D) (v) تحت الفصل "دليل تشغيل السيطرة" في هذا الدليل الختيار الوضع.
اختيار الهواء النقي األدنى  (iv)

ر و وضع المروحة يزود لغاية %85 من الهواء  تزود المجموعة اختيار هواء نقي من 0 ~ %25 لكال من وضع التبريد والتدفئة. بينما وضع الموفّ
النقي كحد األعلى.

ارجع إلى دليل ضبط البرنامج المزود في القسم (D) (v) تحت الفصل "دليل تشغيل السيطرة" في هذا الدليل الختيار الهواء النقي بأدنى 
حد.

ميزة الحماية من زيادة التبريد  (v)
يمكن أن تحدث مضايقة حرارية أثناء البيئة الباردة بسبب فتح دامبر الهواء الخارجي. يمكن تجنّب هذه الحالة عندما تكون ميزة الحماية 

من زيادة التبريد منشطة.

ارجع إلى دليل ضبط البرنامج المزود في القسم (D) النقطة (v) تحت فصل "دليل تشغيل السيطرة" في هذا الدليل لتنشيط ضبط 
حماية التبريد الزائد.

مدى التشغيل  (vi)
ر هو نفسه مثل الوحدة العادية. ارجع إلى فصل "مدى التشغيل" في هذا الدليل. مدى التشغيل القابل للتطبيق للوحدة مع ميزة الموفّ

على أية حال، سوف يحدث التقييد بفتح الهواء النقي في بيئة الحرارة العالية أو بيئة الحرارة المنخفضة من اجل ضمان الثقة بالوحدة. 
ارجع إلى كتاب البيانات الهندسية من اجل المعلومات المفصلة.

 تنبيه
.(ii) من الفصل (E) سوف تقل التأدية في البيئة العالية أو البيئة المنخفضة، ارجع إلى البند

مرشح الهواء االختياري  (vii)
يوجد شق مرشح "2 داخل الوحدة. المرشح االختياري (مزود في الموقع) موصى به كمرشح طبقة ثانية ألن فتح دامبر الهواء قد يجلب غبار 

و أوساخ.

الخدمة والصيانةو
خدمة المرشح  (i)

ف المرشح بانتظام على األقل مرة كل 2 أسبوع. يمكن أن يتلف  يمكن أن تزداد مقاومة تدفق الهواء عندما يصبح المرشح وسخا. لهذا، نظّ
مرشح الهواء، الموجود داخل غطاء المطر والمعرّض للبيئة الخارجية، من قبل اآلفات أو الحيوانات. استبدل مرشح الهواء عندما يتضرر.

خدمة الحجرة الداخلية  (ii)
يمكن أن يجلب فتح دامبر الهواء غبار و أوساخ ألن مرشح الغطاء ال يستطيع ترشيح جزيئات الوسخ بالكامل. لهذا، يجب تنظيف الحجرة 

الداخلية أيضا أثناء خدمة المرشح.
خدمة الدامبر  (iii)

امسح الدامبر الوسخ، خصوصا دامبر الهواء الخارجي المعرّض دائما إلى البيئة الخارجية في كل األوقات.

ارجع إلى فصل "الخدمة والصيانة" في هذا الدليل.
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٣٧

بي
عر

الخطوة 8
ب األجزاء المفككة (األجزاء المعدنية) على اللوحة الجانبية. قبل ذلك، ضع الحشية (تزويد في الموقع) على  لبناء غطاء المطر، ركّ  –

اللوحة الجانبية لغرض الختم.
بعد ذلك، اتبع تسلسل التركيب في األسفل لبناء غطاء المطر.  -

مانع تسرببند 8بند 9بند 5بند 4بند 3بند 7بند 6بند 2
الحشية

اللوحة الجانبية مع دامبر الهواء 
الخارجي (بند 2) المجمعة في 

الوحدة في الخطوة 7.
بند 3

بند 7

بند 4

بند 5

بند 9

بند 8
بند 6

الخطوة 9
ر كما هو مبني في الرسم أدناه: أخيرا، يمكنك مشاهدة الوحدة مع مجموعة الموفّ  –

عندما يكون مطلوب قيد لتطبيق القذف لألسفل، ارجع إلى التوصية في القسم (C) تحت فصل "تركيب الوحدة" في هذا الكتيّب.  -

الوحدة المبينة في المخططات من الخطوة 1 إلى الخطوة 9 هي للموديل UATYQ350. بالنسبة للموديالت األخرى يجب إتباع نفس 
الطريقة.

الغطاء المعدني 
(دعم النافخ) 
للرجوع األفقي

وحدة السقفغطاء المطر
الغطاء المعدني 

للرجوع األفقي

-  ينصح بختم كل المفاصل والفجوات بمانع تسرب مقاوم - للطقس (مثل السيلكون، مادة مزودة في الموقع) من اجل ضمان انجاز 
مقاوم - للماء لغطاء المطر.
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٣٦

الخطوة 7
ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1) المميز بالعالمة "RA"، الموجود اآلن على مجموعة الدامبر على لوحة  أوصل المشغّ  –

القاعدة الداخلية مع مجموعة اإلطراف المميزة بالعالمة "RA" داخل صندوق التوصيل.
ل الميكانيكي بألوان مختلفة (اسود، احمر، اخضر و ابيض). أوصل األسالك كما هو في األسفل. يوجد أربعة أسالك على المشغّ  -

 تنبيه
ر او لكليهما. اربط األسالك بواسطة روابط  ل الميكانيكي أو للوحة جهاز سيطرة الموفّ يمكن أن تسبب األسالك الخاطئة عطل في المشغّ

سلك قابل للتحرير تحت صندوق التوصيل.

ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1) المميز بالعالمة "OA"، الموجود اآلن على مجموعة الدامبر على اللوحة  ثم، أوصل المشغّ  -
الجانبية مع مجموعة األطراف المميزة بالعالمة "OA" داخل صندوق التوصيل. اتبع نفس الطريقة المستعملة لتوصيل األسالك 

ب اللوحة الجانبية على الوحدة. يمكن أن تحتاج لعمل الترتيب  ل الميكانيكي "RA" و مجموعة األطراف "RA". تاليا، ركّ بني المشغّ
ل الميكانيكي باستعمال ربطة السلك (تزويد في الموقع) قبل تركيب اللوحة الجانبية على الوحدة.  الصحيح على أسالك المشغّ

أوصل مع القطب األول لمجموعة األطراف   - السلك األسود 
."GND" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الثاني لمجموعة األطراف   - السلك األحمر 
."+24V" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الثالث لمجموعة األطراف   - السلك األخضر 
."DCV" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الرابع لمجموعة األطراف   - السلك األبيض 
."FB" المميزة بالعالمة

(يمكنك الرجوع لملصق مخطط األسالك الموجود على الغطاء 
األمامي لصندوق التوصيل.)

ملصق مخطط 
األسالك الموجود 

على الغطاء 
األمامي لصندوق 

التوصيل

 PCB3 (ECO) إلى
CN_ACT_RA

TB RA TB OD TB C02
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CN_ACT_OD
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OD ل الميكانيكي المشغّ

12

12
110 Ø3

150 45
90

الحلقة 
الحابكة

المشبك
صواميل (2 قطعة) 

(شد بإحكام)

منظر تفصيلي للحلقة 
الحابكة والمشبك الحلقة الحابكة

المشبك
("OA" بالعالمة) البند 1

بند 2

مميز 
"R" بالرمز

ل الميكانيكي منظر تفصيلي للمشغّ

كتفية الدعم

منظر علوي للدامبر

ثبّت البرغي M4x16 على هذه الفتحة، 
ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل 

فقط 2/3 سن البرغي.

اللوحة الجانبية القياسية 
المنزوعة في الخطوة 5.

تأتي اللوحة الجانبية مع 
ر المجمعة  مجموعة الموفّ

ل الميكانيكي في  مع المشغّ
ب هذه اللوحة  الخطوة 6. ركّ

على الوحدة.

صندوق 
التوصيل

مجموعة 
األطراف املميزة 
 "RA" بالعالمة

- ليتم توصيلها 
ل  مع المشغّ
الميكانيكي 

املميز بالعالمة 
."RA"

"OA" العالمة

مجموعة اإلطراف المميزة بالعالمة "OA" - ليتم توصيلها 
."OA" ل الميكانيكي المميز بالعالمة مع المشغّ

منظر تفصيلي لصندوق التوصيل

"RA" العالمة

ل الميكانيكي  ب المشغّ أ) ركّ
على عمود الدامبر، وبعد 

ذلك اقفل بواسطة الحلقة 
الحابكة والمشبك. 

ب) ادخل البرغي 
M4x12، اجلب كتفية 

الدعم بشكل أقرب إلى 
عمود الدامبر.

مالحظة: كتفية الدعم 
موجودة فوق الدامبر.
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٣٥

بي
عر

الخطوة 6
ل الميكانيكي Belimo (1 قطعة)، LF24-SR (بند 1) على اللوحة الجانبية (بند 2) مع على دامبر الهواء الخارجي. وازن  ب المشغّ ركّ  -

ل الميكانيكي في عمود الدامبر. وادخل فتحة المشغّ

 تنبيه 1
يجب إغالق الضبط األصلي لدامبر الهواء الخارجي (بند 2) بصورة كاملة. تأكد من أن هذا الدامبر على وضع "مغلق بالكامل" قبل تركيب 

ل الميكانيكي. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل العادي للوحدة. المشغّ

 تنبيه 2
ل الميكانيكي باتجاه عكس عقرب  ل الميكانيكي الذي يواجه لألعلى/للخارج بالرمز "R" لضمان دوران تعديل المشغّ يجب تميز سطح المشغّ

ر. الساعة. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل الوحدة مع وظيفة الموفّ

ر والتي تجيء سوية بصناديق الكارتون. افتح الصناديق  ل ميكانيكي Belimo (2 قطعة)، LF24-SR (بند 1) في مجموعة الموفّ يوجد مشغّ
."OA" ل المميز بالعالمة ل الميكانيكي المستعمل في الخطوة 6 هو المشغّ وتعرّف على الملصق الموجود على السلك. المشغّ

 (2 قطعة) للبند 1 في
 صناديق الكرتون.

تعرّف على العالمة الموجودة على السلك. 
."OA" واآلخر بالرمز "RA" احدهم مبنيّ بالرمز

افتح الصناديق.

ثم، ثبّت البرغي M4x12 (1 قطعة) (بند 14) على كتفية دعم الدامبر. ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل فقط 2/3 سن   -
ل الميكانيكي على كتفية الدعم بواسطة جلب كتفية الدعم بشكل أقرب إلى عمود الدامبر. إن وظيفة البرغي  ب المشغّ البرغي. ركّ

ل الميكانيكي لمنعه من االنزالق أثناء التعديل. M4x12 هي لقفل المشغّ
ل الميكانيكي بواسطة الحلقة الحابكة. شد صواميل المشبك بإحكام باستعمال  تاليا، ضع المشبك داخل العمود واقفل المشغّ  -

ل الميكانيكي كاألجزاء القياسية، يمكن  مفتاح الربط القابل للتعديل. الحظ أن المشبك والحلقة الحابكة يأتيان سوية مع المشغّ
ل الميكانيكي. أن تجد هذه األجزاء داخل صندوق المشغّ

عمل تحويل الوحدة
ب البند 1 + البند 11 + البند 12 على لوحة القاعدة الداخلية كما هو مبنيّ في  ركّ

األسفل:
ب البند 1 + البند 11  ركّ

+ البند 12 على لوحة 
القاعدة الداخلية

استعمل أي ثالث فتحات في األسفل على البند 12 
لتمرير متحسس الهواء الراجع لخارج الوحدة.

منظر أمامي للبند 12

انزع اللوحة الجانبية

لوحة القاعدة 
الداخلية للوحدة

بند 1
بند 11

بند 12

أو 

IM 0 5RTBR-0710(0)-ARFEED7.indd   35IM 0 5RTBR-0710(0)-ARFEED7.indd   35 8/25/10   10:05:19 AM8/25/10   10:05:19 AM



٣٤

الخطوة 5
 (G) انزع اللوحة الجانبية. اعمل تحويل الوحدة من الوحدة القياسية إلى وحدة قذف لألسفل بإتباع الخطوات الموضحة القسم  -

تحت فصل "تركيب الوحدة" في هذا الكتيّب.
ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1)  ب دامبر الهواء الراجع (بند 11) + كتفية الدعم، قذف لألسفل (بند 12) + المشغّ ثم، ركّ  -

التي تم تجميعها في الخطوة 3 والخطوة 4 على لوحة القاعدة الداخلية باستعمال البرغي M5x16 (بند 13).

 تنبيه 2
ل الميكانيكي باتجاه عقرب الساعة.  ل الميكانيكي الذي يواجه لألعلى/للخارج بالرمز "L" لضمان دوران تعديل المشغّ يجب تميز سطح المشغّ

ر. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل الوحدة مع وظيفة الموفّ

ثم، ثبّت البرغي M4x12 (1 قطعة) (بند 14) على كتفية دعم الدامبر. ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل فقط 2/3 سن   -
ل الميكانيكي على كتفية الدعم بواسطة جلب كتفية الدعم بشكل أقرب إلى عمود الدامبر. إن وظيفة البرغي  ب المشغّ البرغي. ركّ

ل الميكانيكي لمنعه من االنزالق أثناء التعديل. M4x12 هي لقفل المشغّ
ل الميكانيكي بواسطة الحلقة الحابكة. شد صواميل المشبك بإحكام باستعمال  تاليا، ضع المشبك داخل العمود واقفل المشغّ  -

ل الميكانيكي كاألجزاء القياسية، يمكن  مفتاح الربط القابل للتعديل. الحظ أن المشبك والحلقة الحابكة يأتيان سوية مع المشغّ
ل الميكانيكي. أن تجد هذه األجزاء داخل صندوق المشغّ

ر والتي تجيء سوية بصناديق الكارتون. افتح  ل ميكانيكي Belimo (2 قطعة)، LF24-SR (بند 1) في مجموعة الموفّ يوجد مشغّ
ل المميز بالعالمة  ل الميكانيكي المستعمل في الخطوة 4 هو المشغّ الصناديق وتعرّف على الملصق الموجود على السلك. المشغّ

."RA"

 (2 قطعة) للبند 1 في
 صناديق الكرتون.

تعرّف على العالمة الموجودة على السلك. 
."OA" واآلخر بالرمز "RA" احدهم مبنيّ بالرمز

افتح الصناديق.

12

12
110 Ø3

150 45
90

كتفية الدعم

الحلقة 
الحابكة

المشبك
صواميل (2 قطعة) 

(شد بإحكام)

منظر تفصيلي للحلقة 
الحابكة والمشبك

مميز 
"L" بالرمز

ل الميكانيكي الحلقة الحابكةمنظر تفصيلي للمشغّ
المشبك

("RA" بالعالمة) البند 1

البند 11 و البند 
12، المجمعة في 

الخطوة 3.

منظر علوي للدامبر

ثبّت البرغي M4x16 على هذه الفتحة، 
ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل 

فقط 2/3 سن البرغي.

 تنبيه
د متحسس الهواء الراجع الموجود داخل الوحدة (على قمة فتحة الهواء الراجع) إلى المنطقة الخارجية من الوحدة. يمكن أن يتم عمل هذا  مدّ

بتمرير المتحسس من خالل الفتحات الصغيرة على كتفية الدعم، قذف لألسفل (بند 12). بعد ذلك يتم وضع المتحسس بشكل صحيح 
داخل أنبوب الهواء الراجع باستعمال ربطة السلك (تزويد في الموقع). عدم عمل ذلك يمكن أن يؤثر على اداء الوحدة ويسبب مضايقة حرارية 

للمستعملني. 

أو 

ل الميكانيكي  ب المشغّ أ) ركّ
على عمود الدامبر، وبعد 

ذلك اقفل بواسطة الحلقة 
الحابكة والمشبك.   ب) ادخل البرغي 

M4x12، اجلب كتفية 
الدعم بشكل أقرب إلى 

عمود الدامبر.
مالحظة: كتفية الدعم 

موجودة فوق الدامبر.
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بي
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الخطوة 9
ر كما هو مبني في الرسم أدناه: أخيرا، يمكنك مشاهدة الوحدة مع مجموعة الموفّ  –

الوحدة المبينة في المخططات من الخطوة 1 إلى الخطوة 9 هي للموديل UATYQ350. بالنسبة للموديالت األخرى يجب إتباع نفس 
الطريقة.

تطبيق الرجوع (عمودي) لألسفل  (ii)
الخطوة 1

ر كل األدوات  ر. حضّ ب بطاقة قفل اآلمان قبل التركيب، اختبار الجهاز أو خدمة وحدة الموفّ افصل تزويد الطاقة الكهربائية للوحدة وركّ  -
المطلوبة كما هو مذكور في األعلى.

الخطوة 2
ر باستعمال المخل والمطرقة. ثم، انزع األكياس التي تحتوي على األجزاء والمثبتات  افتح صندوق الشحن الخشبي لمجموعة الموفّ  -

المفككة باستعمال القطاعه. اعمل فحص قبل التركيب كما هو مذكور أعاله.
الخطوة 3

ضع كتفية الدعم، قذف لألسفل (بند 12) على دامبر الهواء الراجع (بند 11) باستعمال البرغي M5x16 (بند 13) المزودة في   -
المجموعة.

دامبر الهواء الراجعغطاء المطر

وحدة السقف

البرغي بند 12 إلى 
بند 11

بند 11

بند 12

الخطوة 4
ل  ل الميكانيكي Belimo (1 قطعة)، LF24-SR (بند 1) على دامبر الهواء الراجع (بند 11). وازن وادخل فتحة المشغّ ب المشغّ ركّ  -

الميكانيكي في عمود الدامبر.

 تنبيه 1
ل  يجب فتح الضبط األصلي لدامبر الهواء الراجع (بند 11) بصورة كاملة. تأكد من أن هذا الدامبر على وضع "مفتوح بالكامل" قبل تركيب المشغّ

الميكانيكي. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل العادي للوحدة.
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٣٢

الخطوة 7
ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1) المميز بالعالمة "RA"، الموجود اآلن على مجموعة الدامبر على اللوحة  أوصل المشغّ  –

األمامية مع مجموعة اإلطراف المميزة بالعالمة "RA" داخل صندوق التوصيل.
ل الميكانيكي بألوان مختلفة (اسود، احمر، اخضر و ابيض). أوصل األسالك كما هو في األسفل. يوجد أربعة أسالك على المشغّ  -

 تنبيه
ر او لكليهما. اربط األسالك بواسطة روابط  ل الميكانيكي أو للوحة جهاز سيطرة الموفّ يمكن أن تسبب األسالك الخاطئة عطل في المشغّ

سلك قابل للتحرير تحت صندوق التوصيل.

ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1) المميز بالعالمة "OA"، الموجود اآلن على مجموعة الدامبر على اللوحة  ثم، أوصل المشغّ  -
الجانبية مع مجموعة األطراف المميزة بالعالمة "OA" داخل صندوق التوصيل. اتبع نفس الطريقة المستعملة لتوصيل األسالك 

ب اللوحة الجانبية على الوحدة. يمكن أن تحتاج لعمل الترتيب  ل الميكانيكي "RA" و مجموعة األطراف "RA". تاليا، ركّ بني المشغّ
ل الميكانيكي باستعمال ربطة السلك (تزويد في الموقع) قبل تركيب اللوحة الجانبية على الوحدة.  الصحيح على أسالك المشغّ

الخطوة 8
ب األجزاء المفككة (األجزاء المعدنية) على اللوحة الجانبية. قبل ذلك، ضع الحشية (تزويد في الموقع) على  لبناء غطاء المطر، ركّ  –

اللوحة الجانبية لغرض الختم.
بعد ذلك، اتبع تسلسل التركيب في األسفل لبناء غطاء المطر.  -

اللوحة الجانبية القياسية 
المنزوعة في الخطوة 5.

ر  تأتي اللوحة الجانبية مع مجموعة الموفّ
ل الميكانيكي في  المجمعة مع المشغّ

ب هذه اللوحة على الوحدة. الخطوة 6. ركّ

صندوق 
التوصيل

مجموعة 
األطراف 
المميزة 

 "RA" بالعالمة
- ليتم توصيلها 

ل  مع المشغّ
الميكانيكي 

المميز 
."RA" بالعالمة

"OA" العالمة

مجموعة اإلطراف المميزة بالعالمة "OA" - ليتم توصيلها 
."OA" ل الميكانيكي المميز بالعالمة مع المشغّ

منظر تفصيلي لصندوق التوصيل

"RA" العالمة

أوصل مع القطب األول لمجموعة األطراف   - السلك األسود 
."GND" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الثاني لمجموعة األطراف   - السلك األحمر 
."+24V" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الثالث لمجموعة األطراف   - السلك األخضر 
."DCV" المميزة بالعالمة

أوصل مع القطب الرابع لمجموعة األطراف   - السلك األبيض 
."FB" المميزة بالعالمة

(يمكنك الرجوع لملصق مخطط األسالك الموجود على الغطاء 
األمامي لصندوق التوصيل.)

ملصق مخطط 
األسالك الموجود 

على الغطاء 
األمامي لصندوق 

التوصيل

 PCB3 (ECO) إلى
CN_ACT_RA

TB RA TB OD TB C02

سود
ا

مر
اح

ضر
اخ

ض
ابي

GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

RA ل الميكانيكي المشغّ CO2 متحسس

سود
ا

مر
اح

ضر
اخ

ض
ابي

سود
ا

مر
اح

ض
ابي

 PCB3 (ECO) إلى
CN_ACT_OD

 PCB3 (ECO) إلى
CN_C02

OD ل الميكانيكي المشغّ

مانع تسرببند 8بند 9بند 5بند 4بند 3بند 7بند 6بند 2
الحشية

اللوحة الجانبية مع دامبر الهواء 
الخارجي (بند 2) المجمعة في 

الوحدة في الخطوة 7.
بند 3

بند 7

بند 4

بند 5

بند 9

بند 8
بند 6

-  ينصح بختم كل المفاصل والفجوات بمانع تسرب مقاوم - للطقس (مثل السيلكون، مادة مزودة في الموقع) من اجل ضمان انجاز 
مقاوم - للماء لغطاء المطر.
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الخطوة 6
ل الميكانيكي Belimo (1 قطعة)، LF24-SR (بند 1) المميزة بالعالمة "OA"  على اللوحة الجانبية مع دامبر الهواء  ب المشغّ ركّ  –

ل الميكانيكي في عمود الدامبر. الراجع (بند 2). وازن وادخل فتحة المشغّ

 تنبيه 1
يجب إغالق الضبط األصلي لدامبر الهواء الخارجي (بند 2) بصورة كاملة. تأكد من أن هذا الدامبر على وضع "مغلق بالكامل" قبل تركيب 

ل الميكانيكي. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل العادي للوحدة. المشغّ

 تنبيه 2
ل الميكانيكي باتجاه عكس عقرب  ل الميكانيكي الذي يواجه لألعلى/للخارج بالرمز "R" لضمان دوران تعديل المشغّ يجب تميز سطح المشغّ

ر. الساعة. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل الوحدة مع وظيفة الموفّ

ثم، ثبّت البرغي M4x12 (1 قطعة) (بند 14) على كتفية دعم الدامبر. ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل فقط 2/3 سن   -
ل الميكانيكي على كتفية الدعم بواسطة جلب كتفية الدعم بشكل أقرب إلى عمود الدامبر. إن وظيفة  ب المشغّ البرغي. ركّ

ل الميكانيكي لمنعه من االنزالق أثناء التعديل. البرغي M4x12 هي لقفل المشغّ
ل الميكانيكي بواسطة الحلقة الحابكة. شد صواميل المشبك بإحكام باستعمال  تاليا، ضع المشبك داخل العمود واقفل المشغّ  -

ل الميكانيكي كاألجزاء القياسية، يمكن  مفتاح الربط القابل للتعديل. الحظ أن المشبك والحلقة الحابكة يأتيان سوية مع المشغّ
ل الميكانيكي. أن تجد هذه األجزاء داخل صندوق المشغّ

ر والتي تجيء سوية بصناديق الكارتون. افتح  ل ميكانيكي Belimo (2 قطعة)، LF24-SR (بند 1) في مجموعة الموفّ يوجد مشغّ
ل المميز بالعالمة  ل الميكانيكي المستعمل في الخطوة 6 هو المشغّ الصناديق وتعرّف على الملصق الموجود على السلك. المشغّ

."OA"

 (2 قطعة) للبند 1 في 
صناديق الكرتون.

تعرّف على العالمة املوجودة على السلك. احدهم 
."OA" واآلخر بالرمز "RA" مبنيّ بالرمز

افتح الصناديق.

12

12
110 Ø3

150 45
90

كتفية الدعم

الحلقة 
الحابكة
المشبك

صواميل (2 قطعة) 
(شد بإحكام)

منظر تفصيلي للحلقة 
الحابكة والمشبك

مميز 
"R" بالرمز

ل الميكانيكي الحلقة الحابكةمنظر تفصيلي للمشغّ
المشبك

("OA" بالعالمة) البند 1

منظر علوي للدامبر

ثبّت البرغي M4x16 على هذه الفتحة، 
ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل 

بند 2فقط 2/3 سن البرغي.

أو 

ل الميكانيكي  ب المشغّ أ) ركّ
على عمود الدامبر، وبعد 

ذلك اقفل بواسطة الحلقة 
الحابكة والمشبك. 

 ب) ادخل البرغي 
M4x12، اجلب كتفية 

الدعم بشكل أقرب إلى 
عمود الدامبر.

مالحظة: كتفية الدعم 
موجودة فوق الدامبر.
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كتفية الدعم

12
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150 45
90

ل الميكانيكي  ب المشغّ أ) ركّ
على عمود الدامبر، وبعد 

ذلك اقفل بواسطة الحلقة 
الحابكة والمشبك.   ب) ادخل البرغي 

M4x12، اجلب كتفية 
الدعم بشكل أقرب 

إلى عمود الدامبر.
مالحظة: كتفية 

الدعم موجودة فوق 
الدامبر.

الحلقة 
الحابكة

المشبك
صواميل (2 قطعة) 

(شد بإحكام)

منظر تفصيلي للحلقة 
الحابكة والمشبك

مميز 
"L" بالرمز

ل الميكانيكي منظر تفصيلي للمشغّ
الحلقة الحابكة

المشبك
("RA" بالعالمة) البند 1

البند 10 و البند 
11، المجمعة في 

الخطوة 3.

منظر علوي للدامبر

ثبّت البرغي M4x16 على هذه الفتحة، 
ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل 

فقط 2/3 سن البرغي.

الخطوة 5
ب دامبر الهواء الراجع (بند 11) +  انزع اللوحة الجانبية. ثم، افصل الكتفية المعدنية (4 قطع) املوجودة على اللوحة األمامية. ركّ  –
ل الميكانيكي LF24-SR ،Belimo (بند 1) التي تم تجميعها في الخطوة 3  كتفية الدعم، دامبر الهواء الراجع (بند 10) + املشغّ

والخطوة 4 على اللوحة األمامية من الوحدة باستعمال نفس فتحات البراغي. استعمل البرغي M5x16 (بند 13) لغرض الربط.

ر والتي تجيء سوية بصناديق الكارتون. افتح  ل ميكانيكي Belimo (2 قطعة)، LF24-SR (بند 1) في مجموعة الموفّ يوجد مشغّ
."RA" ل املميز بالعالمة ل امليكانيكي املستعمل في الخطوة 4 هو املشغّ الصناديق وتعرّف على العالمة الموجودة على السلك. املشغّ

 (2 قطعة) للبند 1 في
 صناديق الكرتون.

تعرّف على العالمة الموجودة على السلك. 
."OA" واآلخر بالرمز "RA" احدهم مبنيّ بالرمز

افتح الصناديق.

ثم، ثبّت البرغي M4x12 (1 قطعة) (بند 14) على كتفية دعم الدامبر. ال تدخل سن البرغي بالكامل، لكن ادخل فقط 2/3   -
ل الميكانيكي على كتفية الدعم بواسطة جلب كتفية الدعم بشكل أقرب إلى عمود الدامبر. إن  ب المشغّ سن البرغي. ركّ

ل الميكانيكي لمنعه من االنزالق أثناء التعديل. وظيفة البرغي M4x12 هي لقفل المشغّ
ل الميكانيكي بواسطة الحلقة الحابكة. شد صواميل المشبك بإحكام  تاليا، ضع المشبك داخل العمود واقفل المشغّ  -

ل الميكانيكي  باستعمال مفتاح الربط القابل للتعديل. الحظ أن المشبك والحلقة الحابكة يأتيان سوية مع المشغّ
ل الميكانيكي. كاألجزاء القياسية، يمكن أن تجد هذه األجزاء داخل صندوق المشغّ

 تنبيه
د متحسس الهواء الراجع الموجود داخل الوحدة (على قمة فتحة الهواء الراجع) إلى المنطقة الخارجية من الوحدة. يمكن أن يتم عمل هذا  مدّ

بتمرير المتحسس من خالل الفتحات الصغيرة على كتفية الدعم، دامبر الهواء الراجع (مادة 10). بعد ذلك يتم وضع المتحسس بشكل صحيح 
داخل أنبوب الهواء الراجع باستعمال ربطة السلك (تزويد في الموقع). عدم عمل ذلك يمكن أن يؤثر على اداء الوحدة ويسبب مضايقة حرارية 

للمستعملني.

ب البند 1 + البند 10 +  ركّ
البند 11 على اللوحة األمامية.

افصل الكتفيات المعدنية 
الموجودة على اللوحة األمامية.

انزع اللوحة الجانبية

استعمل أي ثالث فتحات في األسفل على البند 10 
لتمرير متحسس الهواء الراجع لخارج الوحدة.

منظر أمامي للبند 10

اللوحة األمامية 
للوحدة

اللوحة األمامية 
للوحدة

بند 1

البند 10 + 
البند 11

أو 
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مكان التركيب  (iii)
اتبع التوصيات المبينة في القسم (A) تحت فصل "تركيب الوحدة" في هذا الكتيّب. باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة العتبار حالة التركيب 

حول المجموعة حيث:
يجب أن ال يحتوي فراغ غطاء المطر من األرضية ال على ثلج وال على تراكم للماء.

يجب أن ال يواجه مدخل الهواء النقي اتجاه الهواء السائد.
يجب أن يكون الهواء الخارجي دائما نظيفا وبدون رائحة، ويمتثل لحد تركيز عدة ملوثات موضوعة من قبل المعايير المحلية، 

وال يتجاوز حد القيمة المحدودة (TLV) للسمية المحددة بالمعايير المحلية.
وظيفة الدامبر  (iv)

ر، وهي البند 2 والبند 11 بواسطة تدوير عمود الدامبر °90+ و °90- (فتح بالكامل إلى إغالق بالكامل أو  افحص الدامبرين في مجموعة املوفّ
العكس بالعكس). يجب أن يكون تدوير الدامبر ناعم وسهل. يجب إعالم قسم الخدمة عن أية أضرار أو حاالت غير طبيعية.

•
•
•

األدوات والمواد المطلوبة للتركيبج

مفك براغي كهربائي مع فتحات متنوعة  (i)
مثقب كهربائي مع فتحات متنوعة  (ii)

مفك النصل مستوي صغير  (iii)
قطاعه  (iv)

مفك براغي نوع فيليب  (v)
شريط قياس أو مسطرة  (vi)

مفتاح ربط قابل للتعديل (حجم صغير)  (vii)
مخل ومطرقة  (viii)

مانع تسرب مقاوم - للطقس (مثل السيلكون)  (ix)
حشية  (x)

بطاقة إغالق اآلمان  (xi)
ربطة سلك  (xii)

تعليمات تركيبد
تطبيق الرجوع (األفقي) الجانبي  (i)

الخطوة 1
ر  ر. حضّ ب بطاقة قفل اآلمان قبل التركيب، اختبار الجهاز أو خدمة وحدة الموفّ افصل تزويد الطاقة الكهربائية للوحدة وركّ  –

كل األدوات المطلوبة كما هو مذكور في األعلى.
الخطوة 2

ر باستعمال المخل والمطرقة. ثم، انزع األكياس التي تحتوي على األجزاء  افتح صندوق الشحن الخشبي لمجموعة الموفّ  –
والمثبتات المفككة باستعمال القطاعه. اعمل فحص قبل التركيب كما هو مذكور أعاله.

الخطوة 3
ضع كتفية الدعم، دامبر الهواء الراجع (بند 10) على دامبر الهواء الراجع (بند 11) باستعمال البرغي M5x16 (بند 13) المزودة في   –

المجموعة.
البرغي بند 10 

إلى بند 11

بند 10 بند 11

الخطوة 4
ل الميكانيكي Belimo (1 قطعة)، LF24-SR (بند 1) المميزة بالعالمة "RA"  على دامبر الهواء الراجع (بند 11). وازن  ب المشغّ ركّ  –

ل الميكانيكي في عمود الدامبر. وادخل فتحة المشغّ

 تنبيه 1
يجب فتح الضبط األصلي لدامبر الهواء الراجع (بند 11) بصورة كاملة. تأكد من أن هذا الدامبر على وضع "مفتوح بالكامل" قبل تركيبه على 

ل الميكانيكي. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل العادي للوحدة. المشغّ

 تنبيه 2
ل الميكانيكي باتجاه عقرب  ل الميكانيكي الذي يواجه لألعلى/للخارج بالرمز "L" لضمان دوران تعديل المشغّ يجب تميز سطح المشغّ

ر. الساعة. سوف يسبب عدم التقيد في ذلك حصول أخطاء أثناء التشغيل الوحدة مع وظيفة الموفّ
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٢٨

الملحقات اإلضافية

المقدمةأ
ر متوافقة مع موديالت R410A السقفية. إذا  ر هي ملحقة مزودة من قبل المصنع، لكن تتطلب تركيب في الموقع. مجموعة الموفّ مجموعة الموفّ

كنت غير من متأكد من إمكانية استعمال هذه المجموعة مع وحدتك الخصوصية، يرجى االتصال مع قسم الخدمة المفوض. تسمح مجموعة 
ر على  ر بمزج الهواء الخارجي مع الهواء الراجع للتبريد "الحر" إذا كانت درجة حرارة الهواء الخارجية مناسبة. يمكن استعمال تبريد الموفّ الموفّ
ر لتزويد هواء التهوية وهكذا يمكن أن تتحسن  انفراد أو بالتزامن مع التبريد الميكانيكي. إضافة إلى ذلك، يمكن أيضا استعمال مجموعة الموفّ

ر الصحيحة، ارجع للجدول في األسفل لدليل اختيار المجموعة: جودة الهواء الداخلي. من الضروري اختيار مجموعة الموفّ

ر مجموعة الموفّ

ر التي تكون متوافقة مع وحدة وحدة السقفالرقم مجموعة الموفّ
السقف

1UATYQ250ECONO250
2UATYQ350ECONO350
3UATYQ450ECONO450
4UATYQ550ECONO550
5UATYQ600ECONO600
6UATYQ700ECONO700

يمكن أن يسبب االختيار الخاطئ عدم المقدرة على التجميع مع وحدة السقف.

الفحص قبل التركيبب
ر محتويات مجموعة الموفّ  (i)

ر بعد نزع التغليف. تتضمن المجموعة المكونات التالية: قبل التركيب، ينصح بفحص محتويات مجموعة الموفّ

اتصل بقسم الخدمة إذا كانت الملحقات متضررة أو غير كاملة.

مسافة الوحدة  (ii)
اترك فراغا كافيا لتدفق الهواء، والصيانة وتوصيل األسالك بعد تركيب الوحدة. يجب أن ال يكون هناك عوائق لتدفق الهواء في هذا الفراغ. ارجع 
إلى القسم (F) تحت فصل "تركيب الوحدة" في هذا الكتيّب. يمكن أن يسبب عدم التقيد بترك الفراغات حصول تدفق منخفض للهواء أو 

حصل عطل بالوحدة.

الكمية وصف البندالرقم
(المجموعة)

1LF24-SR ،Belimo ل الميكانيكي 2المشغّ
1اللوحة الجانبية مع دامبر الهواء الخارجي2

1الغطاء، اللوحة العلوية3

1الغطاء، اللوحة المركزية4

1الغطاء، اللوحة السفلية5

1الغطاء، اللوحة الجانبية اليسرى6

1الغطاء، اللوحة الجانبية اليمنى7

الكمية وصف البندالرقم
(المجموعة)

1غطاء المرشح8
1المرشح9

1كتفية الدعم، دامبر الهواء الراجع10

1دامبر الهواء الراجع11

1كتفية الدعم، قذف سفلي12

13M5x16 ،55البرغي

14M4x12 ،4البرغي
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 تنبيه
يجب شحن مادة التبريد R410A كسائل. عادة اسطوانة او علبة مادة التبريد R410A مجهزة بانبوب - غطس لسحب السائل. في حالة عدم وجود 

انبوب - غطس، يجب قلب االسطوانة لسحب السائل R410A من الصمام.
ف الوحدة بالكامل و بعد  ال تضيف مادة تبريد فوق المادة الموجودة سابقاً عند اجراء تصليح للتسرّب، الن ذلك سوف يقلل من أداء الوحدة. افرغ ونظّ

ذلك اشحن مادة تبريد R410A جديدة حسب الكمية املوصى بها في قسم المواصفات.

n

n

دليل التحري عن الخلل و الصالحه
من اجل المعلومات حول قطع حتياط يرجى االتصال بالوكيل المرخص. اذا تم مالحظة أي قصور بوحدة مكيف الهواء، افحص حاالت 

العطل واألسباب التالية من اجل بعض النقاط البسيطة المفيدة في البحث عن العطل وإصالحه.

اذا استمرت بقاء العطل، يرجي االتصال بوكيلك المحلي المرخص / فني الصيانة.

املشكلة

الوحدة ال تشتغل.

الضاغطة تشتغل بشكل 
مستمر.

ال يتم خروج هواء بارد اثناء دورة 
التبريد، او ال يتم خروج هواء 

ساخن اثناء دورة التدفئة.

في ضع دورة التدفئة، ال يتم خروج 
.(UATYQ250) هواء ساخن

او، الهواء الخارج غير ساخن 
بشكل كافي

.(UATYQ350/450/550/600/700)

الضاغطة ال تشتغل خالل 3 
دقائق بعد بدء تشغيل الوحدة.

تدفق الهواء منخفض.

األسباب

عطل بالطاقة الكهربائية.

انفجرت الفاصمة او انفصل قاطع الدائرة 
الكهربائية.

طور اسالك تزويد الطاقة الكهربائية غير صحيح.

l

l

l

مرشح الهواء غير نظيف.
ً (للتبريد). ضبط درجة الحرارة منخفض جدا

ً (للتدفئة). ضبط درجة الحرارة مرتفع جدا

l
l
l

ً (للتبريد). ضبط درجة الحرارة مرتفع جدا

ً (للتدفئة). ضبط درجة الحرارة منخفض جدا

l

l

الوحدة في وضع إزالة الجليد. l

الحماية ضد التشغيل المتكرر. l

المرشح ممتلئ بالغبار واألوساخ.
يوجد هناك بعض العوائق على فتحة دخول او 

خروج الهواء للوحدات.

l
l

العمل

اضغط الزر [ON/OFF] بعد 
استعادة الطاقة الكهربائية.

استبدل الفاصمة او اعد ضبط 
قاطع الدائرة الكهربائية.

ل طور االسالك. عدّ

l

l

l

ف مرشح الهواء. نظّ

اعد ضبط درجة الحرارة.

l

l

اضبط درجة الحرارة على درجة 
اقل.

اضبط درجة الحرارة على درجة 
اعلى.

l

l

انتظر لمدة قليلة.
(سوف يستأنف التشغيل بعد 

إزالة الجليد.)

l

انتظر لمدة 3 دقائق لبدء 
تشتغل الضاغطة.

l

ف المرشح. نظّ
ازل العوائق.

l
l

عادة، اسطوانة او علبة مادة التبريد R410A مجهزة بانبوب - غطس لسحب السائل. مع ذلك، اذا لم يتوفر انبوب - الغطس، اقلب 
االسطوانة او العلبة لسحب السائل من الصمام الموجود في االسفل.
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٢٦

ب في الجانب السفلي من غطاء المطر. الوحدة المبينة في المخطط هي  ر، يوجد مرشح إضافي واحد مركّ للوحدة المركبة مع مجموعة الموفّ
ر (تركيب في الموقع). بالنسبة للموديالت األخرى يجب إتباع نفس الطريقة. الموديل UATYQ250 + مجموعة الموفّ

غطاء المطر (تركيب في الموقع)

انزع غطاء المرشح الموجود على غطاء المطر 
لصيانة المرشح.

التفريغ والشحن
وحدات صندوق السقف مشحونة مسبقاً في المصنع بمادة تبريد كافية. مع ذلك، يمكن ان يكون هناك حاجة للشحن اثناء اعمال التصليح 

والصيانة. لذلك، يجب اخذ بعض االحتياطات لضمان تشغيل النظام بافضل ما يمكن وخالي من المشاكل:
يجب تفريغ وتنظيف النظام بالكامل لضمان عدم وجود غاز غير قابل لالنضغاط او رطوبة داخل النظام.   (i)

استعمل مضخة تفريغ مخصصة لمادة التبريد R410A. استعمال نفس مضخة التفريغ لمادة تبريد مختلفة يمكن ان يضرر مضخة   (ii)
التفريغ او الوحدة.

يجب عدم اطالق مادة التبريد مباشرة في الجو والبيئة.  (iii)
عند شحن مادة التبريد R410A، تأكد من انه يتم فقط سحب السائل من االسطوانة او العلبة.  (iv)

 تنبيه
تأكد من أن المرشح موضوع بشكل صحيح وغطاء المرشح مثبّت 

بالبراغي بإحكام بعد الخدمة لتجنّب تسريب الماء. عند الضرورة، 
يجب وضع مانع تسرب مقاوم - للطقس لضمان مقاومة - للماء على 

غطاء المرشح وغطاء المطر.

اقلب االسطوانة 
بدون انبوب الغطس

سحب السائل

انبوب-الغطس

خدمة المرشح
ازل ونظف الغبار المتراكم على المرشح بواسكة استعمال مكنسة كهربائية او اغسل بالماء الفاتر (تحت °40م) مع مادة تنظيف متعادلة.

اشطف المرشح بصورة جيدة وجففه قبل إعادته الى الوحدة.
ال تستعمل البنزين، المواد المتطايرة او الكيماوية لتنظيف المرشح.

نظف المرشح مرة واحدة كل 2 اسبوع على األقل. او مرات اكثر عند الضرورة.
مكان المرشح

المرشحات مركبة في مقدمة المبادل الحراري الداخلي.
 الوحدة المبينة في المخطط هي للموديل UATYQ250. الموديالت االخرى يجب ان تتبع نفس الطريقة.

•
•
•
•

انزع غطاء المرشح لصيانة المرشح. بديالً عن ذلك، انزع اللوحة الجانبية لصيانة المرشح.

الخدمة والصيانة
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JP1JP2JP3فتحة الهواء النقي (%)
0OFFOFFOFF (ضبط أولي)

10OFFOFFON
20OFFONOFF
30OFFONON
40ONOFFOFF
50ONOFFON
70ONONOFF
85ONONON

OFF = الدبوس 2 والدبوس 3 القصيرة مفتاح المصطلحات: 
ON = الدبوس 1 والدبوس 2 القصيرة  

 تنبيه

ن مفاتيح الغطس 1، 2 و 3 من اختيار الدبوس 1 فقط. سوف يسبب االختيار المتعدد للدبابيس خطأ وسوف يذهب التشغيل إلى الضبط األولي. تمكّ
ن من االختيار المتعدد للدبابيس. ولكن مفتاح الغطس 4 يمكّ

وصلة العبور التحويلية 1، 2 و 3: ضبط فتحة الهواء النقي بحد أدنى في وضع املروحة، حيث باختيار الدبابيس المختلفة سوف يتم إعطاء ضبط 
فتحة مختلف. وصلة العبور التحويلية JP1 = 1، وصلة العبور التحويلية JP2 = 2 و وصلة العبور التحويلية JP3 = 3؛ ارجع إلى الجدول في األسفل 

من اجل اختيار فتحة الهواء النقي المختلفة:-

العطلرمز الخطأ
F0ل الهواء النقي/عطل خطأ في مشغّ
F1ل الهواء الراجع/عطل خطأ في مشغّ
F2خطأ اتصال
F3CO2 تقصير متحسس
F4CO2 فتح متحسس
F5RH تقصير متحسس الهواء النقي
F6RH فتح متحسس الهواء النقي
F7RH تقصير متحسس الهواء الراجع
F8RH فتح متحسس الهواء الراجع
F9ل تنشيط واقي المشغّ
FA 3 اختيار متعدد للدبابيس في مفتاح الغطس 1، 2 و

ر، وهي مبنيّ LED األخضر و مبنيّ LED األحمر. سوف يومض مبنيّ LED األخضر عندما  يوجد مبينان LED في لوحة جهاز سيطرة الموفّ
ر. سوف يومض مبنيّ LED األحمر عندما يحصل خطأ (أخطاء). ارجع إلى الجدول في األسفل لمعرفة رموز  تشتغل لوحة جهاز سيطرة الموفّ

األخطاء ومعانيها:-

•

عندما يحصل عطل (أعطال) وتستمر األعطال، يرجى استدعاء العميل المحلي/فني التصليح المرخص من اجل البحث عن األعطال 
ر على التشغيل العادي لوحدة السقف. واإلصالح. ومع ذلك، سوف ال تؤثر كل األعطال التي تحدث في لوحة جهاز سيطرة الموفّ

أماكن وجود مفاتيح الغطس و وصالت العبور 
ر: التحويلية في لوحة جهاز سيطرة الموفّ

وصلة العبور التحويلية 1

مفتاح الغطس 3

وصلة العبور التحويلية 2 وصلة العبور التحويلية 3

مفتاح الغطس 1

مفتاح الغطس 2 مفتاح الغطس 4

ر: البيان على لوحة جهاز سيطرة الموفّ

البيان لوسائط االختيار 
لمفتاح الغطس 3.

البيان لوسائط االختيار لوصلة العبور 
التحويلية 1، 2 و 3.

البيان لوسائط االختيار 
لمفتاح الغطس 4.

البيان لوسائط االختيار 
لمفتاح الغطس 2.

البيان لوسائط االختيار 
لمفتاح الغطس. 1

عرض سبعة أقسام

سوف يتم عرض رموز الخطأ في عرض سبعة أقسام على لوحة 
ر. جهاز سيطرة الموفّ
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٢٤

(TB_BMS-O) مخارج اتصال جاف

يبنيّ المخطط الموجود في االسفل موضع مجموعات االطراف داخل لوحة جهاز السيطرة التي تستخدم لنظام تحكم الثرموستات و 
BMS. باإلضافة الى ذلك، معروض أيضا دبابيس الخرج للمسخن الكهربائي االضافي.

اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة

خرج املنبه
(AL)

خرج
1 (O1)

خرج
2 (O2)

اشارة ازالة 
الجليد
(DFRT)

(HTR2 و HTR1) خرج المسخن
أوصل مع 
موصل 

المسخن.

(TB_THM-I) تحكم الثرموستات

اوصل مع نظام 
BMS

ل/
غي

ش
ت

اف
ايق

 
دة

وح
ال

ضع
ر و

تيا
اخ

 
د/

بري
الت

ئة
دف

الت

طة
 نق

ط
ضب

 
د/

بري
الت

ئة
دف

الت

اوصل مع جهاز 
سيطرة الطرف 

الثالث

(TB_BMS-l) BMS نظام

يه 
لط

فو
يار 

د ت
زوي

الت
 A

C 
ردد

مت
لت

فو
 24

ات
ست

مو
لثر

م ا
حك

ل ت
اخ

مد
(G

, Y
1,

 Y
2,

 W
1,

 W
2)

أوصل مع 
موصل 

المسخن.

(HTR2 و HTR1) خرج المسخن الكهربائي االضافي  (iv)
يوجد دبوسي خرج (HTR1 و HTR2) على اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة، والتي تستعمل لتزويد الطاقة لموصل المسخن. يجب اختيار 

الموصل وفقاً لذلك لتجنب خطر اي مسألة (مسائل) تتعلق باالمان.
.EN60335-2-40 يجب تركيب المسخن حسب القوانني المحلية والوطنية. يجب ان يتطابق مع شروط

يجب تركيب فاصمة (فاصمات) حرارية على المسخن الزالة اي خطر او ضرر عن املسخن/الوحدة. هذا خطير خصوصاً عندما يحصل أي 
عطل في اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة او في المروحة.

يجب ان يكون المسخن في مكان امني، بحيث ال يكون هناك خطر حدوث ضرر على الوحدة.
استعمل انبوب غير قابل لالشتعال للوحدة المركبة مع مسخن.

ب قاطع دائرة كهربائية لكل مسخن. استعمل تزويد طاقة كهربائية مختلف للمسخن الكهربائي وركّ
يجب ان ال يتجاوز الحد االقصى لدرجة الحرارة داخل الوحدة °60م. يجب ان يتم اخذ قياس درجة الحرارة اثناء التركيب او التجريب من اجل 

ضمان ان درجة الحرارة ال تتجاوز هذه القيمة. 
اختر جهاز امان مناسب او واقي حراري وفقاً لذلك.

يجب عدم تركيب املسخن مطلقاً داخل الوحدة. المكان املوصى به للمسخن هو داخل انبوب التزويد، بحيث تكون مسافة المسخن كافية 
من اجل ضمان ان درجة الحرارة داخل الوحدة ال تتجاوز °60م.

ر التحكم بالموفّ  (v)
ر في اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة. بخالف ذلك، سيحدث  ط وظيفة املوفّ ر بوحدة السقف قبل أن تنشّ تأكد من دمج مجموعة الموفّ

خطأ.
ر، اضبط ضبط مفتاح الغطس: تشغيل SW4 - ON (الضبط الداخلي هو ايقاف OFF) في اللوحة الرئيسية لجهاز  ط وظيفة الموفّ لتنشّ

السيطرة وبارامتر اللوحة G6 على '1' (الضبط الداخلي هو صفر '0').

ر G6 = التحكم بالموفّ
0 = إيقاف

1 = تشغيل
ر، يوجد 4 مفاتيح غطس و 3 وصالت عبور تحويلية التي تزوّد اختيار مرن استنادا على المتطلبات المختلفة: في لوحة جهاز سيطرة الموفّ
ضبط فتحة الهواء النقي بحد أدنى في وضع التدفئة، حيث باختيار الدبابيس المختلفة سوف يتم إعطاء ضبط  مفتاح غطس 1:   –
فتحة مختلف.SW6/7/8 ، SW5 : 25% ، SW4 : 20% ، SW3 : 15% ، SW2 : 10% ، SW1 : 5% : بدون وظيفة، 

.(OFF بدون اختيار، الكل إيقاف) ضبط أولي: %0
ضبط فتحة الهواء النقي بحد أدنى في وضع التبريد، حيث باختيار الدبابيس المختلفة سوف يتم إعطاء ضبط  مفتاح غطس 2:   –
فتحة مختلف. SW6/7/8 ، SW5 : 25% ، SW4 : 20% ، SW3 : 15% ، SW2 : 5% ، SW1 :0% : بدون وظيفة، 

.(OFF بدون اختيار، الكل إيقاف) ضبط أولي: %10
اختيار قيمة مرحلة مستوى CO2 PPM، حيث باختيار الدبابيس المختلفة سوف يتم إعطاء ضبط قيمة مختلف.   مفتاح غطس 3:   –

.(OFF بدون اختيار، الكل إيقاف) ضبط أولي: %0 SW4 : 100% ، SW3 : 75% ، SW2 : 50% ، SW1 : 25%
نوع التشغيل، الذي يتضمن االختيار التالي:- مفتاح غطس 4:   –

SW1: OFF = تشغيل درجة الحرارة التفاضلية (أولي)، ON = ال يوجد وظيفة في هذه اللحظة.
ر (أولي)، ON = وضع الهواء النقي. SW2: OFF = وضع الموفّ

SW3: OFF = الحماية من التبريد المفرط غير نشيطة (أولي)، ON = الحماية من التبريد المفرط نشيطة.

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

1 2 3 4 5 86 7

ON

OFF
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TB_BMS-I مقاس السلكمعدل التيارمعدل الفولطيةدخل
24V AC5mAتشغيل/ايقاف

AWG18~22 24V AC5mAوضع التشغيل
20mA~4-نقطة ضبط التبريد/التدفئة

TB_BMS-O معدل الفولطيةدخل(A) مقاس السلكمعدل التيار
(AL) 230خرج المنبهV AC/125V AC/30V DC1/3/3

AWG18~22
(O1) 1230خرجV AC/125V AC/30V DC2/3/3
(O2) 2230خرجV AC/125V AC/30V DC3/3/3

(DFRT) 230اشارة ازالة الجليدV AC/125V AC/30V DC4/3/3

دخل الثرموستات
(SW1-ON)اشارة ازالة خرج2خرج1خرج المنبهإزالة الجليدخطأ

الجليد
GY1Y2W1W2(AL)(O1)(O2)(DFRT)
00000XXX00X
10000XXX01X
X10XXXXX10X
X11XXXXX10X
X0X10XXX11X
X0X11XXX11X
XXXXX1X1XXX
XXXXXX1XXX1

 BMS دخل
(SW3-ON)إزالة الجليدخطأ

خرج 
اشارة ازالة خرج2خرج1المنبه

الجليد
تشغيل/
نقطة ضبط وضع التشغيلايقاف

(DFRT)(O2)(O1)(AL)التبريد/التدفئة

00XXXX00X
01XXXX01X
10XXXX10X
11XXXX11X
XXX1X1XXX
XXXX1XXX1

.BMS على ضبط اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة، فيما إذا كانت تحكم ثرموستات أو تحكم ً سوف تختلف إشارات الخرج اعتمادا
(1) لتحكم الثرموستات، المخارج مبينة كما هو معروض في الجدول في االسفل.

•

مالحظة: X = ال تبالي.
(2) لتحكم BMS، المخارج مبينة كما هو معروض في الجدول في االسفل.

مالحظة: X = ال تبالي.

عند تشكيل اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة كمتحكم ثيرموستات، تستعمل وحدة السيطرة عن بعد لغرض المراقبة فقط.
تحتاج الوحدة الى اعادة بدء التشغيل (توصيل وفصل الطاقة الكهربائية) كلما تم تغيير ضبط مفتاح الغطس.

(TB_BMS-I) تحكم BMS (ii)  
الستعمال هذا الضبط، اضبط ضبط مفتاح الغطس: تشغيل SW3 - ON (الضبط الداخلي هو إيقاف OFF) و بارامتر اللوحة G8 على 

'1'  (الضبط الداخلي هو صفر '0'). 

= نوع التحكم  G8
= اللوحة  0

BMS =  1
DEC =  2

للوضع TB_BMS-I، يوجد 3 مداخل تحكم:
تشغيل/ايقاف الوحدة؛ وضع التشغيل (تبريد-0/تدفئة-1)؛ و نقطة الضبط (4~20 مللي امبير)

ارجع للجدول في االسفل لتوصيات التركيب:

•
•

•

•

•

•

1   2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF

عند ضبط اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة كتحكم BMS، تستعمل وحدة التحكم عن بعد لغرض المراقبة فقط.
تحتاج الوحدة الى اعادة بدء التشغيل (توصيل وفصل الطاقة الكهربائية) كلما تم تغيير ضبط مفتاح الغطس.

(TB_BMS-O) خرج اتصال جاف (iii)  
للوضع TB_BMS-O، يوجد 4 مداخل مراقبة: منبه الخطأ؛ خرج1، خرج2؛ واشارة ازالة الجليد.

ارجع للجدول باالسفل لتوصيات التركيب:

•
•

•
•

ارجع للجدول باالسفل لتوصيات التركيب:
مقاس السلكمعدل التيارمعدل الفولطيةدخل

G

24V AC5mAAWG18~22
Y1
Y2
W1
W2

•
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٢٢

.(OFF الضبط الداخلي هو ايقاف) SW1-ON الستعمال هذا التحكم، اضبط ضبط مفتاح الغطس: تشغيل
اتبع الطريقة باالسفل لمداخل التحكم بالثرموستات: 

•
•

ON

OFF

الوحدة مجهزة بلوحة رئيسية لجهاز السيطرة، و وحدة تحكم عن بعد موصولة مع اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة. 
 جميع الضبوطات في الوحدة هي مضبوطة مسبقاً من قبل المصنّع. ال يوصي بتغيير الضبط إال في حالة الضرورة او كما هو مذكور في األسفل.

أ) مكان وحدة التحكم عن بعد 
وحدة التحكم عن بعد موجودة على كتيفة معدنية خلف لوحة الصيانة. مرفقة مع كتيب التركيب.   

ب) شاشة LED (اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة) 
سوف تومض شاشة LED عندما يتم توصيل الطاقة للوحدة.   

ج) شاشة LCD (وحدة التحكم عن بعد)
اثناء التشغيل العادي، تعرض شاشة LCD حالة تشغيل/ايقاف الضاغطة، الوضع، درجة الحرارة المضبوطة وهكذا. ارجع الى كتيّب التشغيل   
من اجل تفاصيل دليل التشغيل. سوف تعرض شاشة LCD الشاشة الرئيسية عند توصيل الطاقة الكهربائية. عند حدوث عطل بالتشغيل، 

سوف تظهر رسالة على شاشة LCD مع وميض باضاءة خلفية وصوت "بيب".
د) الترتيب االختياري 

.BMS يمكن استعمال اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة كتوصيل للتحكم الثرموستات ونظام  
(TB_THM-I) تحكم الثرموستات (i)  

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

10 3015

-15

-10

20

20
18

10

0

-20
27

تأكد من ان درجة حرارة التشغيل هي ضمن النطاق المسموح به، كما هو مشروح في المخطط في االسفل:

مدى التشغيل

52

50

43

40

20

10

30

0

-10
1410 2019 23 30

 تنبيه
يمكن ان ينتج عن استعمال مكيف الهواء خارج 

نطاق درجة حرارة التشغيل والرطوبة إخفاق خطير 
بالتشغيل.

دليل تشغيل التحكم

التدفئة

 (°
C)

 W
B 

ية
رج

جا
ة ال

رار
لح

ة ا
رج

د
 (°C) DB درجة الحرارة الداخلية

التبريد 

 (°
C)

 D
B ة

جي
جار

ة ال
رار

لح
ة ا

رج
د

 (°C) WB درجة الحرارة الداخلية

انزع 
اللوحة

 صندوق
التحكم

 صندوق
التحكم

ر، في  ارجع إلى مدى تشغيل الوحدة مع اختيار الموفّ
القسم (E) النقطة (vi) في فصل "الملحقات اإلضافية".

GY1Y2W1W2التشغيلالوضع
ايقاف الوحدة-00000
تشغيل المروحة الداخليةتبريد10000
X10XXالضاغطة المرحلة 1تبريد
X11XXالضاغطة المرحلة 2تبريد
X0X10الضاغطة المرحلة 1المضخة الحرارية/المسخن
X0X11الضاغطة المرحلة 2المضخة الحرارية/المسخن

مالحظة: X = ال تبالي.

= بصيلة جافة  DB
= بصيلة رطبة  WB
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11

195

6

8

7

7

4

4

2

10

11

10

2

19

5

6

8

7

74 3

1110

2

19 56 8

77 44 3

ترتيب مجموعات االطراف والمكونات لجهاز السيطرة معروضة باالسفل:
قسم التحكم UATYQ250أ

قسم التحكم UATYQ600/700 ج

قسم التحكم UATYQ350/450/550ب

(الطبقة السفلية) (الطبقة العلوية)

شرح البندالرقم
اللوحة الرئيسية لجهاز السيطرة1
2EXV لوحة جهاز السيطرة
مكثف3
موصل4
واقي الطور5
مرحل6
مجموعة االطراف7
فاصمة8
ل9 محوّ
غطاء مجموعة األطراف10
ر 11 لوحة جهاز سيطرة الموفّ

ر مع بعض والمزودة بشكل منفصل كملحقة. ر) مع مجموعة الموفّ يجب استعمال البند 11 (لوحة جهاز سيطرة الموفّ
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٢٠

اسحب السلك وتأكد من انه ال ينفصل. بعد ذلك ثبّت السلك في المكان بمثبت سلك. •

الحظ املالحظات المذكورة باالسفل عن التوصيل مع مجموعة االطراف. 
يجب اخذ الحيطة والحذر عند توصيل شبكة تزويد الطاقة الكهربائية. 
(استعمل اطراف مزودة بحلقة توصيل للتوصيل مع مجموعة االطراف. 

في حالة عدم امكانية استعمالها بسبب عدم التوفر، تأكد من مالحظة 
التعليمات التالية.)

 تحذير
قبل العمل في هذه الوحدة، اعزلها وافصلها من تزويد الطاقة الكهربائية.

يجب تركيب االسالك الكهربائية لهذه الوحدة ولوحدة التحكم عن بعد حسب المتطلبات الصحيحة لشيفرة االسالك المحلية.
n
n

 تنبيه
عند توصيل اسالك التوصيل مع مجموعة االطراف استعمل سلك قلب مفرد، وتأكد من عمل السلك على شكل ضفيرة. 

المشاكل في العمل يمكن ان تسبب حرارة وحريق.

تعرية السلك عند مجموعة االطراف

جيد خطأ

هذه النقطة.عرّي السلك الى 
يمكن ان تسبب تعرية 

السلك بشكل زائد صدمة 
كهربائية او تسرّب.

طرف مزود 
بحلقة - توصيل سلك قياسي
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مثال على شبكة االسالك واختيار قاطع الدائرة الكهربائية

سلك الطاقة الكهربائية طراز
(مم٢)

سعة القاطع 
(امبير)

مفتاح الحماية من زيادة التيار 
(امبير)

سلك التأريض 
(مم٢) 

UATYQ250432324

UATYQ350640406

UATYQ45010404010

UATYQ55010505010

UATYQ60016636316

UATYQ70025808025

المفتاح الرئيسي او وسائل الفصل االخرى يجب ان تمتلك فاصل بين نقاط التوصيل على جميع االقطاب، ويجب ان تركب االسالك بشكل ثابت 
حسب القوانين المحلية والوطنية.

.HRC يجب ان يتم توصيل اسالك الوحدة مباشرة من لوحة توزيع كهربائية اما بواسطة قاطع دائرة كهربائية (يفضل) او فاصمة
ثبّت اسالك تزويد الطاقة الكهربائية مع قسم التحكم. اوصل اسالك التحكم مع مجموعة اطراف التحكم من خالل ثقب صندوق التحكم.

يجب توصيل سلك التأريض.
يجب ان يتطابق سلك تزويد الطاقة الكهربائية مع شروط H07RN-F والتي هي الحد االدنى للمتطلبات، ويجب ان تستعمل داخل انبوب واقي.

يجب أن يكون هناك فصل قطب كلي في مصدر الطاقة الكهربائية الرئيس مع فصل تالمس على األقل 3 مم.

•
•
•
•
•

اثناء تركيب قاطع الدائرة الكهربائية على الوحدة، تأكد من ان البراغي ال تضرر المكونات (مثال الملف) داخل الوحدة.
يمكن ايضاً تركب صندوق المفتاح بدون التوصيل مع الوحدة.

الثقوب القابلة للكسر فقط متوفرة للموديل UATYQ250؛ UATYQ600 ،UATYQ550 ،UATYQ450 ،UATYQ350 و UATYQ700 و تأتي مع ثقب 
سلك الطاقة. 

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

جب القيام بجميع اعمال االسالك الكهربائية من قبل فني كهربائي مختص ومؤهل وحسب متطلبات التزويد المحلية والقوانني المتعلقة 
بذلك.

l

طريقة توصيل االسالك الكهربائية
قبل توصيل االسالك، استشر شركة الطاقة الكهربائية واحصل على التصاريح القانونية المتعلقة بالتركيب.  

مخطط شبكة االسالك الكامل للوحدة  .1
aتزويد الطاقة الكهربائية

b
المفتاح الرئيسي/الفاصمة

 (تزويد في الموقع)
cاسالك تزويد الطاقة الكهربائية للوحدة
dالوحدة
eوحدة التحكم عن بعد

f توصيل االسالك للوحدة ولوحدة
التحكم عن بعد

gتأريض

PE
a

b

c

d

g

e

f

توصيل االسالك للوحدة  .2
مرر أسالك تزويد الطاقة الكهربائية وسلك التحكم عن بعد من خالل الثقوب القابلة للكسر أو ثقوب األسالك في الوحدة.  

انزع لوحات الصيانة ثم اوصل اسالك تزويد الطاقة الكهربائية للوحدات مع مجموعة االطراف داخل صندوق التحكم، كما هو معروض.  
استعمل روابط السلك القابلة للدفع والتحرير الموجودة في أسفل صندوق التحكم لتثبيت أسالك تزويد الطاقة الكهربائية بشكل   

صحيح.

توصيل االسالك

صندوق 
التحكم

صندوق 
التحكم

مجموعة االطراف
مجموعة االطراف سلك الطاقة الكهربائية (أغلق الثقوب

سلك التحكم المفتوحة بعد التركيب)

موضع صندوق 
المفتاح الموصى به

سلك الطاقة الكهربائية
سلك التحكم
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١٨

UATYQ250UATYQ350UATYQ450UATYQ550UATYQ600UATYQ700طراز 

V/Ph/Hz380-415/3N~/50تزويد الطاقة الكهربائية

(Comp) الحد االقصى للتيار المستمرA2617/1719/1926/2628/2829/29

(FLA, Comp) تيار حمل كاملA2112/1215/1521/2122/2225/25

(LRA, Comp) التيار الدوار املقفلA11174/74101/101111/111118/118118/118

المقاومة القصوى (Zmax)، اومطراز 
UATYQ2500.22

UATYQ3500.23

UATYQ4500.21

UATYQ5500.21

UATYQ6000.21

UATYQ7000.21

UATYQ250UATYQ350UATYQ450UATYQ550UATYQ600UATYQ700طراز 

R410Aمادة التبريد

6.15.8/5.87.2/7.28.7/8.710.4/10.411.6/11.6كجمشحن مادة التبديد

تدفق هواء المبخر
CFM330043005650670073008300

L/S155720292667316234453917

الضغط الساكن الخارجي
mmAq1521

Pa147206

تدفق هواء المكثف
CFM82306000/60006050/60506450/645010100/1010010600/10600

L/S38842831/28312855/28553044/30444767/47675003/5003

وحدة تحكم سقفية سلكيةالتحكم
3 : 100 / 15م : مم٢طول سلك التحكم (قياسي/حد اقصى) : قياس

لولبي/2لولبي/2لولبي/2لولبي/2لولبي/2لولبي/1الضاغطة (النوع/الكمية)

سارانت قابل للغسيل/2مرشح الهواء (النوع/الكمية)

x 467 x 41126 x 385 x 41126 x 435 x 41497 x 392 x 41497 x 495 x 41497 x 595 x 4 880ممابعاد مرشح الهواء (الطول x العرض x السماكة)

يحقق هذا المكيف المتطلبات في EN 61000-3-11 وخاضع للتوصيل المشروط مع مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيس. يمكن توصيله 
بالتشاور مع شركة تزويد الطاقة الكهربائية. يمكن توصيل المكيف مع مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيس مع نظام مقاومة اقل من القيمة 

المذكورة في الجدول في األسفل. يمكن الحصول على مقاومة النظام في نقطة التوصيل من شركة تزويد الطاقة الكهربائية.

إذا امتلك مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيس مقاومة نظام أعلى، يمكن أن تظهر تضخمات قصيرة في الفولطية عندما يبدأ تشغيل المكيف 
او أثناء التشغيل. يمكن ان يؤثر ذلك او يعيق تشغيل األجهزة األخرى، مثل ارتعاش اللمبات الكهربائية، خصوصا اللمبات الكهربائية الموصولة مع 

نفس مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيس.

البيانات الفيزيائية

البيانات الكهربائية

(R410A) وحدة ضخ التدفئة

(R410A) وحدة ضخ التدفئة
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UATYQ250UATYQ350UATYQ450UATYQ550UATYQ600UATYQ700
a138213571250138213821382
b375388375445445435

يجب وضع مانع تسرب مثل الحشية (تزويد في الموقع) بني الغطاء والحافة المعدنية. إضافة إلى ذلك، يجب وضع سيلكون مقاوم - للطقس 
على كل المفاصل، ثقوب البراغي والشقوق لضمان شرط عدم تسرّب الماء.

ارجع إلى كتاب البيانات الهندسية لمنحنى النافخ والبيانات التقنية لبكرة الدرجة المتغيرة.

UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

تحويل الوحدةز
في حالة تحويل الوحدة القياسية إلى وحدة قذف لألسفل، اتبع الخطوات كما هو مبني أدناه:

افصل دعم المروحة

افصل المروحة

انزع البراغي على 
كال الجانبين

انزع اللوحة 
الجانبية

انزع حزام 
البكرة

:UATYQ250 للموديل
اللوحتان الجانبيتان مثبتتان على داعم 

المروحة كما هو معروض

UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 للموديل

غط فتحة التزويد 
األفقية بداعم النافخ 

الذي تم فصله من 
المروحة وشد البرغي. 

ارجع إلى مالحظة 2.

قاعدتي تركيب تدفق الهواء االسفل 
مثبتة بالبراغي مع المروحة

ر المروحة لتواجه االسفل. دوّ
ثبت البراغي على كال الجانبين.

اعد تركيب حزام البكرة. 
اضبط شدّ الحزام 

بواسطة تحريك قاعدة 
المحرك

غط فتحة الرجوع االفقية 
بالغطاء وثبّت بالراغي 

بإحكام. ارجع إلى مالحظة 2.  فك براغي غطاء الرجوع 
العمودي من لوحة القاعدة

انزع اللوحة الجانبية 
على جانب الرجوع

ً، اعد تركيب اللوحة الجانبية. اخيرا

1 1 ÑÑÑ 2 2 ÇÇÇ

ÉÉÉ 3 344

ً، اعد تركيب اللوحة الجانبية. ارجع إلى مالحظة 1. اعد تركيب حزام البكرة. اضبط شدّ الحزام. اخيرا

لتحويل القذف لألسفل، من الضروري تغيير طول الحزام.
= a مم للوحدة ذات البكرة القياسية، طول الحزام 
= b مم  C-C ،املسافة بني العمود والعمود للقذف لألسفل
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12
00

1200
12

00

30
00

12
00

1200

الفراغ المطلوب حول الوحدةو
ارجع الى المخطط في االسفل من اجل معرفة الفراغ المطلوب حول الوحدة. الحظ ان:-

جميع االبعاد المبينة هي بالمليمتر.
جميع قيم الفراغ المبينة هي الحد االدنى للخلوص المطلوب للوحدة.

الوحدة المعروضة في المخطط هي للموديل UATYQ250. الموديالت االخرى سوف تتبع نفس الخلوص.

l
l
l

ر، فانه يجب أن يكون الفراغ المطلوب حول  زة بمجموعة الموفّ ر مركبا. عندما تكون الوحدة مجهّ مطلوب فراغ او فسحة إضافية عندما يكون الموفّ
ر حسب المخطط في األسفل:- زة بمجموعة الموفّ الوحدة المجهّ

فتحة خروج 
فتحة دخول هواء المكثف

هواء المكثف

خدمة المروحة 
والمحرك

خدمة مرشح 
الهواء

خدمة ملف المبخر

خدمة دائرة التحكم 
الكهربائية

خدمة الضاغطة

30
00

10
00

X

1200

ع للثلج أو الماء بدخول  غير مسموح للعوائق أو تجمّ  : X
هذه المنطقة.

ر  ملف المبخّ
وخدمة مجموعة 

ر الموفّ

مرشح الهواء لخدمة 
ر مجموعة الموفّ

مدخل 
الهواء النقي

فتحة دخول 
هواء المكثف

خدمة المروحة 
والمحرك

خدمة مرشح 
الهواء

خدمة دائرة التحكم 
الكهربائية

خدمة الضاغطة

فتحة خروج 
هواء المكثف
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رفع الوحدةد
تستخدم الثقوب املوجودة على الـ 4 زوايا لقاعدة الوحدة 

لغرض رفع الوحدة.
يجب ان يكون الحاجز الفاصل اوسع بقليل من عرض الوحدة.

يجب وضع العازل على الـ 4 زوايا للسلسلة لمنع حصول ضرر 
للوحة عند الرفع.

.UATYQ250 الوحدة المعروضة في المخطط هي للموديل
الموديالت االخرى تتبع نفس الطريقة بالرفع.

l

l
l

•
•

انابيب التصريفهـ
MPT "1 مزودة. يمكن  تجهيزات تصريف الماء المتكاثف 

تمديد انبوب التصريف للخارج على الجانب االمامي.
يجب تزويد انبوب التصريف بمحبس على الجانب الخارجي 

للوحدة ويركب ايضاً بشكل مائل من اجل التصريف 
الصحيح، كما هو مبيّن على اليمين.

لمنع تكوين التكاثف والتسرّب، زوّد انبوب التصريف بعازل من 
اجل الوقاية ضد التعرق.

بعد االنتهاء من اعمال شبكة االنابيب، افحص لتتأكد من 
عدم وجود تسرّب والماء يتم تصريفه بشكل صحيح.

l

l

l

l
70 مم  ≤  A

2C  ≤  B
ESP X 2  ≤  C

A

BC

ESP = الضغط الساكن الخارجي •

السلسلة

دعامة الرفع

الحاجز 
المباعدة

ثقوب الرفع 
للتعليق 
(4 زوايا)

يجب ان يمتلك انبوب التصريف محبس تصريف.

انبوب التصريف

يجب تمديد انبوب التصريف 
تحت هذا المستوى.

محبس 
التصريف

محبس التصريف للتكاثف
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Q

41.5
C

X

Z

M

O

25

52

N

  طراز
(UATYQ)

250350/450550/600/700

A355355355
B150620812081
C840700840
D315410625
E315410462
F00190
G314287248
H0131131
I607600646
J322544495
K540682676
L04251
M300300300
N141141141
O178419082365
P300300300
Q481477590
R146919981998

P

Y

A D E F G

X

Z

يبني الشكل استعمال حاجز السقف لتعليق هذه الوحدات.
يجب سدّ وتثبيت الحاشية المطوقة مع السقف بواسطة 
اشرطة مقاومة لتقلبات الطقس. الوسائل المقترحة لسدّ 

الوحدة وحاجز السقف كما هو مبنيّ على اليمني.
ابعاد حاجز السقف الموصى بها مبينة في االسفل.

l
l

l

دعم الوحدة (لوحدة القذف السفلي)ج

احكم االغالق 
بالزفت

ارضية السقف
حاجز السقف

الوحدة

X-X قسم

Y-Y قسم

Z-Z قسم

مالحظة: جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

B

H
I

K
L

R

J

Y
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مكان التركيبأ
ب الوحدة بطريقة بحيث ال يمكن سحب الهواء الموزع من قبل الوحدة للداخل مرة ثانيه (كما هو الحال في دائرة تقصير تصريف الهواء).  ركّ

اترك مسافة كافية للصيانة حول الوحدة.
عند تركيب وحدتين او اكثر في المكان، يجب ان تكون احدى الوحدات مركبة بحيث ال تتأثر بهواء التصريف من الوحدة االخرى.

تأكد من عدم وجود عائق لتدفق الهواء الداخل او الخارج من الوحدة. انزع العوائق التي تسد فتحة دخول الهواء او تصريف الهواء.
يجب ان يكون المكان ذو تهوية جيدة، بحيث تتمكن الوحدة من سحب وتوزيع الهواء بكميه كبيرة.

نوصي بتركيب هذه الوحدة في االماكن التالية:-
في مكان يتحمل وزن الوحدة وعازل للضجيج واالهتزاز.

في مكان يكون فيه التصريف مالئم.
في مكان بحيث ال يتم غمر الوحدة بالثلج.

في مكان يكون منافذ خروج ودخول الهواء غير معرّضة للرياح القوية.
في مكان يكون تصريف الهواء ومستوى صوت التشغيل ال يزعج الجيران.

في مكان ال يتم الوصول للوحدة من قبل عامة المواطنين.

ر، اتبع التوصيات المبينة في القسم (B) النقطة (iii) تحت فصل "الملحقات اإلضافية" من هذا الكتيّب. لتركيب الوحدة مع مجموعة الموفّ

l

l
l
l
l

–
–
–
–
–
–

•

تركيب الوحدة

 تنبيه
ب الوحدة على ارتفاع أكثر من 2000 م. ال تركّ

تركيب االنابيبب
الوحدة مجهزة بفتحات تزويد وترجيع الهواء. يجب ان يكون توصيل االنبوب مع الوحدة من خالل حواف االنبوب البارزة وتثبّت مباشرة مع فتحات 

الهواء بواسطة موصالت انابيب من اجل تجنب انتقال الضجيج االعتيادي.
لمنع تسرّب الهواء، يجب سدّ جميع نقاط االتصال بشكل محكم. 

يجب عزل االنابيب الموجودة في االماكن غير المكيفة - هوائيا.
يجب عزل االنابيب المكشوفة في الخارج بمادة مقاومة لتقلبات الطقس.

يجب سدّ فتحات دخول االنابيب في البناية عبر السقف بواسطة اشرطة مقاومة لتقلبات الطقس لمنع دخول المطر والرمل والغبار.. الخ 
للمبنى.

يجب تركيب المرشح بالقياس الصحيح على انبوب الهواء الراجع.

l

l
l
l
l

l
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١٢

كتيب التركيب
يزودك هذا الكتيب بطرق التركيب لضمان التشغيل العادي الجيد والمأمون لوحدة مكيفة الهواء.

قد يكون من الضروري اجراء ضبط خاص لكي يالئم متطلباتك.
قبل استعمال مكيفة الهواء، يرجى قراءة كتيب التعليمات هذا بعناية واالحتفاظ به للمراجعة في المستقبل.

هذا الجهاز معد لالستعمال من قبل مستعملني ذوي خبرة ومدربني في المتاجر، في المصانع والمزارع الصغيرة، او لالستعمال التجاري من 
قبل أشخاص معنيني.

احتياطات األمان

هام 

معلومات مهمة بخصوص مادة 
التبريد المستعملة

يحتوي المنتج على غازات بيت 
زجاجي مفلوره ومغطاة في 

بروتوكول كيوتو. ال تطلق هذه 
الغازات في الجو.

نوع مادة التبريد: 
 R410A

 GWP(1) قيمة: 
1975

 = GWP (1)

امكانية االحترار العاملي
نوعية مادة التبريد مبينة على 

صفيحة اسم الوحدة.
يمكن ان يكون هناك حاجة 

للفحوصات الدورية من اجل 
تسرّب مادة التبريد وذلك اعتمادا 

على القوانين االوروبية او 
المحلية. يرجى االتصال بعميلك 

من اجل معلومات اكثر.

 تحذير
يجب اجراء عملية التركيب والصيانة من قبل الفنيين المختصيين الذين لديهم حسن االطالع على 

الشفرة والتنظيم المحلي، والخبرة مع هذا النوع من االجهزة.
يجب نصب شبكة اسالك مجال القوة وفقاً الى تنظيم شبكة اسالك الوطن.

تأكد من ان معدل الفولطية للوحدة يتطابق مع اللوحة المحددة قبل أن تبدأ باعمال شبكة االسالك 
وفقاً الى مخطط التمديدات الكهربائية.

يجب تأريض الوحدة لمنع المخاطر المحتملة بسبب نقص العازل.
يجب ان ال تالمس االسالك الكهربائية انابيب المبرد او اية اجزاء متحركة من محركات المروحة.
تأكد من تحويل الوحدة على موضع االيقاف OFF قبل اجراء عملية النصب او الصيانة للوحدة.

افصل مكيف الهواء من مصدر تزويد الطاقة الكهربائية الرئيسي قبل اجراء عملية صيانة وحدة مكيف 
الهواء.

ال تسحب سلك الطاقة الكهربائية عندما تكون الطاقة الكهربائية موصولة. يمكن ان يسبب ذلك 
ضربات كهربائية قوية ويمكن ان تسبب مخاطرالحريق.

ضع الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية، وكبل الطاقة الكهربائية واسالك االرسال، على مسافة 1 متر 
على االقل بعيدا عن اجهزة التلفزيونات والراديو، وذلك لمنع تشوه الصورة والتشويش االذاعي. (اعتمادا 
على نوع ومصدر االمواج الكهربائية، يمكن ان يتم سماع تشويش اذاعي وحتى اذا كانت المسافة اكثر 

من 1 متر).

n

n
n

n
n
n
n

n

n

 تنبيه
يرجى مالحظة النقاط المهمة التالية عند النصب.

التنصب الوحدة في مكان معرض لغاز سريع االلتهاب.

ع حول الوحدة، فانه يمكن ان يسبب ذلك اشعال النار. اذا تسرّب الغاز وتجمّ

تأكد من توصيل أنابيب التصريف بصورة صحيحة.

اذا لم يتم توصيل انابيب التصريف بصورة صحيحة، سوف يتسرب الماء.

التفرط في شحن الوحدة.
تم شحن الوحدة مسبقاً في المصنع. 

يؤدي الشحن الزائد الى تجاوز التيار او تلف الضاغطة.
تأكد من غلق لوحة الوحدة بعد اجراء الصيانة او النصب.

يؤدي عدم غلق اللوحات بأحكام بالوحدة الى التشغيل المصحوب بالضوضاء.

حافات حادة و اسطح ملتفة في مواقع كامنة والتي تسبب مخاطر الجروح. تجنب من االحتكاك 
بهذه األماكن.

تجنب من االحتكاك بهذه األماكن.
قبل فصل مصدر تزويد الطاقة الكهربائية، اضبط مفتاح التشغيل/ االيقاف ON/OFF الموجود على 

وحدة التحكم عن بعد على وضع االيقاف "OFF" وذلك لمنع حصول ازعاج وضرر من المكيف. في 
حالة عدم عمل ذلك، سوف تشتغل مراوح المكيف اوتوماتيكيا عند استعادة الطاقة الكهربائية وميكن 

ان يتعرّض االشخاص الفنيني اوالمستعمل للخطر.
ل اي جهاز تدفئة بقرب مكيف الهواء. ال تشغّ

ال تستخدم أسالك مضمومة أو ملتوية لتزويد الطاقة الكهربائية للجهاز.

n

n

n

n

n

n

n
n

متطلّب التخلص من الجهاز:

تفكيك الوحدة، معالجة 
د، الزيت واألجزاء األخرى  المبرّ

يجب عملها بموجب التشريع 
المطبّق.
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تشغيل التبريد

تشغيل التدفئة

مخطط دائرة مادة التبريد

يتكون الموديل UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 من 2 دائرة في النظام. (ا)  مالحظة: 
البنود 15 و 16 قابلة للتطبيق للموديل UATYQ350 فقط. (ب)   

البنود 17 قابلة للتطبيق للموديل UATYQ700 فقط. (ج)   

UATYQ 250, 350, 450, 550, 600 & 700 : طراز
شرح البندالرقم

الضاغطة1
مفتاح الضغط العالي2
صمام الوصول3
صمام 4 - اتجاه4
مجفف المرشح5
صمام توسيع الكتروني6
المصفاة7
المراكم8
مفتاح الضغط المنخفض9
الملف اللولبي10
انبوب شعري جانبي11
المبادل الحراري الداخلي12
المبادل الحراري الخارجي13
صمام الفحص 141
صمام الفحص 152
معوض16
االنبوب الشعري17
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ر طراز : UATYQ700 مع اختيار الموفّ

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

للتصريف االفقي

الهواء المزود

الهواء الراجع
الهواء الخارجي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

للتصريف العمودي

منظر خلفي للوحدة: الهواء الخارجي

صندوق 
التحكم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي
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ر طراز : UATYQ600 مع اختيار الموفّ

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

للتصريف االفقي

الهواء المزود الهواء الراجع الهواء الخارجي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

للتصريف العمودي

منظر خلفي للوحدة:
الهواء الخارجي

صندوق 
التحكم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي
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للتصريف االفقي

الهواء المزود
الهواء الراجع الهواء الخارجي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

ر طراز : UATYQ550 مع اختيار الموفّ

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

للتصريف العمودي

صندوق 
التحكم

منظر خلفي للوحدة:

الهواء الخارجي

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي
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للتصريف االفقي

للتصريف العمودي

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

UATYQ550/600/700 : طراز

الهواء الراجع

الهواء المزود

  مركز الجاذبية

منظر خلفي للوحدة:

صندوق 
التحكم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء المزود 
العمودي
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34
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34
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الهواء المزود
الهواء الراجع الهواء الخارجي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

ر طراز : UATYQ450 مع اختيار الموفّ

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

للتصريف العمودي

الهواء الخارجي

صندوق 
التحكم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي

منظر خلفي للوحدة:
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للتصريف العمودي

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

منظر خلفي للوحدة:

UATYQ450 : طراز

الهواء الراجع

الهواء المزود

  مركز الجاذبية

صندوق 
التحكم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي

630164

407164
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3
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8
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0
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ر طراز : UATYQ350 مع اختيار الموفّ
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للتصريف العمودي

الهواء المزود
الهواء الراجع الهواء الخارجي

للتصريف االفقي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

الهواء الخارجي

صندوق 
التحكم

منظر خلفي للوحدة:

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي

630164
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7
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4
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3

53
8

28
0

164 407
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صندوق 
التحكم

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

الهواء 
الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

منظر خلفي للوحدة:

UATYQ350 : طراز

الهواء الراجع

الهواء المزود

  مركز الجاذبية

للتصريف االفقي
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ر طراز : UATYQ250 مع اختيار الموفّ

جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

الهواء المزود
الهواء الراجع

الهواء الخارجي

للتصريف االفقي

للتصريف العمودي

الهواء الراجع 
العمودي

الهواء 
المزود 
العمودي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

الهواء الخارجي

منظر خلفي للوحدة:
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الرسم التخطيطي واألبعاد
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جميع األبعاد هي بالمليمتر مم

UATYQ250 : طراز

ية
صل

 اال
ات

يم
عل

الت
مة 

رج
ت

للتصريف االفقي

للتصريف العمودي

الهواء 
الراجع 
العمودي

 الهواء
 المزود

العمودي

انبوب التصريف قطر 1 بوصة

منظر خلفي للوحدة:

الهواء الراجع

الهواء المزود

  مركز الجاذبية
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