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1+2

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

19
20
21
22
23
24
25

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
09
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a
10
carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α)
11
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
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:

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

17
18
19
20
21
22
23
24
25

*
**

***

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17
andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes
i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18
vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají
následujícím normám nebo normativním dokumentům:
19
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU

соответствуют следующим стандартам или другим нормативным
документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til
vore instrukser:
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:

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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01***
02***
03***
04***
05***
06***

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07***
08***
09***
10***
11***
12***

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

13***
14***
15***
16***
17***
18***

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19***
20***
21***
22***
23***
24***
25***

Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.
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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:

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.

spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
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:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete
dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

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

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
<E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>. Fare
sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>. Veszélyességi kategória
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>. Категория риск
page.
riferimento anche alla pagina successiva.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
<H>. Lásd még a következő oldalon.
<H>. Вижте също на следващата страница.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Zertifikat <C>.
το Πιστοποιητικό <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikokategori
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet. <G>. Risikoart <H>.
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>). <G>.
<H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>.
(taikomas modulis <F>). <G>. Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir
Siehe auch nächste Seite.
Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα. 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Patrz także następna strona.
kitą puslapį.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
Certificat <C>.
de acordo com o Certificado <C>.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
(Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>. Catégorie de risque
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>. Categoria de risco
sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. arī
<H>. Se reporter également à la page suivante.
<H>. Consultar também a página seguinte.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
nākošo lappusi.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
s osvědčením <C>.
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificaat <C>.
согласно Свидетельству <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
с положительным решением <E>
Viz také následující strana.
modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia <H>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
(Прикладной модуль <F>). <G>. Категория риска <H>. Также
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
strani.
Viď tiež nasledovnú stranu.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
смотрите следующую страницу.
Certifikatu <C>.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
de acuerdo con el Certificado <C>.
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>. Kategorija
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>. Se også næste side.
opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>. Vaadake ka
olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.
järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
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02
03
04
05
06
07
08
09

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative
05
document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06
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), 07
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 08
onze instructies:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9
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16

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

RZAG71N7V1B*, RZAG100N7V1B*, RZAG125N7V1B*, RZAG140N7V1B*,
RZAG71N7Y1B*, RZAG100N7Y1B*, RZAG125N7Y1B*, RZAG140N7Y1B*,

01
02
03
04
05
06
07
08

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

2P573424-1B

05
06
07

continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 2nd of September 2019

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:
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23
24
25

ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
<Q> VINÇOTTE nv
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
Jan Olieslagerslaan 35
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
1800 Vilvoorde, Belgium
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

41.5 bar

<P>

70 °C

<M> TSmax

R32

–30 °C

TSmin

<L>

<N>

41.5 bar

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

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

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15
16
17
18

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

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu
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15
16
17
18
19

fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:

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

Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>
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09
10
11
12
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09
10
11

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
09
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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04
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06

01
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Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes
dokumentációkészlet a következőkből áll:
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▪ Általános biztonsági előírások:
▪ Biztonsági utasítások, melyeket üzembe helyezés előtt el KELL
olvasni

6
6
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▪ Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
▪ Kültéri egység szerelési kézikönyve:
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▪ Szerelési utasítások
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6
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▪ Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
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9
9
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▪ Szerelői referencia-útmutató:
▪ Üzembe helyezés előkészítése, referencia adatok…
▪ Formátum:
Digitális
formában
is
elérhető:
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű
kiadások ennek fordításai.
Műszaki technikai adatok
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának kiegészítését a regionális
Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
▪ A műszaki adatok legújabb verziójának teljes dokumentációját a
Daikin Business Portal (jelszó szükséges) szerezheti be.
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Általános biztonsági előírások
Kültéri egység szerelési kézikönyve
Kábelszorító
Címke a fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokról
Energiacímke
Függelék (LOT21)

Célközönség
Képesített szerelők
RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Szerelési kézikönyv

5

Előkészületek

3.1

INFORMÁCIÓ

Előkészületek

A csavarok felül kiálló részének javasolt magassága
20 mm.

A berendezés helyének
előkészítése

20

3

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem
működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő
gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

3.1.1

TÁJÉKOZTATÁS
Rögzítse a kültéri egységet az alapzatcsavarokhoz
műanyag alátétekkel és anyákkal (a). Ha a rögzítési
területen megsérül a felületkezelés, a fémrészek könnyen
rozsdásodnak.

A kültéri egység felszerelési helyére
vonatkozó követelmények

Vegye figyelembe a térközökkel kapcsolatos irányelveket. Lásd a
"Műszaki adatok" fejezetet és az előlap fedelének belsején látható
rajzokat.

a

4.1.2

INFORMÁCIÓ

A kültéri egység felszerelése

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.
VIGYÁZAT
A klímaberendezés nem általános célú berendezés, ezért
biztonságos, behatolástól védett helyre kell felszerelni.
A berendezés mind beltéri, mind kültéri használatra
alkalmas háztartási és könnyűipari környezetben.

4

Felszerelés

4.1

A kültéri egység felszerelése

4.1.1

Az üzembe helyezés szerkezetének
létrehozása

4× M12

Készítsen elő 4 db alapzatcsavart, anyák és csavaralátétet (amelyek
egyike sem tartozék) az alábbiak szerint:

4.1.3

A kondenzvíz-elvezetés biztosításához
INFORMÁCIÓ

4× M12

Szükség esetén használhat csepptálcát (nem tartozék),
hogy megelőzze a kondenzvíz csepegését.
TÁJÉKOZTATÁS
Ha az egység NEM szerelhető be teljesen vízszintes
helyzetbe, mindig győződjön meg arról, hogy a lejtés az
egység hátoldala felé tartson. Erre a megfelelő
vízelvezetés miatt van szükség.

8

TÁJÉKOZTATÁS
75

5

(mm)
a

6

a

Vigyázzon, hogy ne fedje le az egység alaplemezén a
kondenzvíz-kivezető lyukakat.

Szerelési kézikönyv

Ha a kültéri egység kondenzvíz-kivezető lyukát a
tartókarok vagy az aljzat takarja, akkor emelje meg az
egységet, hogy legalább 150 mm magasan legyenek a
kültéri egység lábai.

≥150 mm

>150

0)

9
-4

80

(4

48

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Felszerelés
Kondenzvíz-kivezető lyukak (méret mm-ben)

INFORMÁCIÓ

A
134

758

Külön megvásárolható alaplemezfűtés (EKBPH140N7)
felszerelése ajánlott, ha az egységet hideg égövben
telepítik.

206

4.1.4

B

(480~490)

214
111

349

408

414

B

43
48
107

C
D=
E

288
451
613
776

A
B
C
D
E

Fúvóoldal
Felfüggesztési pontok közötti távolság
Alsó keret
Kondenzvíz-kivezető lyukak
Kilökőlap hó esetére

A kültéri egység ledőlésének
megakadályozása

Amennyiben az egység olyan helyen van felállítva, ahol az erős szél
megdöntheti az egységet, tegye a következőt:
1

Készítsen elő 2 kábelt a következő illusztráción jelölt módon
(nem tartozék).

2

Helyezze a 2 kábelt a kültéri egység fölé.

3

Helyezzen egy gumilapot a kábelek és a kültéri egység közé,
hogy a kábelek ne karcolják meg a festést (nem tartozék).

4

Csatlakoztassa és szorítsa meg a kábelek végeit.

Hó
Azokon a helyeken, ahol havazásra lehet számítani, a hőcserélő és
az egység külső háza között felhalmozódhat és odafagyhat a hó. Ez
ronthatja az üzemi teljesítményt. Ennek megelőzése érdekében:
1

Távolítsa el a keretszerkezetet (lásd az alábbi ábrán).

4.2

A hűtőközegcsövek
csatlakoztatása

4×

VESZÉLY: ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE

4.2.1
2

Távolítsa el a kilökőlapot (a), ehhez laposfejű csavarhúzóval és
kalapáccsal ütögesse meg a rögzítési pontokat.

A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a
kültéri egységhez

▪ Csőhossz. A helyszíni csövek hosszát a lehető legrövidebbre
tervezze.
▪ Csövek védelme.
sérülésektől.
1

A

helyszíni

csöveket

védje

a

fizikai

Tegye a következőt:
▪ Távolítsa el a szervizfedelet (a) és a csavart (b).
▪ Távolítsa el a csőbevezető lapot (c) és a csavarokat (d).

a
3

Távolítsa el a sorját, a széleket és a szélek körüli területet javító
festékkel kezelje le.

a

TÁJÉKOZTATÁS
A kilökőlapok eltávolítására vonatkozó előírások:
▪ A berendezés háza és az alatta futó csővezeték ne
sérüljön meg.
▪ A lapok kiütése után a rozsdásodás megelőzése
érdekében ajánlatos a széleket és a szélek körüli
területet lesorjázni, majd javító festékkel lekezelni.

c

b
d d
2

Válassza ki a csőkivezetés irányát (a, b, c vagy d).

▪ Ha elektromos kábeleket vezet át a nyíláson, a vezeték
sérülésének megelőzésére azokat védőszalaggal be
kell pólyálni.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Szerelési kézikönyv
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Felszerelés
f

c

d
a
b

a

b

e

d
a
b
c
d

Elülső
Oldalról
Hátulról
Alulról

c

INFORMÁCIÓ
5

a

Ha a kültéri egységet a beltéri egység fölé szerelték, fedje le az
elzárószelepeket (f, lásd fent) tömítőanyaggal, hogy az
elzárószelepekről a kondenzvíz ne kerülhessen be a beltéri
egységbe.
TÁJÉKOZTATÁS
A szabadon hagyott csöveken pára csapódhat le.

b

b

b

a

b

▪ Távolítsa el a kilökőlapot (a) az alaplemezről vagy a
burkolólemezről, ehhez laposfejű csavarhúzóval és
kalapáccsal ütögesse meg a rögzítési pontokat.

6

Tegye vissza a szervizfedelet és a csőbevezető lapot.

7

Tömítsen minden rést (példa: a), hogy a hó és kisebb állatok ne
juthassanak a rendszerbe.

▪ Alternatív lehetőségként kivághatja az ablakokat (b)
fémfűrésszel.
TÁJÉKOZTATÁS

a

A kilökőlapok eltávolítására vonatkozó előírások:
▪ A berendezés háza és az alatta futó csővezeték ne
sérüljön meg.
▪ A lapok kiütése után a rozsdásodás megelőzése
érdekében ajánlatos a széleket és a szélek körüli
területet lesorjázni, majd javító festékkel lekezelni.
▪ Ha elektromos kábeleket vezet át a nyíláson, a vezeték
sérülésének megelőzésére azokat védőszalaggal be
kell pólyálni.
3

TÁJÉKOZTATÁS
Ne fedje le a légtelenítő szelepeket. Ez befolyásolhatja a
levegő keringését az egység belsejében.

Tegye a következőt:
▪ Csatlakoztassa a folyadékcsövet (a) a folyadékelzáró
szelephez.
▪ Csatlakoztassa a gázcsövet (b) a gázelzáró szelephez.

FIGYELEM

b
a

Akadályozza meg, hogy az egységbe kisebb termetű
állatok fészkeljék be magukat. Az elektromos alkatrészekre
mászó kis élőlények működészavarokat, füstölést vagy
tüzet is okozhatnak.
TÁJÉKOZTATÁS

4

Tegye a következőt:
▪ Szigetelje le a folyadék- (a) és a gázcsöveket (b).
▪ Pólyálja be hőszigetelő anyaggal a könyököket, majd fedje
le vinilszalaggal (c).
▪ Ellenőrizze azt is, hogy a külső csövek nem érnek-e
véletlenül a kompresszor részeihez.
▪ Tömítse a szigetelés végeit (tömítőanyag, stb.) (d).
▪ Tekerje be a külső csövet vinilszalaggal (e), hogy megvédje
az éles peremektől.

Szerelési kézikönyv

8

A csőszerelés és a vákuumszárítás elvégzése után ne
feledje kinyitni az elzárószelepeket. Ha a rendszert elzárt
szelepekkel
működtetik,
akkor
meghibásodhat
a
kompresszor.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Felszerelés
4.3

Ha a nyomás…

A hűtőközegcsövek ellenőrzése

4.3.1

Hűtőközegcsövek ellenőrzése:
Összeállítás

A

c
R32

b

d

e

Növekszik

Nedvesség van a
rendszerben. Lépjen a
következő lépésre.

3

A rendszert legalább 2 óráig szivattyúzza, hogy a gyűjtőcső
nyomása –0,1 MPa (–1 bar) legyen.

4

A szivattyú KIKAPCSOLÁSA után ellenőrizze a nyomást
legalább 1 órán keresztül.

5

Ha NEM éri el a célvákuumot, vagy NEM TUDJA fenntartani a
vákuumot 1 órán keresztül, tegye a következőket:
▪ Ellenőrizze újra, hogy van-e szivárgás.
▪ Hajtsa végre ismét a vákuumszivattyús szárítást.

f

a
B

Nincs nedvesség a
rendszerben. Az eljárás kész.

f

a

TÁJÉKOZTATÁS

c

i

R32

A csőszerelés és a vákuumszárítás elvégzése után ne
feledje kinyitni az elzárószelepeket. Ha a rendszert elzárt
szelepekkel
működtetik,
akkor
meghibásodhat
a
kompresszor.

g
b

d
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i

4.3.2

Akkor…

Nem változik

e

h

Páros rendszernél
Iker rendszernél
Nyomásmérő
Nitrogén
Hűtőközeg
Mérleg
Vákuumszivattyú
Elzárószelep
Fő vezeték
Hűtőközeg-leágazókészlet
Leágazó csövek

A szivárgás ellenőrzése

4.4

Hűtőközeg feltöltése

4.4.1

Hűtőközeg feltöltése

A kültéri egység gyárilag fel lett töltve hűtőközeggel, de egyes
esetekben az alábbiak elvégzésére lehet szükség:
Mit

Ha a folyadékcsövek teljes
hossza meghaladja a megadott
értéket (lásd alább).

Teljes hűtőközeg-feltöltés

Példa:

TÁJÉKOZTATÁS
NE lépje át az egység maximális működési nyomását
(lásd: “PS High” az egység adattábláján).

▪ A rendszer áthelyezésekor.
▪ Szivárgás után.

TÁJÉKOZTATÁS
Feltétlenül szerezzen be kereskedelmi forgalomból egy
erre a célra ajánlott buborékpróba-oldatot. Ne használjon
szappanos vizet, mert az megrepesztheti a hollandi
anyákat (a szappanos víz tartalmazhat sót, ami megköti a
nedvességet, ami azután ráfagyhat a hideg csőre) és/vagy
korrodálhatja a hollandi anyás kötéseket (a szappanos víz
tartalmazhat ammóniát, amely növeli a korróziót a
sárgaréz hollandi anya és a vörösréz perem között).

Mikor

Hűtőközeg-utántöltés

Hűtőközeg-utántöltés
A hűtőközeg utántöltése előtt ellenőrizze a kültéri egység külső
hűtőközegcsövét (tömítettségvizsgálat, vákuumszárítás).
INFORMÁCIÓ
Az egységektől és/vagy a helyi beszerelési körülményektől
függően szükség lehet az elektromos huzalok bekötésére
a hűtőközeg betöltése előtt.

1

Töltse fel a rendszert nitrogéngázzal legalább 200 kPa (2 bar)
túlnyomásig. Ajánlott 3000 kPa (30 bar) nyomás alá helyezni az
apró szivárgások kimutatása érdekében.

Tipikus munkamenet – A hűtőközeg-utántöltés jellemzően a
következő szakaszokból áll:

2

Keressen szivárgásokat úgy, hogy minden csatlakozáson
buboréktesztes oldatot használ.

2 Szükség esetén a hűtőközeg utántöltése.

3

Fúvassa ki az összes nitrogéngázt.

3 Az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó címke kitöltése,
majd rögzítése a kültéri egység belső oldalán.

4.3.3

Vákuumszivattyús szárítás végrehajtása
TÁJÉKOZTATÁS
▪ A vákuumszivattyút csatlakoztassa a gázelzárószelep
szervizcsatlakozójának mindkét végére és – a
hatékonyság növelése érdekében – a folyadékelzáró
szelep szervizcsatlakozójára.
▪ Tömítettségvizsgálat vagy vákuumszárítás előtt
ellenőrizze, hogy a gáz- és folyadékelzáró szelepek jól
el vannak-e zárva.

1

Vákuumszivattyúzza a rendszert, amíg a gyűjtőcsőn a nyomás
–0,1 MPa-t (–1 bar) nem jelöl.

2

Hagyja így 4-5 percig, majd ellenőrizze a nyomást:

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

1 Annak meghatározása, hogy mennyi utántöltés szükséges.

Teljes hűtőközeg-feltöltés
A hűtőközeg teljes feltöltése előtt végezze el a következőket:
1 Nyerjen vissza minden hűtőközeget a rendszerből.
2 A kültéri egység külső hűtőközegcsövét (tömítettségvizsgálat,
vákuumszárítás) ellenőrizte.
3 A kültéri egység belső hűtőközegcsövén elvégezték a
vákuumszárítást.
TÁJÉKOZTATÁS
A teljes újratöltés előtt hajtson végre vákuumszivattyús
szárítást a kültéri egység belső hűtőközegcsövein is.

Szerelési kézikönyv

9

Felszerelés
TÁJÉKOZTATÁS

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

A vákuumszivattyúzás elvégzéséhez vagy a kültéri egység
belső hűtőközegcsöveienek teljes teljes újratöltéséhez
aktiválni kell a vákuum módot (lásd 12. oldal "A vákuum
üzemmód
helyszíni
beállításának
aktiválása/
deaktiválása"), mely kinyitja a hűtőközegkör megfelelő
szelepeit,
így
a
hűtőközeg
újratöltése
vagy
vákuumszivattyúzás megfelelően elvégezhető.

Az egység belejében keringő hűtőközeg kis mértékben
tűzveszélyes.
FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem
működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő
gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

▪ Vákuumszivattyúzás vagy újratöltés előtt aktiválja a
"vákuum mód" helyszíni beállítást.

FIGYELEM
▪ TILOS átlyukasztani vagy égésnek
hűtöközeget keringető alkatrészeket.

▪ Vákuumszivattyúzás vagy újratöltés után deaktiválja a
"vákuum mód" helyszíni beállítást.

kitenni

a

▪ A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a
tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket
használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.

FIGYELEM
A hűtőközegkör egyes szakaszait speciális funkciójú
alkatrészek (pl. szelepek) elszigetelhetik a többi
szakasztól.
Emiatt
a
hűtőközegkör
további
szervizcsatlakozókkal
van
ellátva
a
kör
vákuumszivattyúzása, nyomáscsökkentése vagy nyomás
alá helyezése céljából.

▪ Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.
FIGYELEM
Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben
tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni.
Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe
hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal
érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok
keletkezhetnek.

Ha a berendezést forrasztani kell, ügyeljen rá, hogy ne
maradjon nyomás a berendezésben. A belső nyomás
kiengedéséhez az alábbi ábrákon látható ÖSSZES
szervizcsatlakozót ki kell nyitni. Ezek elhelyezkedése a
modelltípustól függ.

Kapcsoljon ki minden tűzveszélyes fűtőkészüléket,
szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.

A szervizcsatlakozók elhelyezkedése:

Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg
azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy
szakképzett szerelő meg nem javította.

a
c

4.4.3

A hűtőközeg feltöltésével kapcsolatos
biztonsági előírások
INFORMÁCIÓ

b

Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az alábbi
fejezeteben is:
▪ Általános biztonsági előírások
▪ Előkészületek

Fogalommeghatározások: L1~L7, H1, H2
Páros(a)

Iker(a)

L1
Belső szervizcsatlakozó
Elzárószelep szervizcsatlakozóval (folyadék)
Elzárószelep szervizcsatlakozóval (gáz)

L2

Tipikus munkamenet – A teljes hűtőközeg-feltöltés jellemzően a
következő szakaszokból áll:

L1
Hármas(a)

L4

A hűtőközegről

Ez a készülék fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz.
A gázokat NE engedje a légkörbe.

L3

10

L7

L1
(a)

L1
L2~L7
Szerelési kézikönyv

L5
L6

L1

Hűtőközeg típusa: R32
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675

L2
H1

L3

L4
H2

L2

3 Az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó címke kitöltése,
majd rögzítése a kültéri egység belső oldalán.

H1

2 Hűtőközeg feltöltése.

Dupla iker(a)

H2

1 Annak meghatározása, hogy mennyi hűtőközeg betöltése
szükséges.

4.4.2

L3

H1

H1

a
b
c

H2

4.4.4

Az ábrán a leghosszabb vezeték a tényleges leghosszabb
vezetéket, a legfelül ábrázolt egység a valóságban
legmagasabban elhelyezett egységet jelöli.
Fő vezeték
Leágazó csövek
RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Felszerelés
H1

Szintkülönbség a legmagasabb beltéri egység és a kültéri
egység között
Szintkülönbség a legmagasabb és a legalacsonyabb beltéri
egység között
Hűtőközeg-leágazókészlet

H2

4.4.5

Ha
R1=0,0 kg.

(és G1+G2>40 m)(a)

Az alábbi táblázat alapján
határozza meg az R2-t
(hossz=G1+G2−40 m)(a).

Hűtőközeg-utántöltés

Normál folyadékcsőméret esetén:
Hossz
0~10 m

A hűtőközeg utántöltési szükségletének meghatározása

10~15 m 15~20 m 20~30 m 30~40 m 40~45 m
0,7 kg(a)

R1: 0,35 kg

Akkor…

Ha
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
utántöltés nélküli hosszúság

Felülméretezés esetén: Cserélje a 40 m-t 15 m-re.

(a)

A további hűtőközeg mennyiségének
meghatározása

Akkor…

G1≤40 m(a)

Nem szükséges további
hűtőközeg hozzáadása.

0,55 kg(b)
R2:

0,2 kg

0,4 kg

(a)
(b)

Utántöltés nélküli hosszúság=
▪ 10 m (alulméretezett)

0,7 kg(a) 1,05 kg(a) 1,4 kg(a) 1,55 kg(a)
0,4 kg

Felülméretezett folyadékcsőméret esetén:
Hossz

▪ 15 m (felülméretezett)
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
utántöltés nélküli hosszúság

További hűtőközeget kell
hozzáadni.
A kiválasztott mennyiséget
karikázza be az alábbi
táblázatban, hogy a későbbi
szerelési munkáknál ellenőrizni
lehessen a mennyiséget.

A csőhossz a folyadékcső legnagyobb egyirányú hossza.
Utántöltendő hűtőközeg mennyisége (R kg-ban) (páros
rendszernél)
Normál csőméret
L1 (m)

0,7 kg(a)
0,55 kg

(a)

3

Határozza
R=R1+R2.

meg

25~30 m

30~35 m

R:

0,35 kg

0,7 kg

1,05 kg(a)

1,4 kg(a)

Csak RZAG100~140 esetén.

Elrendezés
L2=7 m
(Ø6.4 mm)
L3=5 m
(Ø6.4 mm)

RZAG100

—

—
—

utántöltött

hűtőközeg-mennyiséget:

Hűtőközeg-utántöltési mennyiség (R)
Amennyiben: Iker rendszer, normál méretű
folyadékcső
1 G1 Összesen Ø9,5 => G1=45 m
G2 Összesen Ø6,4 => G2=7+5=12 m
2 Amennyiben: G1>40 m
R1 Hosszúság=G1−40 m=5 m
=> R1=0,35 kg

<x> folyadékcsövek teljes hossza

R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg

L2=20 m
(Ø6.4 mm)

Amennyiben: Hármas rendszer, normál
méretű folyadékcső

L3=17 m
(Ø6.4 mm)

1 G1 Összesen Ø9,5 => G1=15 m

L4=17 m
(Ø6.4 mm)
L1=15 m (Ø9.5 mm)

G1 és G2 meghatározása.

RZAG125

G2 Összesen Ø6,4 =>
G2=20+17+17=54 m
2 Amennyiben: G1≤40 m (és
G1+G2>40 m)
R1 R1=0,0 kg
R2 Hosszúság=G1+G2−40 m=15+54−4
0=29 m
=> R2=0,6 kg

x=Ø9,5 mm (normál)
x=Ø12,7 mm (felülméretezett)
Ø6,4 mm folyadékcsövek teljes hossza

3 R

R=R1+R2=0,0+0,6=0,6 kg

Hűtőközeg feltöltése: Összeállítás
Lásd: 9. oldal "4.3.1 Hűtőközegcsövek ellenőrzése: Összeállítás".

R1 és R2 meghatározása.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

—

1,05 kg(a) 1,4 kg(a)

=> R2=0,4 kg

20~25 m

G1>40 m(a)

az

3 R

15~20 m

Ha

30~40 40~45
m
m

Csak RZAG100~140 esetén.

Csak RZAG100~140 esetén.
Csak RZAG71 esetén.

Utántöltendő hűtőközeg mennyisége (R kg-ban) (iker, hármas
vagy dupla iker rendszernél)

2

20~30
m

R2 Hosszúság=G2=12 m

L1:

G2 (m)

15~20
m

0,7 kg(a)

0,35 kg

R2:

0,7 kg(a) 1,05 kg(a) 1,4 kg(a) 1,55 kg(a)

L1 (m)

G1 (m)

10~15
m

R1: 0,35 kg 0,7 kg 1,05 kg(a) 1,4 kg(a)

(b)

Felülméretezett csőméret

1

5~10
m

L1=45 m (Ø9.5 mm)

L1: 40~5 0 m 5 0~5 5 m 5 5 ~60 m 60~70 m 70~80 m 80~85 m
R: 0,35 kg

0~5
m

Példák

INFORMÁCIÓ

(a)

1 kg(a)

Csak RZAG100~140 esetén.
Csak RZAG71 esetén.

▪ 40 m (normál)

(a)
(b)

0,8 kg(a)

0,6 kg

Akkor…
Az alábbi táblázat alapján
határozza meg az R1-et
(hossz=G1−40 m)(a) és R2-t
(hossz=G2).

Szerelési kézikönyv
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Felszerelés
A vákuum mód aktiválásához nyomja meg a BS* gombokat a PCB
panelen (A1P) és olvassa le a visszajelzést a 7‑szegmenses
kijelzőn.

A hűtőközeg-utántöltése
FIGYELEM
▪ Csak R32 hűtőközeget használjon. Egyéb anyagok
robbanást és balesetet okozhatnak.
▪ Az R32 fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Klímaváltozási potenciál (GWP): 675. A gázokat NE
engedje a légkörbe.
▪ A hűtőközeg feltöltése közben
védőkesztyűt és védőszemüveget.

MINDIG

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintésének elkerülése
érdekében a kapcsolókat és a nyomógombokat egy szigetelt
tárggyal (például kikapcsolt műanyag golyóstollal) állítsa át.

viseljen
1

Előfeltétel: A hűtőközeg betöltése előtt ellenőrizze, hogy a
hűtőközegcső
csatlakozik,
és
elvégezte
az
ellenőrizést
(tömítettségviszgálat és vákuumszárítás).
1

Ha az egység bekapcsolás után nem indul el, tartsa lenyomva a
BS1 nyomógombot 5 másodpercig.
Eredmény: Ezzel belép a beállítás módba, a 7-szegmenses
kijelző pedig "2 0 0" jelzést mutat.

Csatlakoztassa a hűtőközegtömlőt a gázelzárószelep mindkét
szervizcsatlakozójára
és
a
folyadékelzárószelep
szervizcsatlakozójára.

2

Tartsa lenyomva a BS2 gombot, amíg el nem éri a 2–17. oldalt.

3

Ha a 2–17 oldalt elérte, nyomja le még egyszer a BS3 gombot.

2

Töltse be a további hűtőközeg-mennyiséget.

4

Módosítsa a beállítást
megnyomásával.

3

Nyissa ki az elzárószelepeket.

5

Nyomja meg egyszer a BS3 gombot.

6

Amint a kijelző villogása abbamarad, nyomja meg a BS3
gombot újra a vákuum üzemmód aktiválásához.

4.4.6

Teljes hűtőközeg-feltöltés

A teljes újratöltéshez szükséges mennyiség
meghatározása

BS2

gomb

ismételt

Az egység újrafeltöltése vagy vákuumszivattyúzása után deaktiválja
a vákuum üzemmódot:
7

Tartsa lenyomva a BS2 gombot, amíg el nem éri a 2–17. oldalt.

8

Ha a 2–17 oldalt elérte, nyomja le még egyszer a BS3 gombot.

3~40 40~50 50~55 55~60 60~70 70~80 80~85

9

Módosítsa a beállítást
megnyomásával.

RZAG71

3,2

3,55

RZAG100

3,2

3,55

RZAG125-140

3,7

4,05

3,75

—

-re

a

BS2

gomb

ismételt

—

—

3,9

4,25

4,6

4,75

10 Nyomja meg egyszer a BS3 gombot.

4,4

4,75

5,1

5,25

11 Amint a kijelző villogása abbamarad, nyomja meg a BS3
gombot újra a vákuum üzemmód deaktiválásához.

Hossz=L1 (páros); L1+L2 (iker, hármas); L1+L2+L4 (kettős
iker)

12 A beállítási üzemmód elhagyásához nyomja meg a BS1
gombot.
Ügyeljen rá, hogy a munka elvégzése után az elektromos doboz
fedelét és az előlapot vissza kell szerelni.

Hosszúság (m)(a)

Modell

"1"

—

A teljes utántöltendő hűtőközeg mennyisége (kg)
(felülméretezett folyadékcső esetén)
3~15

15~20

20~25

25~30

30~35

RZAG71

3,2

3,55

3,9

—

—

RZAG100

3,2

3,55

3,9

4,25

4,6

RZAG125+140

3,7

4,05

4,4

4,75

5,1

Hossz=L1 (páros); L1+L2 (iker, hármas); L1+L2+L4 (kettős
iker)

A teljes utántöltendő hűtőközeg mennyisége (kg)
(alulméretezett folyadékcső esetén)

TÁJÉKOZTATÁS
Ügyeljen arra, hogy munka közben minden külső panel be
legyen csukva, kivéve az elektromos doboz szervizfedelét.
Feszültség alá helyezés előtt zárja vissza jól az elektromos
doboz fedelét.

Hűtőközeg feltöltése: Összeállítás
Lásd: 9. oldal "4.3.1 Hűtőközegcsövek ellenőrzése: Összeállítás".

Hosszúság (m)(a)

Modell

3~10
RZAG71+100

3,2

RZAG125+140

3,7

(a)

a

Hosszúság (m)(a)

Modell

(a)

-re

Vákuum üzemmód deaktiválása:

A teljes utántöltendő hűtőközeg mennyisége (kg) (normál
méretű folyadékcső esetén)

(a)

"2"

Hossz=L1 (páros); L1+L2 (iker, hármas); L1+L2+L4 (kettős
iker)

A vákuum üzemmód helyszíni beállításának
aktiválása/deaktiválása
Leírás
A vákuumszivattyúzás elvégzéséhez vagy a kültéri egység belső
hűtőközegcsöveienek teljes teljes újratöltéséhez aktiválni kell a
vákuum módot, mely kinyitja a hűtőközegkör megfelelő szelepeit, így
a hűtőközeg újratöltése vagy vákuumszivattyúzás megfelelően
elvégezhető.

Teljes hűtőközeg-feltöltés
FIGYELEM
▪ Csak R32 hűtőközeget használjon. Egyéb anyagok
robbanást és balesetet okozhatnak.
▪ Az R32 fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Klímaváltozási potenciál (GWP): 675. A gázokat NE
engedje a légkörbe.
▪ A hűtőközeg feltöltése közben
védőkesztyűt és védőszemüveget.

MINDIG

viseljen

Előfeltétel: A hűtőközeg utántöltése előtt ellenőrizze, hogy a
rendszert leszivattyúzta, a kültéri egység külső hűtőközegcsövét
ellenőrizte (tömítettségvizsgálat, vákuumszárítás) és a kültéri
egység belső hűtőközegcsövén elvégezte a vákumszivattyúzást.

Vákuum üzemmód aktiválása:

Szerelési kézikönyv
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RZAG71~140N7V1+Y1
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Felszerelés
1

Ha még nem végezte el (az egység vákuumszivattyúzását),
akkor aktiválja a vákuum üzemmódot (lásd 12. oldal "A vákuum
üzemmód helyszíni beállításának aktiválása/deaktiválása")

2

Csatlakoztassa a hűtőközegtömlőt
szervizcsatlakozójához.

3

Nyissa ki a folyadékelzáró-szelepet.

4

Töltse be a teljes hűtőközeg-mennyiséget.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

5

Deaktiválja a vákuum üzemmódot (lásd 12. oldal "A vákuum
üzemmód helyszíni beállításának aktiválása/deaktiválása").

FIGYELEM

6

Nyissa ki a gázelzárószelepet.

MINDIG több
kábeleihez.

4.4.7
1

a

2

Rögzítse a címkét a kültéri egység belsejére. A huzalozási
címkének kijelölt helyet biztosítottunk.

4.5

gázelzárószelep

A fluorozott üvegházhatású gázokra
figyelmeztető címke rögzítése

f

RXXX

kg

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

GWP: XXX

2

1

GWP × kg
1000

a

b
c
d
e
f

=

kábelt

használjon

a

tápellátás

Ha a berendezést olyan környezetben használják, ahol a
kívánt hőmérséklet-tartomány túllépése riasztást vált ki, ott
ajánlott a riasztó rendszert úgy beállítani, hogy a
hőmérsékleti határérték túllépése után még 10 percet
várjon a jeladással. A berendezés hibátlan működés során
is több percre is leállhat az egység leolvasztása során,
vagy ha a termosztát leállította.

a

1 =

eres

VIGYÁZAT

Töltse ki a címkét az alábbiak szerint:
Contains fluorinated greenhouse gases

Az elektromos huzalozás
csatlakoztatása

4.5.1

Információk az elektromos megfelelésről

RZAG71~140N7V1B

Ha a fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra
vonatkozó többnyelvű címkét is mellékelték az egységhez,
(lásd a tartozékoknál), tépje le a megfelelő nyelvű címkét,
és ragassza az a fölé.
Gyári hűtőközeg-töltetének mennyisége: lásd a
berendezés adattábláját
Hűtőközeg-utántöltési mennyiség
Teljes hűtőközeg-mennyiség
A teljes hűtőközeg-feltöltés üvegházhatásúgázkibocsátása megfelelő értékű tonna CO2-ban kifejezve.
GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000‑3‑12 előírásainak (európai/
nemzetközi műszaki szabvány, amely meghatározza a háztartási
kisfeszültségű rendszerekre kapcsolt, fázisonként >16 A és ≤75 A
bemeneti áramú berendezések harmonikus áramkibocsátásának
határértékeit).

4.5.2

Irányelvek az elektromos huzalozás
csatlakoztatásához

Meghúzónyomatékok
TÁJÉKOZTATÁS

Elem

A fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó
jogi szabályok szerint az egységbe töltött hűtőközeget
tömeg és CO2 kibocsátás egyenérték alapján is fel kell
tüntetni.
Képlet a CO2egyenértékű kibocsátás tonnában
kifejezett számításához: Hűtőközeg GWP értéke × a
betöltött hűtőközeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

1,2~1,8

M4 (földelés)

1,2~1,4

M5 (X1M)

2,0~3,0

M5 (földelés)

2,4~2,9

TÁJÉKOZTATÁS
Ha a sorkapcson csak korlátozott hely áll rendelkezésre,
használjon karika alakú csatlakozókat.

A hűtőközeg-utántöltési címkén szereplő GWP értéket
használja. A GWPP értéke a fluortartalmú, üvegházhatást
okozó gázokra vonatkozó, hatályos szabályozás alapján
van megadva. Elképzelhető, hogy a kézikönyvben
szereplő GWP már elavult.

4.5.3

Meghúzónyomaték (Nm)

M4 (X1M)

A szabványos elektromos alkatrészek paraméterei
Alkatrész
MCA(a)

Tápkábel

V1

Y1

71

100

125~140

71

100

125

140

18,8 A

23,3 A

28,8 A

12,3 A

15,4 A

15,7 A

15,4 A

Feszültségtartomány

220~240 V

Fázis

1~

3N~

Frekvencia

50 Hz

Vezetékméretek

A méretezésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak

Összekötőkábelek
Ajánlott külső biztosíték
Földzárlat-megszakító
(a)

380~415 V

Minimális kábelkeresztmetszet 2,5 mm², 230 V feszültséghez
20 A

32 A

16 A

A méretezésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak

MCA=Minimális áramköri áramerősség. A feltüntetett értékek maximumértékek (a pontos értékeket lásd a beltéri egység-kombinációk elektromos
adatainál).

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Felszerelés
4.5.4

Y1

Az elektromos huzalozás csatlakoztatása
a kültéri egységen
TÁJÉKOZTATÁS
▪ Kövesse a bekötési rajzot (az egység tartozéka, a
szervizfedél belsején található).
▪ Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezetékek NE
akadályozzák
a
szervizfedél
megfelelő
visszahelyezését.

c
a
b
d

1

Vegye le a szervizfedelet.

2

A következők szerint csatlakoztassa az összekötőkábeleket és
a tápfeszültséget:
V1
1~ 50 Hz
220-240 V

Y1
3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

a
b
c
d

c
d
b

3

Rögzítse a kábeleket (táp- és összekötőkábel) kábelszorítóval
az elzárószelep rögzítőlemezéhez, és vezesse el a huzalokat a
fenti ábra szerint.

4

Válassza ki és távolítsa el a kilökőlapot, ehhez laposfejű
csavarhúzóval és kalapáccsal ütögesse meg a rögzítési
pontokat.

5

Vezesse át a huzalokat a kereten és csatlakoztassa őket a
kerethez a kilökőlapokon át.

b
L1 L2 L3 N

a

Átvezetés a
kereten

a

e

Összekötőkábel
Tápkábel
Föld
Kábelszorító

3 lehetőség közül válassza ki a megfelelőt:

3
a

a

a

2

1
a

a

a Tápkábel
I, II, III, IV
M, S
a
b
c
d
e

Páros, iker, hármas, dupla iker
Fő, segéd
Összekötőkábelek
Tápkábel
Földzárlat-megszakító
Biztosíték
Kezelőfelület

Megjegyzés: Az összekötőkábelt a
hűtőközegcsövekkel együtt vezesse el.
Lásd 15. oldal "4.6.1 A kültéri egység
felszerelésének befejezése".
Csatlakoztatás a
kerethez

INFORMÁCIÓ

Amikor kábeleket vezet az egységből, a
vezetékek (PG-beillesztések) védőhüvelye
a kilökőlapba helyezhető.

Egyes beltéri egységeknek különálló tápellátás szükséges
a maximális teljesítmény garantálásához. Lásd a beltéri
egység szerelési kézikönyvét.

Ha nem használ kábeltokot, a vezetékeket
helyezze PVC védőcsőbe, hogy a
kilökőlap széle ne vágja el őket.

V1

A B

c
a

bc

d

a
b

A A kültéri egységen belül

d

a Vezeték

e

B A kültéri egységen kívül

b Védőkarima
c Anya
d Keret
e Tömlő

Szerelési kézikönyv
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Beüzemelés
TÁJÉKOZTATÁS

5

A kilökőlapok eltávolítására vonatkozó előírások:
▪ A berendezés háza és az alatta futó csővezeték ne
sérüljön meg.

Kérjük, adja át a környezetbarát tervezés adatait az (EU)2016/2281
rendelet szerint az ügyfeleknek. Ez az adat a szerelési kézikönyvben
vagy a Daikin weboldalon található.

▪ A lapok kiütése után a rozsdásodás megelőzése
érdekében ajánlatos a széleket és a szélek körüli
területet lesorjázni, majd javító festékkel lekezelni.

TÁJÉKOZTATÁS
Az
egységet
MINDIG
termisztorokkal
és/vagy
nyomásérzékelőkkel/-kapcsolókkal együtt működtesse. Ha
NEM így tesz, a kompresszor kiéghet.

▪ Ha elektromos kábeleket vezet át a nyíláson, a vezeték
sérülésének megelőzésére azokat védőszalaggal be
kell pólyálni.

5.1

6

Helyezze vissza a szervizfedelet.

7

Kössön be földzárlat-megszakítót és biztosítékot az áramellátás
vezetékébe.

4.6

A kültéri egység felszerelésének
befejezése

4.6.1
1

A beltéri egységek megfelelően fel van szerelve.
Vezeték nélküli kezelőfelület esetében: A beltéri egység
díszítőpanelje az infravörös jeladóval fel van szerelve.

Szigetelje és rögzítse a hűtőközegcsöveket
összekötőkábelt a következők szerint:

és

A kültéri egység megfelelően fel van szerelve.

az

A
következő
helyszíni
huzalozás
a
jelen
dokumentumban és a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően lett végrehajtva:

c
a
b
f

2

d
e

▪ A helyi tápellátási panel és a kültéri egység között
▪ A kültéri egység és a beltéri egység közötti (fő)
▪ A beltéri egységek között

Gázvezeték
Gázvezeték szigetelése
Összekötőkábel
Folyadékvezeték
Folyadékvezeték szigetelése
Ragasztószalag

NINCS hiányzó fázis vagy fordított fázis.
A rendszer megfelelően földelt, és a földelési kivezetések
rögzítve vannak.

Szerelje fel a szervizfedelet.

4.6.2

A biztosítékok vagy helyileg beszerelt biztonsági
készülékek a jelen dokumentumnak megfelelően lettek
beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.

A kompresszor szigetelési ellenállásának
ellenőrzése

A tápellátás feszültsége az egység azonosítási címkéjén
található feszültségnek megfelelő.

TÁJÉKOZTATÁS

NINCSENEK laza csatlakozások vagy sérült elektromos
alkatrészek a kapcsolódobozban.

Ha üzembe helyezés után hűtőközeg gyűlik össze a
kompresszorban, az csökkentheti a szigetelési ellenállást a
pólusoknál, de ha 1 MΩ felett marad, akkor az egység nem
hibásodik meg.
▪ A szigetelés
megatesztert.

bemérésére

▪ Ne
használjon
áramköröknél.
1

2

használjon

megatesztert

500

NINCSENEK sérült alkatrészek vagy deformált csövek
a kültéri és beltéri egységben.

voltos

NINCS hűtőközeg-szivárgás.

kisfeszültségű

A megfelelő csőméret lett beszerelve, és a csövek
megfelelően szigetelve vannak.

≥1 MΩ

Szigetelési ellenállás rendben. Az eljárás
kész.

<1 MΩ

Szigetelési ellenállás nincs rendben.
Lépjen a következő lépésre.

Helyezze áram alá a berendezést 6 órára.

Mérje meg újra a szigetelési ellenállást.

RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
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Az elzárószelepek (gáz és folyadék) a kültéri egységen
teljesen nyitva vannak.

Akkor

Eredmény: A kompresszor felmelegszik, és a kompresszorban
lévő hűtőközeg elpárolog.
3

A kompresszor szigetelési ellenállása rendben.

Mérje meg a szigetelési ellenállást a pólusokon.
Ha

Beüzemelés előtti ellenőrzőlista

Az egység üzembe helyezése után először ellenőrizze az alább
felsoroltakat. Az ellenőrzések elvégzése után az egységet le kell
zárni. Lezárás után kapcsolja be az egységet.
Elolvasta a szerelői referencia-útmutatóban ismertetett
teljes szerelési útmutatást.

A kültéri egység felszerelésének
befejezése

a
b
c
d
e
f

Beüzemelés

5.2

Próbaüzem végrehajtása

Ez a feladat kizárólag BRC1E52 vagy BRC1E53 kezelőfelületen
elérhető. Egyéb kezelőfelület használata esetén olvassa el a
kezelőfelület szerelési kézikönyvét.
TÁJÉKOZTATÁS
A próbaüzemet ne szakítsa meg.

Szerelési kézikönyv
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Beüzemelés

1

INFORMÁCIÓ

#

Háttérvilágítás.
A
kezelőfekületen
végzett
BE-/
KIKAPCSOLÁSHOZ nem szükséges bekapcsolni a
háttérvilágítást. Bármilyen más művelethez először ezt kell
felkapcsolni. A háttérvilágítás ±30 másodpercet világít a
gomb megnyomásakor.

3

Ha nem, akkor a működés
nem megfelelő.
4

Teendő

1

Nyissa ki a folyadék- és a gázelzárószelepet, ehhez
távolítsa el a fedelet, majd imbuszkulccsal forgassa el
a szelepet óramutató járásával ellentétes irányban
ütközésig.

2

Tegye vissza a szervizfedelet az áramütés
megelőzése érdekében.

3

A kompresszor védelme érdekében a rendszert az
üzemeltetés előtt legalább 6 órával tápfeszültség alá
kell helyezni.

4

A kezelőfelületen állítsa a rendszert hűtés üzemmódra.

5

1

Teendő

Válassza ki a Próbaüzem
lehetőséget.

Nyomja meg.

1/3

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Csoportcím

2

Válassza ki a Próbaüzem
lehetőséget.

3

Nyomja meg.

Szervizbeállítások

1/3

Próbaüzem
Karbantartási partner
Helyszíni beállítások
Igény
Min. fixpont-különbség
Csoportcím
Beállítás

Az egység visszatér
normál üzemmódba, és
megjelenik a nyitómenü.

Tartsa lenyomva
10 másodpercig.

Próbaüzem jelenik meg a
nyitómenüben.

A próbaüzem elindul.

Ellenőrizze a levegőáramlás irányát (csak legyezőszárnyakkal
rendelkező beltéri egységek esetében).
Teendő

Eredmény

Vissza

▪ Az elzárószelepek zárva vannak.
▪ A levegőkimenet elzáródott.

U1 vagy E7

A háromfázisú tápfeszültség egyik fázisa
hiányzik.

L4

A levegőkimenet elzáródott.

U0

Az elzárószelepek zárva vannak.

U2

▪ Feszültségingadozás lépett fel.
▪ A háromfázisú tápfeszültség egyik fázisa
hiányzik. Megjegyzés: A működés le van
tiltva. Áramtalanítsa a berendezést,
ellenőrizze újra a huzalozást, és a három
elektromos vezeték közül kettőt cseréljen
meg.

Irány
0. pozíció

Beállítás

Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony

Vissza

Szerelési kézikönyv

▪ A vezeték nem csatlakozik, vagy rosszul
lett bekötve (az elektromos hálózat és a
kültéri egység között, a kültéri és a beltéri
(az aktuálisan beállított
egység között vagy a beltéri egység és a
hőmérséklet nem
kezelőfelület között).
jelenik meg)
▪ Kiégett a biztosíték a kültéri egység
PCB-panelén.

Légmennyiség/irány
Légmenny.
Alacsony

Válassza ki a 0. pozíció
lehetőséget.

Lehetséges ok

Semmi nem jelenik
meg

Megjegyzés: A működés le van tiltva.
Áramtalanítsa a berendezést, ellenőrizze
újra a huzalozást, és a három elektromos
vezeték közül kettőt cseréljen meg.

4

Nyomja meg.

Amennyiben a kültéri egység NINCS megfelelően beszerelve, akkor
az alábbi hibakódok jelenhetnek meg a kezelőfelületen:

E3, E4 vagy L8

Beállítás

3 percen át ellenőrizze a működést.

#

Hibakódok próbaüzem
elvégzésekor

Hibakód

Beállítás

3

2

Tartsa lenyomva legalább Megjelenik a
4 másodpercig.
Szervizbeállítások menü.

Vissza

28°C

Szervizbeállítások

Próbaüzem
Vissza

1

1

Beállít

Hűtés

5

Eredmény

Tartsa lenyomva legalább Megjelenik a
4 másodpercig.
Szervizbeállítások menü.

Vissza

4

Teendő

Eredmény

5.3
3

Megjelenik a nyitómenü.

Állítsa le a próbaüzemet.

Lépjen a nyitómenüre.
Hűtés

2

Nyomja meg.

#

Futtassa a próbaüzemet
#

16

Eredmény
Ha a beltéri egység
levegőterelő szárnya
mozog, a működés
megfelelő.

Hajtsa végre a bevezető lépéseket.
#

2

Teendő
Változtassa meg a
pozíciót.

Irány
0. pozíció

Beállítás

U4 vagy UF

Az egységösszekötő vezetékek bekötése
hibás.

UA

A kültéri és a beltéri egység nem
kompatibilis.
RZAG71~140N7V1+Y1
Sky Air Alpha-series
4P573382-1 – 2019.04

Hulladékkezelés

6

Hulladékkezelés

A berendezésben fluorozott szénhidrogén található. Ha
berendezésre már nincs szükség, forduljon a forgalmazóhoz.

a

TÁJÉKOZTATÁS
NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a
készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb
alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően KELL végeznie. A berendezések alkatrészeit
és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és
üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra
alkalmassá tenni.
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Műszaki adatok

7

Műszaki adatok

A legfrissebb műszaki adatok egy része elérhető a (nyilvánosan elérhető) regionális Daikin webhelyen. A legfrissebb műszaki adatok teljes
listája a (hitelesítést igénylő) Daikin Business Portal webhelyen érhető el.

7.1

Szerelési tér: Kültéri egység

Szívó oldal

Az alábbi ábrán a szívóoldali szerelési tér 35°C DB és hűtés üzemmód alapján történt. A következő esetekben lesz
szükség nagyobb helyre:
▪ Ha a szívóoldali hőmérséklet rendszeresen meghaladja ezt a hőmérsékletet.
▪ Ha a kültéri egységek hőterhelése várhatóan rendszeresen meghaladja a maximális üzemi teljesítményt.

Fúvóoldal

Az egységek elhelyezésekor vegye számításba a hűtőközegcsövek szerelési munkáját. Ha az elrendezés az
alábbiak egyikével sem egyezik, lépjen kapcsolatba márkakereskedővel.

Egyetlen egység (
Több sor egység (

) | Egy sor egység (

)

)

Egymásra helyezett egységek (max. 2 szint) (

)

Lásd: 1. ábra az elülső fedél belső oldalán.
(1)
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

A jobb szervizelési lehetőségek biztosítása érdekében ≥250 mm távolságot alkalmazzon
Akadályok (falak/terelőlemezek)
Akadály (tető)
Minimális szerelési tér az egység és az A, B, C, D és E akadály között
Maximális távolság az egység és az E akadály széle között, a B akadály irányában
Maximális távolság az egység és az E akadály széle között, a D akadály irányában
Az egység magassága
B és D akadályok magassága
Tömítse a szerelőkeret alját, hogy a kifújt levegő ne juthasson vissza a szívóoldalra az egység alján keresztül.
Legfeljebb két egységet lehet felszerelni.
Nem szabad

Lásd: 2. ábra az elülső fedél belső oldalán.
(1)

A jobb szervizelési lehetőségek biztosítása érdekében ≥250 mm távolságot alkalmazzon

Lásd: 3. ábra az elülső fedél belső oldalán.
(1)
A1=>A2

B1=>B2

A jobb szervizelési lehetőségek biztosítása érdekében ≥250 mm távolságot alkalmazzon
(A1) Fennáll a veszélye, hogy a kondenzvíz lecsepeg és megfagy a felső és alsó egység között…
(A2) Ekkor szereljen tetőt a felső és az alsó egységek közé. Szerelje a felső egységet olyan magasra az alsó egység fölé, hogy megakadályozza
a jegesedést a felső egység alsólemezén.
(B1) Ha nem áll fenn a veszélye, hogy a kondenzvíz lecsepeg és megfagy a felső és alsó egység között…
(B2) Ekkor nem szükséges tetőt felszerelni, de tömítse a felső és az alsó egységek közötti hézagot, hogy a kifújt levegő ne juthasson vissza a
szívóoldalra az egység alján keresztül.

Szerelési kézikönyv
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Műszaki adatok
7.2

Csövek rajza: Kültéri egység
Elektronikus szabályozószelep
TB

TM

4 utas szelep

Túlnyomás-kapcsoló

LPS

TL

Kisnyomás-kapcsoló

LPS

Kompresszortartály

HPS

TS

Hőcserélő
TD

Kompresszor

A

Osztómű

B

Kiegyenlítőtartály
Szervizcsatlakozó (5/16" peremmel)
Elzárószelep

Termisztor

Szűrő

A

Helyszíni csövek (folyadék: Ø9,5 hollandianyás kötés)

PCB hűtés

B

Helyszíni csövek (gáz: Ø15,9 hollandianyás kötés)
Fűtés

Hangtompító

7.3

Hűtés

Huzalozási rajz: Kültéri egység

A bekötési rajz az egység tartozéka, a szervizfedél belsején
található.

Angol

Fordítás
Védőföldelés

(1) Csatlakozási rajz

Helyszíni huzalozás

Angol

Fordítás

Connection diagram

Csatlakozási rajz

Only for ***

Csak *** esetén

See note ***

Lásd a megjegyzést ***

Outdoor

Kültéri

Indoor

Beltéri

Upper

Felső

Lower

Alsó

Fan

Ventilátor

ON

ON

OFF

KI

A huzalozás a modelltől függ
Opció
Kapcsolódoboz
Jel panel
MEGJEGYZÉSEK:
1

Tanulmányozza a bekötési rajz matricáját az elülső lemez
hátoldalán a BS1~BS3 és DS1 kapcsolók használatára
vonatkozóan.

2

Üzemelés közben ne zárja rövidre az S1PH S1PL és Q1E
védőberendezéseket.

3

Az X6A, X28A és X77A elektromos bekötését lásd a
kombinációs táblázatban és a mellékelt kézikönyvben.

4

Színek: BLK: fekete, RED: piros, BLU: kék, WHT: fehér,
GRN: zöld

(2) Kialakítás
Angol

Fordítás

Layout

Elrendezés

Front

Elülső

Back

Hátsó

Position of compressor terminal

A kompresszorcsatlakozó helye

(4) Jelmagyarázat
Angol

(3) Megjegyzések
Angol
Notes

Fordítás
Megjegyzések
Csatlakozás

X1M

1
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Fordítás

Legend

Jelölés

Field supply

Nem tartozék

Optional

Opcionális

Part n°

Alkatrészszám

Description

Leírás

Beltéri/kültéri adatátvitel

A1P

Nyomtatott áramköri kártya (fő)

Földelés

A2P

Nyomtatott áramköri kártya (zajszűrő)

Nem tartozék

A3P

Számos huzalozási lehetőség

*

Nyomtatott áramköri kártya (igény
szerint)

Szerelési kézikönyv
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BS1~BS3 (A1P)

Nyomógomb kapcsoló

Y1S

Szolenoid szelep (4 utas szelep)

C1~C5 (A1P) (csak
Y1 esetében)

Kondenzátor

Z*C

Zajszűrő (ferritmag)

Z*F

Zajszűrő

DS1 (A1P)

DIP-kapcsoló
Csatlakozó

L*, L*A, L*B, N, NA,
NB, E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)

Csatlakozó

E1~3 (A1P)
E1H

*

Alsólemez-fűtés (opció)

F*U

*

Biztosíték

HAP (A1P)

Világító dióda (üzemjelzés: zöld)

K1M, K3M (A1P)
(csak Y1 esetében)

Mágneses védőrelé

K1R (A1P)

Elektromágneses relé (Y1S)

K4R (A1P)

Elektromágneses relé (E1H)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

Elektromágneses relé

K11M (A1P) (csak V1
esetében)

Mágneses védőrelé

L1R (csak Y1
esetében)

Önindukciós tekercs

M1C

Kompresszor motor

M1F

Ventilátor motor

PFC (A1P) (csak V1
esetében)

Teljesítménytényező korrekciója

PS (A1P)

Kapcsolóüzemű tápforrás

Q1DI

Földzárlat-megszakító (30 mA)

Q1E

Túlterhelésvédelem

R1~R8 (A1P) (csak
Y1 esetében)

Ellenállás

R1T

Termisztor (levegő)

R2T

Termisztor (nyomócső)

R3T

Termisztor (szívás)

R4T

Termisztor (hőcserélő)

R5T

Termisztor (középső hőcserélő)

R6T

Termisztor (folyadék)

R7T

Termisztor (borda)

R8 (A1P) (csak V1
esetében)

Ellenállás

RC (A1P) (csak Y1
esetében)

Jelvevő egység

S1PH

Túlnyomás-kapcsoló

S1PL

Kisnyomás-kapcsoló

SEG1~SEG3

7-szegmenses kijelző

TC1 (A1P) (csak V1
esetében)

Jelátvivő áramkör

TC (A1P) (csak Y1
esetében)

Jelátvivő áramkör

V1 (A2P)

Varisztor

V1D (A1P) (csak V1
esetében)

Dióda

V1D,V2D (A1P) (csak
Y1 esetében)

Dióda

V*R (A1P) (csak V1
esetében)

Egyenirányító modul

V1R, V2R (A1P)
(csak Y1 esetében)

Egyenirányító modul

V3R, V4R (A1P)
(csak Y1 esetében)

IGBT tápfeszültség modul

X1M

Kapocsléc

Y1E~Y3E

Elektronikus szabályozószelep
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