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אודות התיעוד1

אודות מסמך זה1.1
קהל יעד

מתקינים מורשים

מידע
מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מומחים או משתמשים מיומנים
בחנויות, בתעשייה קלה, בחוות, או לשימוש מסחרי על ידי אנשים

רגילים.

ערכת תיעוד
מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד. הערכה השלמה כוללת:

אמצעי בטיחות כללים:▪
הוראות הבטיחות שעליך לקרוא לפני ההתקנה▪

מבנה: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

הוראות ההתקנה של היחידה החיצונית:▪
הוראות התקנה▪

מבנה: נייר (בתיבה של היחידה החיצונית)▪

מדריך עזר למתקין:▪
הכנה להתקנה, נתוני התייחסות,…▪

-http://www.daikineurope.com/supportמבנה: קבצים דיגיטליים ב-▪
and-manuals/product-information/

הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר
 או אצל הספק שלך.Daikinהאינטרנט של 

התיעוד המקורי נכתב באנגלית. כל השפות האחרות הן תרגומים.

נתונים הנדסיים טכניים
 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנטערכת משנה▪

 (נגיש לציבור).Daikinהמקומי של 

Daikin של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה ב-הערכה המלאה▪
Business Portal.(נדרש אימות) 

אודות קופסת האריזה2

יחידה חיצונית2.1

להוצאת האביזרים מהיחידה החיצונית2.1.1

ENERG IJAY

IAIE
ENERG IJAY

IAIE

2

1×

3

1

1× 2×1×
a b c

1×1×
d e

aאמצעי בטיחות כללים
bמדריך התקנה של היחידה החיצונית
cאזיקון
dתווית גזי חממה המכילים פלואור
eתווית אנרגיה

הכנה3

הכנת אתר ההתקנה3.1

דרישות אתר ההתקנה של היחידה החיצונית3.1.1
שים לב להנחיות המרווח. ראה את פרק "נתונים טכניים", ועיין בתרשימים

בכריכה הקדמית-פנימית.

מידע
.dBA 70רמת לחץ הקול נמוכה מ-

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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היחידה החיצונית מיועדת להתקנה חיצונית בלבד, ולטווח הטמפרטורות הבא:

חימוםקירורדגם
RZQG–15~50°C–20~15.5°C

התקנה4

הרכבת היחידה החיצונית4.1

מתן מבנה ההתקנה4.1.1
 סדרות של בורגי עיגון, אומים ודיסקיות (אספקת שטח) באופן הבא:4יש להכין 

(mm) >1
50

620
350(345-355)

4× M12

a

יש להקפיד לא לכסות את חורי הניקוז במשטח התחתון של היחידה.א

מידע
 מ"מ.20הגובה המומלץ של החלק העליון הבולט של הברגים הוא 

20

הערה
יש לקבע את היחידה החיצונית לבורגי הבסיס בעזרת אומים עם

). אם הציפוי על אזור ההידוק מקולף, המתכת עלולהaדסקיות שרף (
להחליד בקלות.

a

להתקנת היחידה החיצונית4.1.2

4× M12

מתן ניקוז4.1.3
יש להקפיד על סילוק המים המעובים כראוי.

מידע
במידת הצורך, ניתן להשתמש בערכת פקק הניקוז (אספקת שדה) כדי

למנוע דליפת מי הביוב.

הערה
אם חורי הניקוז של היחידה החיצונית מכוסים על ידי בסיס הרכבה או

 מ"מ150על ידי משטח רצפה, הרם את היחידה למרווח של יותר מ-
מתחת ליחידה החיצונית.

≥1
50

 m
m

חורי ניקוז (מידות במ"מ)
A

B

B

C
D
E

160 160620

36
61

262
416

595

28
5

27
9

26
0 16

1

(3
45

~3
55

)

Aצד הפליטה
Bהמרחק בין נקודות העיגון
Cמסגרת תחתונה
Dחורי ניקוז
Eחור הוצאת שלג

שלג
באזורים מושלגים, שלג עלול להצטבר ולקפוא בין מחליף החום לבין המשטח

החיצוני. הצטברות זו עלולה לפגוע ביעילות הפעולה. כדי למנוע זאת:

) על ידי הקשה על נקודותaיש להסיר את חור הניקוב להוצאת השלג (1
החיבור עם מברג בעל ראש שטוח ופטיש.

a

יש להסיר את הבליטות והשאריות ולצבוע את השוליים ואת האזורים2
שמסביב עם צבע לתיקון כדי למנוע חלודה.

מניעת נפילת היחידה החיצונית4.1.4
במקרה שהיחידה מותקנת במקום שבו רוח חזקה עלולה להטות את היחידה, יש

לנקוט באמצעים הבאים:

 כבלים, כפי שמצוין בתרשים הבא (אספקה בשטח).2להכין 1

 הכבלים על גבי היחידה החיצונית.2למקם את 2

להכניס יריעת גומי בין הכבלים לבין היחידה החיצונית, כדי למנוע מהם3
לשרוט את הצבע (אספקה בשטח).

לחבר את קצות הכבלים ולמתוח אותם.4



התקנה 4 

הוראות התקנה

5
RZQG71L9V1L + RZQG71~125L8Y1L + RZQG140L7Y1L
מזגני מולטי ספליט
4P473073-1A – 2019.04

חיבור צנרת הקרר4.2
סכנה: סכנת שריפה

חיבור צינורות הקרר (חומר הקירור) ליחידת החוץ4.2.1
עשה כדלקמן:1

).b) באמצעות בורג (aהסר את מכסה השירות (▪
).d) באמצעות בורג (cהסר את צלחת כניסת הצנרת (▪

c

a

b
d

).d או a, b, cבחר נתיב לצנרת (2

a
b

c

d

מידע

b b bb

a

a

) במשטח התחתון או במשטחaיש להסיר את החור לניקוב (▪
החיצוני על ידי הקשה על נקודות החיבור עם מברג בעל ראש

שטוח ופטיש.

) בעזרת מסור למתכת.bאופציונלית, ניתן גם לנסר את החריצים (▪

הערה
אמצעי זהירות בעת יצירת חורי הניקוב:

להימנע מלהזיק למארז ולצינורות התחתונים.▪

לאחר יצירת חורי הניקוב, אנו ממליצים להסיר את הבליטות▪
והשאריות על הדפנות ולצבוע את השוליים ואת האזורים שמסביב

עם צבע לתיקון כדי למנוע חלודה.

בעת העברת החיווט החשמלי דרך חורי הניקוב, יש לעטוף את▪
החיווט בסרט מגן כדי למנוע נזק.

עשה כדלקמן:3

) לא שסתום העצירה של הנוזל.aחבר את צינור הנוזל (▪
) לא שסתום העצירה של הגז.bחבר את צינור הגז (▪

a
b

עשה כדלקמן:4

).b) ואת צנרת הגז (aבדד את צינור הנוזל (▪
סובב את בידוד החום סביב הפיתולים, וכסה אותם בעזרת סרט ויניל▪

)c.(
).dוודא שצנרת השטח לא נוגעת ברכיבי המדחס (▪
).eאטום את קצוות בידוד (חומר איטום וכו') (▪

d

e

f

b

a

c

אם היחידה החיצונית מותקנת מעל היחידה הפנימית, כסה את שסתומי5
, ראה לעיל) עם חומר איטום למניעת המים הדחוסים בשסתומיfהעצירה (

העצירה מלעבור ליחידה הפנימית.

הערה
כל צנרת חשופה עלולה לגרום לעיבוי.

חבר מחדש את מכסה השירות ואת לוחית צינורות הכניסה.6

אטום את כל הרווחים (דוגמה: א) למניעת כניסת שלג ובעלי חיים קטנים7
למערכת.

a

אזהרה
יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע שהיחידה תשתמש מקלט
לבעלי חיים קטנים. בעלי חיים קטנים, שיוצרים מגע עם חלקים

חשמליים, עלולים לגרום לתקלות, לעשן או לשרפה.

הערה
הקפד לפתוח את שסתומים העצירה לאחר התקנת צנרת חומר
הקירור ולבצע ייבוש ואקום. הפעלת המערכת כאשר השסתומים הלאה

סגורים עלול לשבור את המדחס.

כדי לקבוע אם יש צורך במלכודות שמן4.2.2
אם השמן זורם בחזרה לתוך המדחס של היחידה החיצונית, נוא עלול לגרוםל
דחיסה נוזלית או להידרדרות בהחזרת השמן. מלכודות שמן בצנרת הגז העולה

יכולות למנוע זאת.
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אזאם
היחידה הפנימית מותקנת
בגובה גדול יותר מהיחידה

החיצונית

 מ' (הפרש הגובה).10התקן מלכודת שמן בכל 

a

b
10 m

aצנרת הגז העולה עם מלכודת שמן 

bצנרת נוזל 
היחידה החיצונית מותקנת
בגובה גדול יותר מהיחידה

הפנימית

אין צורך בהתקנת מלכודות שמן.

בדיקת צנרת חומר הקירור4.3

בדיקת צינור חומר הקירור: הגדרה4.3.1

a

c

f

b d e

R410A

aמד לחץ
bחנקן
cחומר מקרר
dמכונת שקילה
eמשאבת ואקום
fשסתום עצירה

כדי לבדוק אם קיימת דליפת4.3.2

הערה
"PS Highאיו לעלות על לחץ העבודה המקסימלי של היחידה(ראה "

שעל צלחת שם היחידה).

הערה
וודא להשתמש בתמיסת הבדיקה של הבועות המומלץ על ידי
הסיטונאי שלך. אין להשתמש במי סבון, כיוון שהם עלולים לגרום
לסדקים באומי ההבהקה (מי הסבון עשויים להכיל מלח, אשר סופג
לחות אשר תקפא לאחר התקררות הצנרת) ו/או יוביל להיווצרות
קורוזיה על המפרקים שהולחמו (מי הסבון עשויים להכיל אמוניה

הגורמת להשפעה קורוזיבית בין אום ההבהקה ולנחושת).

 בר).kPa (2 200טען את המערכת עם גז חנקן עד ללחץ של לפחות 1
) כדי לאתר דליפות קטנות.kPa (30 bar 3000מומלץ להגיע עד ללחץ 

בדוק אם קיימות דליפות דרך ציפוי החיבורים בתמיסת הבדיקה של2
הבועות.

יש לפרוק את כל גז החנקן.3

לביצוע ייבוש ואקום4.3.3

הערה
 לפתח השירות של שסתום עצירתגםחבר את משאבת הוואקום ▪

הגז וגם לפתח השירות של שסתום עצירת הנוזל כדי להגביר את
היעילות.

וודא ששסתום עצירת הגז ושסתום עצירת הנוזל סגורים היטב▪
לפני ביצוע בדיקת הדליפה או ייבוש בוואקום.

 בר).MPa (−1 0.1−הפעל ואקום על המערכת עד שהלחץ בסעפת מראה 1

 דקות ובדוק את הלחץ:4-5המתן באותו מצב למשך 2

אז…אם הלחץ…
אין לחות במערכת. תהליך זהלא משתנה

מסתיים.
יש לחות במערכת. עבור לשלבגובר

הבא.

הפעל ואקום על המערכת למשך לפחות שעתיים עד ללחץ בסעפת של 3
−0.1 MPa (−1.(בר 

לאחר כיבוי המשאבה, יש לבדוק את הלחץ למשך לפחות שעה.4

אם אתה לא מגיע לואקום היעד או לא יכול לשמר את הלחץ למשך שעה5
אחת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

בדוק שוב לאיתור דליפות.▪
בצע ייבוש בואקום שוב.▪

הערה
הקפד לפתוח את שסתומים העצירה לאחר התקנת צנרת חומר
הקירור ולבצע ייבוש ואקום. הפעלת המערכת כאשר השסתומים הלאה

סגורים עלול לשבור את המדחס.

טעינת חומר הקירור4.4

כדי לקבוע את כמות הקרר הנוספת4.4.1
כדי לקבוע אם יש צורך בהוספת חומר הקירור

אזאם
L1אורך חסר טעינה ≥ 

L1 (m)

אורך חסר טעינה=

 מ' (מהקטן לגדול)10▪

 מ' (סטנדרטי)30▪

 מ' (מהגדול לקטן)15▪

אין צורך בהוספת חומר קירור.

L1עליך להוסיף חומר קירור. > אורך חסר טעינה

עבור שירות עתידי, עיין בכמויות
שנבחרו בטבלאות שלהלן.

מידע
אורך הצנרת הוא אורך הדרך היחידה הגדולה ביותר של צנרת הנוזל.

 בק"ג)Rכדי לקבוע את כמות חומר הקירור שעליך להוסיף (
L1 (m)

L1:(סטנדרטי) (א') מ'75~60(א') מ'60~50 מ'50~40 מ'40~30

L1:(מהגדול לקטן) (א') מ'35~30(א') מ'30~25 מ'25~20 מ'20~15

R:0.5ק"ג2.0 ק"ג1.5 ק"ג1.0 ק"ג 
.RZQG100~140רק עבור (א')

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא4.4.2
 מ', נדרשת טעינה מחדש של היחידה.5כאשר אורך הצנרת הוא <
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כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
סטנדרטי)

L1 (m)דגם

3~1010~2020~3030~4040~5050~6060~75
RZQG711.92.42.93.43.9——

RZQG100~1403.03.54.04.55.05.56.0

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
מהגדול לקטן)

L1 (m)דגם

3~55~1010~1515~2020~2525~3030~35
RZQG711.92.42.93.43.9——

RZQG100~1403.03.54.04.55.05.56.0

כדי לקבוע את כמות הטעינה המלא (ק"ג) (במקרה של צנרת נוזל בגודל
מהקטן לגדול)

L1 (m)דגם

3~10
RZQG711.9

RZQG100~1403.0

טעינת חומר הקירור: הגדרה4.4.3
.6 בדיקת צינור חומר הקירור: הגדרה" בעמוד 4.3.1"ראה 

לטעינת עוד חומר קירור4.4.4

אזהרה
 כחומר קירור. חומרים אחרים עלוליםR410Aהשתמש רק ב- ▪

לגרום לפיצוצים ולתאונות.

▪R410Aמכיל גזי חממה מסוג פלואור. פוטנצילא ההתחממות 
. אין לפלוט גזים לאה לאוויר.2087.5) שלו היא GWPהגלובלית (

בעת טעינת חומר הקירור, יש להשתמש תמיד בכפפות מגן▪
ובמשקפי בטיחות.

לפני טעינת חומר קירור נוסף, וודא שצנרת חומר הקירור נבדקהתנאי מוקדם: 
ושהיא מחוברת (בדיקת דליפה, ייבוש ואקום).

חבר את בוכנת חומר הקירור למוצא השירות של שסתום העצירה של הגז1
והן למוצא השירות של שסתום העצירה של הנוזל.

טען את כמות חומר הקירור שעליך להוסיף.2

פתח את שסתומי העצירה.3

כדי לתקן את תווית גזי החממה מסוג הפלואור4.4.5
מלא את התווית באופן הבא:1

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

במידה ותווית רב-לשונית של גזי חממה המכילים פלואור נשלחה עםא
היחידה (ראה אביזרים), יש לקלף את מדבקת השפה הרלוונטית

.אולהדביק אותה על גבי 
מילוי קרר במפעל: ראה לוחית שם היחידהב
כמות מילוי קרר נוסףג
סך כל מילוי הקררד
 מתוך סך תכולת הקרר מבוטאתכמות גזי החממה המכילים פלואורה

.CO2כשוות-ערך לטונות של 
fGWPפוטנצילא התחממות גלובלית = 

הערה
 דורשת לצייןגזי חממה המכילים פלואורהחקיקה הרלוונטית לגבי 

.CO2את מילוי הקרר של היחידה, גם במשקל וגם בשווה ערך 

 שלGWP: ערך CO2נוסחה לחישוב כמות הטונות שוות-ערך של 
1000 סך תכולת הקרר [בק"ג] / Xהקרר 

 זהGWP שמצוין בתווית מילוי הקרר. GWPיש להשתמש בערך ה-
מבוסס על החקיקה העכשווית לגבי גזי חממה המכילים פלואור. ה-

GWP.שמצוין במדריך ההתקנה עלול להיות לא עדכני 

תקן את התווית שעל החלק הפנימי של היחידה החיצונית. יש מקום ייעודי2
עבורה על תווית תרשים החיווט.

חיבור החיווט החשמלי4.5
סכנה: סכנת התחשמלות

אזהרה
יש להשתמש תמיד בכבלים מרובי ליבות עבור כבלי אספקת החשמל.

זהירות
עבור השימוש ביחידות ביישומים עם הגדרות אזעקת טמפרטורה,

 דקות עבור איתות האזעקה במקרה10מומלץ לחזות עיכוב של 
חריגה בטמפרטורת ההתראה. היחידה עשויה לעצור למשך מספר
דקות במהלך הפעולה הרגילה עבור "הפשרת היחידה", או בעת

פעולת "עצירת הטרמוסטט".

אודות התאימות החשמלית4.5.1
RZQG71_V1 + RZQG100~140_Y1

הציוד עומד ב-:

 גדולהSsc קובע שאספקת החשמל בקצר חשמלי EN/IEC 61000‑3‑12תקן ▪
 בנקודת הממשק שבין נקודת האספקה שלSscאו שווה לערך המינימלי 

המשתמש לבין המערכת הציבורית.

▪EN/IEC 61000‑3‑12תקן טכני אירופאי/בינלאומי, הקובע את המגבלות = 
לזרמים הרמוניים המופקים על ידי ציוד המחובר למערכות מתח נמוך

 אמפר בכל75 אמפר וקטן או שווה ל-16ציבוריות עם זרם כניסה העולה על 
פאזה.

באחריות מתקין הציוד או המשתמש לוודא, בהתייעצות עם מפעילת רשת▪
חלוקת החשמל במקרה הצורך, שהציוד מחובר אך ורק למקור אספקה

 גדול או שווה לערךSscשערך אספקת החשמל שלו במצב של קצר חשמלי 
.Sscהמינימלי 

 מינימליSscערך דגם
RZQG71_V1 + RZQG100~140_Y11170 kVA

מפרט של רכיבי החיווט הסטנדרטיים4.5.2

V1Y1רכיב
7171100125+140

A14.0 A21.0 A22.5 A 20.6(א')MCAכבל אספקת החשמל
V400 V 230מתח
~3N~1שלב

Hz 50תדירות
חייב לציית לחקיקה הרלוונטיתגדלי הכבלים

 וישים² מ"מ2.5מקטע כבל מינימלי של כבלי החיבור
V 230עבור 

A16 A25 A 25נתיך שטח מומלץ
חייב לציית לחקיקה הרלוונטיתמפסק אוטומטי לדליפת הארקה

=דירוג האמפר המינימלי של המעגל. הערכים המצוינים הםMCA(א)
ערכים מרביים (לערכים מדויקים, ראה את הנתונים החשמליים

המתייחסים לשילוב עם יחידות פנימיות).
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לחיבור החיווט החשמלי ליחידה החיצונית4.5.3

הערה
עקוב אחר תרשים החיווט (תרשים החיווט מסופק עם היחידה,▪

הינו ממוקם בחלק הפנימי של מכסה השירות).

ודא שהחיווט החשמלי אינו חוסם את החיבור החדש הנכון של▪
מכסה השירות.

הסר את מכסה השירות.1

חבר את כבל החיבור ואת אספקת החשמל באופן הבא:2

c

a

d

e

1~50 Hz
220-240 V

3N~50 Hz
380-415 V

V1 Y1

L1 L2 L3

L1 L2 L3

N

bb

aכבל החיבור
bכבל אספקת החשמל
cמפסק אוטומטי לדליפת הארקה
dנתיך
eממשק משתמש

a

b

V1 Y1

cc cc

dd
ee
ff

aקופסת המיתוג
bצלחת החיבור של שסתום העצירה
cהארקה
dכבל קשירה
eכבל החיבור
fכבל אספקת החשמל

קבע את הכבלים (ספק כוח וכבל החיבור בין היחידות) בעזרת אזיקון3
למשטח חיבור שסתום העצירה ונתב את החיווט בהתאם לתרשים לעיל.

בחר חור ניקוב והסר את כיסוי חור הניקוב על ידי הקשה על נקודות החיבור4
עם מברג בעל ראש שטוח ופטיש.

נתב את החיווט דרך המסגרת וחבר את החיווט למסגרת בחור הניקוב.5

 אפשרויות:3יש לבחור אחת מבין ניתוב דרך המסגרת

a
b

a
b

a
b

2

3

1

aכבל אספקת החשמל 

bכבל החיבור בין היחידות 
כאשר כבלים מנותבים מהיחידה, ניתן להכניסחיבור למסגרת

) דרך חורPGשרוול מגן של המגעים (תוספות 
הניקוב.

כאשר אינך משתמש בחוט מוליך, הגן על הכבלים
בעזרת צינורות ויניל על מנת למנוע מקצוות חור

הניקוב לחתוך את הכבלים.

a b c d e

A B

Aפנים היחידה החיצונית 

Bחוץ ליחידה החיצונית 

aכבל 

bתותב 

cאום 

dמסגרת 

eצינור 

חבר מחדש את מכסה השירות.6

יש לחבר מפסק פחת (הארקה) ונתיך לקו אספקת החשמל.7

סיום מהרכבת היחידה החיצונית4.6

לסיום הרכבת היחידה החיצונית4.6.1
יש לבודד ולתקן את צנרת חומר הקירור ואת כבל החיבור כדלקמן:1

f
b
a

e
d

c

aצינור גז
bבידוד צינור הגז
cכבל החיבור
dצינור נוזל
eבידוד צינור הנוזל
fסרט סיום

התקן את מכסה השירות.2

לבדיקת התנגדות הבידוד של המדחס4.6.2

הערה
אם חומר הקירור הצטבר במדחס לאחר ההתקנה, התנגדות הבידוד

, אז היחידהMΩ 1מעל הקטבים עלולה לרדת, אבל אם היא לפחות 
לא תתקלקל.

 בעת מדידת הבידוד.V 500השתמש בבוחן ערך המגה ▪

לא תשתמש בבוחן ערך המגה עבור מעגלים נמוכי-מתח.▪

בדוק את התנגדות הבידוד של המדחס מעל הקטבים.1
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אזאם
≤1 MΩ.התנגדות הבידוד תקינה. ההליך הושלם
>1 MΩ.התנגדות הבידוד אינה תקינה. עבור לשלב הבא

 שעות.6הפעל את החשמל למשך 2

המדחס יתחמם ויאדה את כל חומר הקירור שבמדחס.תוצאה: 

בדוק את התנגדות הבידוד שנית.3

הסמכה5
הערה

אין להפעיל את היחידה ללא תרמיסטורים ו/או חיישני/מתגי לחץ.
המדחס עלול להישרף.

רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש5.1
לאחר התקנת היחידה, ראשית יש לבדוק את הפריטים הבאים. ברגע שכל

 ניתן להפעיל אתרק לאחר מכן לסגור את היחידה, חובההבדיקות להלן יבוצעו, 
היחידה.

במדריך העזרקראת את הוראות ההתקנה המלאות, כמתואר 
.למתקין

 מותקנות כהלכה.היחידות הפנימיות

הלוח המעוצב שלבמקרה של שימוש בממשק משתמש לאחוטי: 
 מותקן עם המקלט האינפרה-אדום.היחידה הפנימית
 מותקנת במקומה כהלכה.היחידה החיצונית

הבא בוצע על פי מסמך זה ובהתאם לחקיקהחיווט השדה 
הרלוונטית:

בין לוח האספקה המקומי לבין היחידה החיצונית▪

בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית▪
.הפוכות או פאזות חסרותאין 

 כראוי והדקי ההארקה מהודקים היטב.מוארקתהמערכת 

 או מכשירי ההגנה המקומיים הותקנו על פי מסמך זה, ולאהנתיכים
נעקפו.

 תואם למתח שעל תווית הזיהוי של היחידה.מתח החשמל

 או רכיבים חשמליים פגומים בקופסת המיתוג.חיבורים רופפיםאין 

 של המדחס תקינה.התנגדות הבידוד

 בחללים הפנימיים שלצינורות דחוסים או רכיבים פגומיםאין 
היחידות הפנימיות והחיצוניות.

.דליפות קרראין 

 מבודדים כהלכה.והצינורותמותקנים צינורות במידות הנכונות 

 (גז ונוזל) ביחידה החיצונית פתוחים לחלוטין.שסתומי העצירה

לביצוע בדיקה5.2
BRC1E52 userמשימה זו ישימה רק בעת השימוש בממשק המשתמש 

interface.

, ראה את מדריך ההתקנה של ממשק המשתמש.BRC1E51בעת השימוש ב-▪

, ראה את מדריך השירות של ממשק המשתמש.BRC1Dבעת השימוש ב-▪

הערה
אין להפסיק באמצע את הפעלת המבחן.

מידע
 אין צורך להפעיל את התאורה האחורית לשם ביצועתאורה אחורית.

פעולת הפעלה/כיבוי בממשק המשתמש. לכל פעולה אחרת, יש
 שניות בעת±30להפעילה בתחילה. התאורה האחורית תאיר במשך 

לחיצה על לחצן.

בצע את הצעדים הראשוניים.1

פעולה#
פתח את שסתום עצירת הנוזל ואת שסתום עצירת הגז על ידי1

הסרת המכסה וסיבובו כנגד כיוון השעון, באמצעות מפתח ברגים
משושה, עד לעצירתו.

סגור את מכסה השירות למניעת התחשמלות.2
 שעות6להגנה על המדחס, הפעל את אספקת הכוח למערכת 3

לפחות לפני תחילת הפעולה.
ביחידת פיקוד המשתמש, הגדר את היחידה למצב פעולת קירור.4

התחל את הבדיקה.2

תוצאהפעולה#
לך לדף הבית.1

Cool Set to

28°C

תפריט ה- הגדרות שירות מוצג. שניות.4לחץ למשך לפחות 2

בחר הפעלת מבחן.3

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

הפעלת מבחן מוצג בדף הבית.לחץ.4

Cool

Return SettingTest Operation

הבידקה מתחילה. שניות.10לחץ תוך 5

 דקות.3בדוק את הפעולה למשך 3

בדוק את פעולת כיוון זרימת האוויר.4

תוצאהפעולה#
לחץ.1

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Position 0Low

.0בחר מיקום 2

Return Setting Return Setting

Air Volume/direction

Air Volume Direction
Low Position 0

אם תריס זרימת האוויר שלשנה את המקום.3
היחידה הפנימית זז, אז

הפעולה תקינה.

אם לא, הפעולה אינה תקינה.
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תוצאהפעולה#
תפריט הבית מוצג.לחץ.4

הפסק את הפעלת המבחן.5

תוצאהפעולה#
יוצג התפריט הגדרות שירות. שניות.4לחץ למשך לפחות 1

בחר הפעלת מבחן.2

Return Setting

Service Settings                   1/3
Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

היחידה תחזור לפעולה רגילה,לחץ.3
ויוצג תפריט הבית.

קודי שגיאה בעת ביצוע הפעלת המבחן5.3
אם היחידה החיצונית לא הותקנה כראוי, עשויים להופיע בממשק המשתמש קודי

השגיאה הבאים:

סיבה אפשריתקוד שגיאה
לא מוצג דבר

(הטמפרטורה המוגדרת
אינה מוצגת)

החיווט מנותק או ישנה תקלה בחיווט (בין▪
אספקת החשמל ליחידה החיצונית, בין היחידה
החיצונית ליחידה הפנימית, בין היחידה הפנימית

לבין ממשק המשתמש).

 התפוצץ.PCBהנתיך על היחידה החיצונית ▪
E3, E4 או L8▪.שסתומי העצירה סגורים

כניסת האוויר או יציאתו חסומים.▪
E7ישנו שלב חסר במקרה של יחידות אספקת החשמל

בעלי שלושה-שלבים.

פעולת אינה אפשרית. כבה את המכשיר,הערה: 
בדק שוב את החיווט, והחלף שניים מתוך שלושת

התיילים החשמליים.
L4.כניסת האוויר או יציאתו חסומים
U0.שסתומי העצירה סגורים
U2▪.ישנו שיבוש באיזון המתח

ישנו שלב חסר במקרה של יחידות אספקת▪
פעולתהערה: החשמל בעלי שלושה-שלבים. 

אינה אפשרית. כבה את המכשיר, בדק שוב את
החיווט, והחלף שניים מתוך שלושת התיילים

החשמליים.
U4 או UF.החיווט ביחידה אינו תקין
UA.היחידה החיצונית והפנימית אינן תואמות זו לזו

הערה
גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה של מוצר זה פועל רק כאשר▪

המוצר מתחיל לפעול. כתוצאה מכך, גלאי הפאזה ההפוכה אינו
פועל במהלך הפעולה הרגילה של המוצר.

גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה נועד לעצור את המוצר במקרה▪
של תקלה חריגה בעת הפעלת המוצר.

) במהלך התקלהL3, ו-L1, L2 השלבים (3 מתוך 2החלף ▪
החריגה בשלב גלאי ההגנה על הפאזה ההפוכה.

סילוק6
הערה

אין לנסות לפרק את המערכת בעצמכם: פירוק המערכת, הטיפול
במערכת הקירור, בשמן או בחלקים אחרים חייבים לעמוד בחקיקה
בת ההחלה. חובה לטפל ביחידות במתקן לטיפול מקצועי עבור שימוש

חוזר, מחזור והשבה.
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נתונים טכניים7
 של הנתונים הטכניים העדכניים ביותרהערכה המלאה (נגיש לציבור). Daikin של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט המקומי של ערכת משנה

 (נדרש אימות).Daikin Business Portalזמינה ב

מרווח שירות: יחידה חיצונית7.1
 ועל פעולת הקירור. אולי יהיה צורך בשטח נוסף במקרים הבאים:35°C DBבאיורים להלן, שטח השירות בצד הספיגה מבוסס על צד ספיגה

כאשר הטמפרטורה בצד הספיגה עולה באופן קבוע על הטמפרטורה הזו.▪

כאשר עומס החום של היחידות החיצוניות צפוי לחרוג באופן קבוע על הקיבולת התפעולית המקסימלית.▪
קח בחשבון את פעולת צנרת חומר הקירור בזמן מיקום היחידות. פנה לספק שלך אם הפריסה שלך אינה תואמת לפריסות הבאות.צד פריקה

)) | שורה אחת בודדה של יחידות (יחידה בודדה (
 בכריכה הקדמית-פנימית.1עיינו בתרשים 

A,B,C,D(קירות/לוחות ויסות) מכשולים
E(גג) מכשול
a,b,c,d,e שטח שירות מינימלי בין היחידה לבין המכשוליםA, B, C, D-ו E
eB המרחק המרבי בין היחידה לבין קצה המכשולE לכיוון המכשול ,B
eD המרחק המרבי בין היחידה לבין קצה המכשולE לכיוון המכשול ,D
HUגובה היחידה

HB,HD גובה המכשיוליםB-ו D
אטום את תחתית מסגרת ההתקנה כדי למנוע את זרימת האוויר שנפרק בחזרה לצד הספיגה דרך החלק התחתון של היחידה.1
ניתן להתקין עד שתי יחידות.2

לא מותר

)שורות מרובות של יחידות (
 בכריכה הקדמית-פנימית.2עיינו בתרשים 

) קומות) (2יחידות בערימה (מקסימום 
 בכריכה הקדמית-פנימית.3עיינו בתרשים 

A1=>A2)A1…אם קיימת סכנה של טפטוף הניקוז וקיפאון בין היחידות העליונות והתחתונות (
)A2 בין היחידות העליונות והתחתונות. התקן את היחידה העליונה מעל היחידה התחתונה בגובה מספיק כדי למנוע הצטברות קרח בצלחת התחתונה של היחידהגג) התקן 

העליונה.
B1=>B2)B1…אם אין סכנה של טפטוף הניקוז וקיפאון בין היחידות העליונות והתחתונות (

)B2 בין היחידה העחיונה והתחתונה כדי למנוע את זרימת האוויר שנפרק בחזרה לצד הספיגה דרך החלק התחתון שלאטום את המרווח) אז אין צורך בהתקנת גג, אך 
היחידה.

תרשים הצנרת: יחידה חיצונית7.2

R2T

R4T

R6T

R1T

e

d
i

j

h

g

f

a c

cb

e
Y1E

Y1S

M1F-M2F

M1C

S
1P

L

S1PH

R5T

R3T

a צנרת השטח (נוזל: חיבור הבהקהØ9.5(
b צנרת השטח (גז: חיבור הבהקהØ15.9(
c 5/16שסתום עצירה (עם מוצא שירות("
dמצבר
eמסנן
fמחליף חום
g 5/16מוצא שירות פנימי"
h קירור קופסת המיתוג (עבורRZQG_V1(בלבד 
iמצבר דחיסה
j בדוק את השסתום (עבורRZQG71(בלבד 
M1C(מדחס) מנוע
M1F‑M2F(מאוורר עליוני ותחתוני) מנוע
R1T(אוויר) טרמיסטור
R2T(פריקה) טרמיסטור
R3T(ספיגה) טרמיסטור
R4T(מחליף חום) טרמיסטור
R5T(אמצע מחליף חום) טרמיסטור
R6T(נוזל) טרמיסטור
S1PHמפסק לחץ גבוה
S1PL מפסק לחץ נמוך (עבורRZQG_V1(בלבד 
Y1Eשסתום ההתרחבות הלאקטרוני
Y1S(שסתום רב-כיווני) שסתום סולנואיד

חימום
קירור
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תרשים חיווט: יחידה חיצונית7.3
תרשים החיווט מסופק עם היחידה, הינו ממוקם בחלק הפנימי של מכסה השירות.

:RZQG_V1הערות עבור 
סמלים (ראה מקרא).1
צבעים (ראה מקרא).2
תרשים החיווט מתאים רק ליחידה החיצונית.3
עיין במדבקת תרשים החיווט (בחלק האחורי של מכסה השירות) לקבלת4

.DS1 switches וה-BS1~BS4מידע על איך להשתמש במתגי ה-
 בעת ההפעלה.S1PL ול- S1PHאין לקצר את המכשירים המגנים 5
).DS1עיין במדריך השירות לקבלת הנחיות להגדרת מפסקי הבחירה (6

כל המתגים כבויים כהגדרת היצרן.
 ול-X6A, X28Aעיין בטבלת השילוב ובמדריך אפשרויות לחיבור החיווט 7

X77A.

:RZQG_Y1הערות עבור 
תרשים החיווט מתאים רק ליחידה החיצונית.1
 ול-X6A, X28Aעיין בטבלת השילוב ובמדריך אפשרויות לחיבור החיווט 2

X77A.
עיין במדבקת תרשים החיווט (בחלק האחורי של מכסה השירות) לקבלת3

 מפסקי.DS1 וה- BS1~BS4מידע על איך להשתמש במתגי ה- 
 בעת ההפעלה.S1PHאין לקצר את המכשירים המגנים 4
).DS1עיין במדריך השירות לקבלת הנחיות להגדרת מפסקי הבחירה (5

כל המתגים כבויים כהגדרת היצרן.
 בלבד.71עבור דרגה 6

מקרא עבור תרשימי חיווט:
A1P~A2Pלוח מעגלים מודפס
BS1~BS4לחצן המתג

C1~C3קבל
DS1 מפסקDIP

F1U~F8U

)RZQG71_V1(

▪F1U, F2Uנתיך :

▪F6U) נתיך :T 3.15 A / 250 V(

▪F7U, F8U) נתיך :F 1.0 A / 250 V(
F1U~F8U

)RZQG_Y1(

▪F1U, F2U) נתיך :F 31.5 A / 250 V(

▪F1U (A2P) נתיך :(T 5.0 A / 250 V(

▪F3U~F6U) נתיך :T 6.3 A / 250 V(

▪F7U, F8U) נתיך :F 1.0 A / 250 V(
H1P~H7P(מוניטור השירות כתום) דיודה פולטת אור

HAP(מוניטור השירות ירוק) דיודה פולטת אור
K1M, K11Mמגעון מגנטי

K1R

)RZQG_V1(

)Y1Sממסר מגנטי (

K1R

)RZQG_Y1(

▪K1R (A1P) ממסר מגנטי :(Y1S(

▪K1R (A2Pממסר מגנטי :(
K2R

)RZQG71_V1(

ממסר מגנטי

K2R

)RZQG_Y1(

▪K2R (A1P) ממסר מגנטי :(E1H(אפשרות 

▪K2R (A2Pממסר מגנטי :(
K10R, K13R~K15Rממסר מגנטי

L1R~L3Rמגיב
M1C(מדחס) מנוע
M1F(מאוורר עליוני) מנוע
M2F(מאוורר תחתוני) מנוע

PSהחלפת ספק כוח
Q1DI(אספקת שטח) מפסק אוטומטי לדליפת הארקה

R1~R6נגד

R1T(אוויר) טרמיסטור
R2T(פריקה) טרמיסטור
R3T(ספיגה) טרמיסטור
R4T(מחליף חום) טרמיסטור
R5T(אמצע מחליף חום) טרמיסטור
R6T(נוזל) טרמיסטור

R7T, R8T

)RZQG71_V1(

טרמיסטור (מקדם טמפרטורה חיובי)

R10T

)RZQG_Y1(

טרמיסטור (מיצב)

RCלוח מעגלים מקלט אותות
S1PHמפסק לחץ גבוה
S1PLמפסק לחץ נמוך

TCלוח מעגלים תמסורת אותות
V1D~V4Dדיודות

V1R מודול כוחIGBT
V2R, V3Rמודול דיודות
V1T~V3Tטרנזיסטור שער אפקט שדה וטרנזיסטור הספק

)IGBTביפולארי (
X6A(אפשרות) מחבר
X1Mרצועת נקודות חיבור
Y1Eשסתום ההתרחבות הלאקטרוני
Y1S(שסתום רב-כיווני) שסתום סולנואיד

Z1C~Z6C(מטבעות פריט) מסנן רעש
Z1F~Z6Fמסנן רעשים

סמלים:
Lחי
Nניטרלאי

חיווט שדה
רצועת נקודות חיבור

מחבר
מחבר ממסר

חיבור
הארקה מגוננת

הארקה ללא רעש

מסוף
אפשרות

צבעים:
BLKשחור
BLUכחול
BRNחום
GRNירוק
ORGכתום
REDאדום
WHTלבן
YLWצהוב
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