
اذا حدث اي تعارض في تفسير هذا الكتيب واي اختالف في الترجمة نفسها بأية لغة كانت، تكون النسخة االنكليزية هي السائدة.  •

يحتفظ المصنع بحق تعديل التصميم واية مواصفات موجودة هنا في اي وقت من دون إشعار مسبق.  •

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
.Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE
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١٢

الخدمة والصيانة

دليل التحري عن الخلل واصالحه

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.

اجراءات الصيانةاقسام الصيانة

ه بماء دافيء قليالً (اقل من°40 م) مع محلول تنظيف مرشح الهواء ازل اي غبار ملتصق بالمرشح باستعمال مكنسة كهربائية او نظفّ
متعادل.

ً وجففه قبل اعادة وضعه في داخل الوحدة. اشطف المرشح جيدا
التستعمل الكازولني، او المواد الطيارة او الكيمياوية لتنظيف المرشح.

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

-

-
-
-

العملاألسبابالمشكلة

اضغط الزر [ON/OFF] بعد استعادة الطاقة عطل بالطاقة الكهربائية.الوحدة ال تشتغل.
الكهربائية.

انفجرت الفاصمة او انفصل قاطع الدائرة 
الكهربائية.

استبدل الفاصمة او اعد ضبط قاطع الدائرة 
الكهربائية.

ل طور االسالك.طور اسالك تزويد الطاقة الكهربائية غير صحيح. عدّ

الضاغطة ال تشتغل خالل 3 
دقائق بعد بدء تشغيل الوحدة.

انتظر لمدة 3 دقائق لبدء تشتغل الضاغطة.الحماية ضد التشغيل المتكرر.

ف المرشح.المرشح ممتلئ بالغبار واألوساخ.تدفق الهواء منخفض. نظّ

يوجد هناك بعض العوائق على فتحة دخول او 
خروج الهواء للوحدات.

ازل العوائق.

الضاغطة تشتغل بشكل 
مستمر.

ف مرشح الهواء.مرشح الهواء غير نظيف. نظّ

.ً اعد ضبط درجة الحرارة.ضبط درجة الحرارة منخفض جدا

ً.ال يخرج الهواء البارد. اضبط درجة الحرارة على درجة اقل.ضبط درجة الحرارة مرتفع جدا

انزع غطاء المرشح لصيانة المرشحمرشح الهواءمرشح الهواء

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

مكان المرشح الهواء.
الوحدة المبينة في المخطط هي للموديل UAT300C. الموديالت االخرى يجب ان تتبع نفس الطريقة.
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مدى التشغيل

واقي الطور

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

54

52

19

14 19.4 23

(°
C

) 
D

B
ة 
جي

جار
 ال
رة
حرا

 ال
جة

در

 (°C) WB درجة الحرارة الداخلية

! تنبيه
يمكن ان ينتج عن استعمال مكيف الهواء 
خارج نطاق درجة حرارة التشغيل والرطوبة 

إخفاق خطير بالتشغيل.

يمكن فقط تدوير الوحدة مع الضاغطة الحلزونية باتجاه واحدة. لهذا السبب، تم تثبيت اداة الحماية (واقي الطور) لتفادي مد توصيالت غير 
صحيحة لالطوار الكهربائية. عند عدم توصيل االطوارالثالثة بشكل صحيح، تشتغل حماية الطور، والتشتغل الوحدة. تقع هذه االداة في صندوق 

التحكم للوحدة الخارجية.

يبني الجدول التالي كيفية إضاءة مؤشر LED لضابط تعاقب الطور أثناء التشغيل العادي وفي ظروف الخلل.

LED
الوصف

PW
(أحمر)

PـR
(أصفر)

PـS
(أصفر)

PـT
االجراءات(أصفر)

-تشغيل عادي

اوقف تشغيل الوحدة. افحص توصيالت اسالك الطور 3.الطور العكسي

اوقف تشغيل الوحدة. افحص توصيالت اسالك الطور T.3 فقدان الطور

اوقف تشغيل الوحدة. افحص توصيالت اسالك الطور S.3 فقدان الطور

اوقف تشغيل الوحدة. افحص توصيالت اسالك الطور R.3 فقدان الطور

اوقف تشغيل الوحدة. افحص توصيالت اسالك الطور T & S.3 فقدان الطور+

رجة حرارة التفريغ عالية. افحص جهاز مادة التبريد.حمل زائد+

اوقف تشغيل الوحدة. اوصل المتحسس.فقدان المتحسس+

 وميض سريع ايقاف تشغيل

.PP01 1.  تشير العالمة "+" الى وظائف اضافية لحماية الطور مالحظة: 
2.  عند فقدان الطور R، سوف اليظهر مؤشر LED او جهاز التنبيه لالشارة الى الخطأ، ولكن سوف يتم قطع المرحل 71 والمرحل 81.  

! تحذير
ويجب أن يؤدي الخلل من قبل موظفين مؤهلين. •
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(b) التحكم المتسلسل  

1
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UAT180/240C : طرازUAT300C : طراز
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UAT180/240C : طراز
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UAT300C : طراز
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اسحب السلك وتأكد من انه ال ينفصل. بعد ذلك ثبّت السلك في المكان بمثبت سلك. •

الحظ المالحظات 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.
•
•

! 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.

جيد خطأ

تعرية السلك عند مجموعة االطراف

عرّي السلك الى 
هذه النقطة.

يمكن ان تسبب تعرية 
السلك بشكل زائد صدمة 

كهربائية او تسرّب.

•

طرف مزود 
بحلقة - توصيل

سلك قياسي

! تحذير
يجب تمديد سلك الإرسال على مسافة 50مم على الأقل بعيدا من سلك الطاقة الكهربائية.

يجب أن يكون سلك الارسال محجوبا.
•
•

ترتيب مجموعات االطراف والمكونات لجهاز السيطرة معروضة باالسفل:  (4)
(a) التحكم الميكانيكي  

UAT150C : طراز

R

R
S

T F1
31
6A

F1
31
5A

N

N N

C1

FZ CZ1 CZ2

F2H N N

C2

F2H 1 2 3 4 5 6
S T

U

L1 L2 L3 N

V W

R S T

U V W

3 6 8 5 7

1 4 2 14 4 2 1 4

شرح البندالرقم

موصل1

مكثف2

واقي الطور3

مجموعة االطراف4

مرحل5

فاصمة6

ل7 محوّ

مؤقت8

معيار التحكم9
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٨

توصيل االسالك للوحدة  (2)
مرر اسالك تزويد الطاقة الكهربائية وسلك التحكم عن بعد من خالل الثقوب القابلة للكسر في الوحدة.

انزع لوحات الصيانة ثم اوصل اسالك تزويد الطاقة الكهربائية للوحدات مع مجموعة االطراف داخل صندوق التحكم، كما هو معروض.
استعمل دفع عقد السلك القابلة للتحرير الواقعة في أسفل صندوق السيطرة من اجل حمل أسالك التجهيز الكهربائية بشكل صحيح

•
•
•

مالحظة:
اثناء تركيب قاطع الدائرة الكهربائية على الوحدة، تأكد من ان البراغي ال تضرر المكونات (مثال الملف) داخل الوحدة.

مثال على شبكة االسالك واختيار قاطع الدائرة الكهربائية  (3)

طراز
سلك الطاقة الكهربائية 

(مم2)
سعة القاطع 

(امبير)
مفتاح الحماية من زيادة التيار 

(امبير)
سلك التأريض 

(مم2)

UAT150C16486316

UAT180C25576325

UAT240C3572.58035

UAT300C358510035

مالحظة:
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.

•

•

•
•

•
•

مجموعة االطراف

مجموعة االطراف

سلك التحكم
سلك الطاقة الكهربائية

صندوق 
التحكم

UAT150/180/240/300C :طراز
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البيانات الفيزيائية

وصف
طراز

UAT150CUAT180CUAT240CUAT300C
R22مادة التبريد

4.6/4.66.0/6.08.0/8.010.6/10.6كجمشحن مادة التبديد

تدفق هواء المبخر
CFM4600650079008700

L/S2171306837284106

الضغط الساكن الخارجي
mmAq12.5152025

Pa123147196245

تدفق هواء المكثف
CFM9900138001223021500

L/S46726513577210149

تحكم ميكانيكي /جهاز السيطرة المتسلسلالتحكم

لولبي/2الضاغطة (النوع/الكمية)

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

(T x W x L) 895ممابعاد مرشح الهواء x 685 x 4834 x 760 x 41040 x 750 x 4

وصف
طراز

UAT150CUAT180CUAT240CUAT300C
V/Ph/Hz380-415/3N~/50تزويد الطاقة الكهربائية

(Comp) الحد االقصى للتيار المستمرA20.0/20.024.2/24.231.0/31.042.0/35.0

(FLA, Comp) تيار حمل كاملA13.7/13.716.8/16.822.3/22.331.0/25.0

(LRA, Comp) التيار الدوار المقفلA100.0/100.0111.0/111.0118.0/118.0174.0/140.0

MCA ،الحد األدنى لتيار الدائرة*A48.057.072.585.0

MFA ،الحد األقصى لتيار النمصهر*A63.063.080.0100.0

البيانات الكهربائية

توصيل االسالك

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

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

•

•

مخطط شبكة االسالك الكامل للوحدة  (1)

PE
a

b

c

d

g

e

f

.aتزويد الطاقة الكهربائية.dالوحدة

.b المفتاح الرئيسي/الفاصمة
(تزوّد بموقع التركيب)

.eالتحكم عن بعد

.f توصيل االسالك للوحدة ولوحدة
التحكم عن بعد .c اسالك تزويد الطاقة

تأريضg.الكهربائية للوحدة
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٦

الفراغ المطلوب حول الوحدة  (E)

ارجع الى المخطط في االسفل من اجل معرفة الفراغ المطلوب حول الوحدة. الحظ ان:-
جميع االبعاد المبينة هي بالمليمتر.  (a)

جميع قيم الفراغ المبينة هي الحد االدنى للخلوص المطلوب للوحدة.  (b)
الوحدة المعروضة في المخطط هي للموديل UAT300C. الموديالت االخرى سوف تتبع نفس الخلوص.  (c)

انابيب التصريف  (D)

تجهيزات تصريف الماء المتكاثف MPT "1 A مزودة. يمكن 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 

مبين في ادناه.
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.

–
–

–
–

30
00

1200

12
00

12
خدمة ملف المبخر، 00

ومرشح الهواء

خدمة ملف المبخر 
والمحركات، ومرشح الهواء

محبس التصريف للتكاثف

A

B

C

ESP = الضغط الساكن الخارجي مالحظة: 

يجب ان يمتلك انبوب التصريف محبس تصريف.

انبوب التصريف

محبس التصريف

يجب تمديد انبوب 
التصريف تحت هذا 

المستوى.

70مم  ≤  A
2C  ≤  B

ESP X 2  ≤  C

مدخل الهواء 
المكثف

مدخل الهواء 
المكثف

مدخل الهواء 
المكثف

مخرج الهواء 
المكثف

مدخل الهواء 
المكثف

خدمة دائرة 
التحكم 

الكهربائي و 
خدمة الضاغطة
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تركيب الوحدة

مكان التركيب  (A)

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

تركيب االنابيب  (B)

 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.

رفع الوحدة  (C)

تستخدم الثقوب الموجودة 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.

مالحظة:
الوحدة المعروضة في المخطط هي للموديل UAT300C .الموديالت االخرى تتبع نفس الطريقة بالرفع.

–

–
–
–
–
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! تنبيه
ب الوحدة على ارتفاع أكثر من 2000م ال تركّ

السلسلة

الحاجز المباعدةدعامة الرفع

ثقوب الرفع للتعليق 
(4 زوايا)
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٤

مخطط دائرة مادة التبريد

UAT150/180/240/300C :طراز

شرح البندالرقم

الضاغطة1
مفتاح الضغط العالي2

صمام الوصول3

المبادل الحراري الخارجي4

المبادل الحراري الداخلي5

مجفف المرشح6

7(TXV) صمام توسيع الحراري

مفتاح الضغط المنخفض8

9
Subcool الدائرة

(ال تنطبق إال على طرازات UAT150C (فقط))

يتكون الموديل UAT150/180/240/300C من 2 دائرة في النظام. مالحظة: 

4

2
8

5

76

3

3

3

9

1
لمبة حساس صمام 
التوسيع الحراري

موزع

رأس فيرأس

رأس خارج
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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 مستعملين ذوي خبرة ومدربين في المتاجر، في المصانع والمزارع الصغيرة، او لالستعمال التجاري 
من قبل أشخاص معنيين.

هذا الجهاز غير مصمم لالستعمال من قبل االشخاص، بما في ذلك االطفال، الذين لديهم نقص او اعاقة في قدراتهم الجسدية 
او الحسية او العقلية او نقص في الخبرة والمعرفة بتشغيل الجهاز، إال اذا تم االشراف عليهم او اعطائهم التعليمات المتعلقة 

باستعمال الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.
يجب االشراف على االطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

احتياطات األمان

! تنبيه! تحذير
 يجب اجراء عملية التركيب والصيانة من قبل الفنيين المختصيين 
المحلي،  والتنظيم  الشفرة  على  االطالع  حسن  لديهم  الذين 

والخبرة مع هذا النوع من االجهزة.
شبكة  تنظيم  القوة وفقاً الى  شبكة اسالك مجال   يجب نصب 

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

الكهربائية.
نقص  بسبب  المحتملة  المخاطر  لمنع  الوحدة  تأريض   يجب 

العازل.
اجزاء  اية  المبرد او  انابيب  الكهربائية  االسالك  تالمس   يجب ان ال 

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}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

يرجى مالحظة النقاط المهمة التالية عند النصب.
التنصب الوحدة في مكان معرض لغاز سريع االلتهاب.

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

تأكد من توصيل أنابيب التصريف بصورة صحيحة.
 اذا لم يتم توصيل انابيب التصريف بصورة صحيحة، سوف 

يتسرب الماء الذي يؤدي الى ترطب األثاث.
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.

التشغيل  الى  بالوحدة  بأحكام  اللوحات  غلق  عدم   يؤدي 
المصحوب لضوضاء.

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

مفتاح  اضبط  الكهربائية،  الطاقة  تزويد  مصدر  فصل   قبل 
التحكم  وحدة  على  الموجود   ON/OFF االيقاف  التشغيل/ 
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 ويمكن ان 

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

الطاقة  لتوليد  ملتوية  أو  مضمومة  أسالك  تستخدم   ال 
للجهاز.

ال يجب استخدام اآللة في مكان قابل للتفجير.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

الحظة
متطلّب التخلص من الجهاز

يجب أن يتم تفكيك الوحدة، معالجة المبرد، والزيت واألجزاء األخرى وفقاً للتشريعات المطبقة.
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٢

الرسم التخطيطي واألبعاد

UAT240C :طراز
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الرسم التخطيطي واألبعاد
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كتيب 
التركيب

كتيب التركيب
 مكيف هواء تركيب فوق السطح

عربي

طراز:
 UAT150CGXY1
UAT180CGXY1
UAT240CGXY1
UAT300CGXY1

UAT150CGXY19
UAT180CGXY19
UAT240CGXY19
UAT300CGXY19

IM-RTC-0712(0)-DAIKIN
R08019037940 :رقم الجزء
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