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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.

Information* enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
Merk*
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
Huom*
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
Napomena* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.
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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.
Directivelor, cu amendamentele respective.

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.
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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.
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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.

21 Забележка* както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
<A>
22 Pastaba*
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
<B>
23 Piezīmes* kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
<C>
24 Poznámka* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not*
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

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.

16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga*
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notă*
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de
<B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba*
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus*
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *
Low voltage 2006/95/EC
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CE  ATITIKTIESDEKLARACIJA
CE  ATBILSTĪBASDEKLARĀCIJA
CE  VYHLÁSENIEZHODY
CE  UYGUNLUKBEYANI

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 sorumlulu*unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu*u klima modellerinin aşa*ıdaki gibi oldu*unu beyan eder:

CE  IZJAVA O SKLADNOSTI
CE  VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE  ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪОТВЕТСТВИЕ

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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CE  IZJAVAOUSKLAĐENOSTI
CE  MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT
CE  DEKLARACJAZGODNOŚCI
CE  DECLARAŢIEDECONFORMITATE

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 OMSAMSVAR
CE  ILMOITUSYHDENMUKAISUUDESTA
CE  PROHLÁŠENÍOSHODĚ

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse
brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> 11
secondo il Certificato <C>.
12
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
13
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и в соответствии
14
с положительным решением <B> согласно
15
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold
til Certifikat <C>.
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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.

02 Hinweis*

06 Nota*

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:

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

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:

01 Note*
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EN60335240,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

* = , , 1, 2, 3, …, 9
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CE  DECLARAÇÃODECONFORMIDADE
CE  ЗАЯВЛЕНИЕОСООТВЕТСТВИИ
CE  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE  FÖRSÄKRANOMÖVERENSTÄMMELSE

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  DECLARACIONDECONFORMIDAD
CE  DICHIARAZIONEDICONFORMITA
CE  ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

AZQS100B8V1B*, AZQS125B8V1B*, AZQS140B8V1B*,
AZQS100B7Y1B*, AZQS125B7Y1B*, AZQS140B7Y1B*,
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Daikin Europe N.V.

CE  DECLARATIONOFCONFORMITY
CE  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE  DECLARATIONDECONFORMITE
CE  CONFORMITEITSVERKLARING

2P3087755D
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Určeno pro:
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Autorizovaní instalační technici
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Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo
školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na
farmách, nebo pro komerční použití určenými osobami.
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Soubor dokumentace
Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní
soubor se skládá z následujících částí:
Dokument

Obsahuje…

Formát

Hlavní
Bezpečnostní pokyny,
bezpečnostní které si musíte
upozornění
prostudovat před
instalací
Instalační
příručka
venkovní
jednotky

Pokyny k instalaci

Referenční
příručka k
instalaci

Příprava instalace,
technické specifikace,
referenční data …

Papírový výtisk (ve skříni
venkovní jednotky)

Digitální soubory na webu
http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na
místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.
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Hlavní bezpečnostní upozornění
Instalační příručka venkovní jednotky
Kabelová spona
Štítek o fluorovaných skleníkových plynech
Napájecí kabel

Instalační příručka

3

3 Instalace

3

3.1.3

Instalace

Zajištění drenáže

Ujistěte se, že kondenzační voda může být správně odváděna.

3.1
3.1.1

INFORMACE

Montáž venkovní jednotky

V případě potřeby můžete použít sadu vypouštěcích
záslepek (běžná dodávka), které zabrání odkapávání vody.

Příprava instalační konstrukce

POZNÁMKA

Připravte si 4 sady základových šroubů, matic a podložek (běžně
k dostání) následujícím způsobem:

Pokud jsou odtokové otvory venkovní jednotky zakryty
nosnou podpěrou nebo podlahou, zvedněte jednotku tak,
aby venkovní jednotkou zůstával volný prostor nejméně
150 mm.

≥150 mm

4× M12

Vypouštěcí otvory (rozměry v mm)
0

A

62

0

160

3
5-

4
(3

35

620

B

260
161

279

Zajistěte, aby nebyly zakryty vypouštěcí otvory.
36
61

INFORMACE

262
416
595

Doporučená výška horní vyčnívající součásti šroubů je
20 mm.

20

A
B
C
D
E

C
D
E

Výstupní strana
Vzdálenost mezi kotevními body
Spodní rám
Vypouštěcí otvory
Vylamovací otvory pro sníh

Sníh

POZNÁMKA
Venkovní jednotku upevněte k základovým šroubům
pomocí matic s plastovými podložkami (a). Pokud bude
povlak z dotekové plochy stržen, matice snadno zkorodují.

V místech s sněhovými srážkami může docházet k usazování sněhu
a jeho namrzání mezi výměníkem a venkovní deskou. Toto může
snižovat provozní výkon. Zabráníte tomu takto:
1

Vyvrtejte (a, 4×) a odstraňte záslepku vylamovacího otvoru (b).

a

3.1.2

(345~355)

a

a

285

>150

)
55

(mm)

160

B

4× Ø6 mm

a b

Instalace venkovní jednotky
b

2

Odstraňte otřepy a aplikujte nátěr na hrany a okolní plochy a
povrchy, aby nedocházelo k rezivění.

4× M12

Instalační příručka
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3 Instalace
Jak zabránit převrácení venkovní jednotky

3.1.4

Připojte kabely (běžný materiál) podle obrázku níže:

b
a

5

Postupujte následujícím způsobem:
▪ Kapalinové (a) i plynové potrubí (b) izolujte.
▪ Naviňte tepelně izolační materiál okolo potrubí a pak
zakryjte izolační materiál vinylovou páskou (c).
▪ Zajistěte také, aby se potrubí nedotýkalo součástí
kompresoru (d).
▪ Utěsněte konce izolace (těsnicí tmel atd.) (e).

4×

f

3.2

Připojení potrubí chladiva

e

NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ
a

d

3.2.1
1

b

Připojení chladivového potrubí k venkovní
jednotce

Postupujte následujícím způsobem:

c

▪ Sejměte servisní kryt (a) a šroub (b).
▪ Sejměte sací desku potrubí (c) a šroub (d).
6
a
b
d

2

c

Pokud je venkovní jednotka instalovaná nad vnitřní, zakryjte
uzavírací ventily (f, viz výše) těsnicím materiálem a zabraňte tak
pronikání vody zkondenzované na uzavíracích ventilech do
vnitřní jednotky.
POZNÁMKA
Jakékoliv volně obnažené potrubí může způsobovat
kondenzaci.

Zvolte vedení potrubí (a, b, c nebo d).
7

Upevněte servisní kryt a sací desku potrubí.

8

Utěsněte malé mezery (příklad: a), abyste zabránili sněhu a
malým zvířatům v proniknutí do jednotky.

d

a

3

c

b

a

Pokud jste si vybrali dolů vedené potrubí:
▪ Vyvrtejte (a, 4×) a odstraňte záslepku vylamovacího otvoru
(b).
▪ Vyřízněte zářezy (c) pilkou na kov.

4× Ø6 mm

a

b

VÝSTRAHA
Vždy realizujte odpovídající opatření tak, aby se jednotka
nemohla stát úkrytem malých zvířat. Jestliže se malá
zvířata dotknou elektrických součástí jednotky, může dojít
k poruše, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.
POZNÁMKA

c

4

c

Po nainstalování potrubí chladiva a vysoušení podtlakem
otevřete uzavírací ventily. Provozování systému s
uzavřenými uzavíracími ventily může způsobit zničení
kompresoru.

Postupujte následujícím způsobem:
▪ Kapalinové potrubí (a) připojte k uzavíracímu ventilu
kapaliny.
▪ Plynové potrubí (b) připojte k uzavíracímu ventilu plynu.

AZQS100~140B8V1B + AZQS100~140B7Y1B
Dělené klimatizační systémy
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3 Instalace
Zjištění, zda jsou vyžadovány lapače oleje

3.2.2

Pokud olej protéká zpět do kompresoru venkovní jednotky, může to
způsobovat stlačování kapaliny nebo degradaci vracejícího se oleje.
Lapače oleje ve stoupací větvi plynového potrubí tomu mohou
zabránit.
Pokud

Pak

Vnitřní jednotka je
instalována výše než
venkovní jednotka

Nainstalujte lapač oleje každých 10 m
(výškový rozdíl).

2

U všech spojů potrubí proveďte zkoušku těsnosti pomocí
pěnivého roztoku.

3

Vypusťte všechen dusík.

3.3.3

Provedení podtlakového sušení

1

Odtlakujte systém, až bude tlakoměr na sběrném potrubí
ukazovat podtlak −0,1 MPa (−1 bar).

2

Systém ponechejte v tomto stavu 4 až 5 minut a zkontrolujte
tlak:
Pokud se tlak…

a

b

10 m

V systému není žádná vlhkost.
Postup je ukončen.

Zvyšuje

V systému je vlhkost. Přejděte
k následujícímu kroku.

3

Odsávejte systém po dobu nejméně 2 hodin na cílový podtlak –
0,1 MPa (–1 bar).

4

Po VYPNUTÍ čerpadla kontrolujte tlak minimálně 1 hodinu.

5

Pokud by se nepodařilo dosáhnout cílového podtlaku nebo jej
udržet po dobu 1 hodiny, postupujte následujícím způsobem:
▪ Znovu proveďte zkoušku netěsností.
▪ Znovu proveďte podtlakové vysoušení.

a Stoupací plynové potrubí s lapačem
oleje

POZNÁMKA

b Potrubí kapaliny
Venkovní jednotka
instalována výše než
vnitřní jednotka

Po nainstalování potrubí chladiva a vysoušení podtlakem
otevřete uzavírací ventily. Provozování systému s
uzavřenými uzavíracími ventily může způsobit zničení
kompresoru.

Lapače oleje NEJSOU požadovány.

3.3

Kontrola potrubí chladiva

3.3.1

Kontrola potrubí chladiva: Nastavení

3.4

Plnění chladiva

3.4.1

Stanovení objemu doplňkové náplně
chladiva

f

a

Potom…

Nemění

Stanovení, zda je nutná doplňková náplň chladiva
c

Pokud

R410A

b

d

Pak

L1≤30 m (délka bez náplně)

Není nutné doplňovat chladivo.

L1>30 m

Musíte přidat dodatečné
chladivo.

e
a
b
c
d
e
f

Při další údržbě si označte
zvolené množství kroužkem
kolem dané hodnoty v tabulce
níže.

Tlakoměr
Dusík
Chladivo
Váha
Podtlakové čerpadlo
Uzavírací ventil

INFORMACE

3.3.2

Kontrola těsnosti
POZNÁMKA

Délka potrubí je délka potrubí kapaliny jedním směrem.
Stanovení objemu doplňkové náplně chladiva (R v kg)

NEPŘEKRAČUJTE maximální pracovní tlak jednotky (viz
"PS High" na typovém štítku jednotky).

L1 (m)

POZNÁMKA
Používejte běžně prodávaný pěnivý roztok doporučený ke
zkouškám těsnosti. Nepoužívejte mýdlovou vodu, která
může způsobit popraskání převlečných matic (mýdlová
voda může obsahovat sůl, která absorbuje vlhkost, jež
zmrzne, jakmile se potrubí ochladí) nebo může způsobit
korozi spojů (mýdlová voda může obsahovat čpavek, který
má korozivní účinky při styku s mosaznou maticí a
měděným hrdlem).
1

Naplňte systém pomocí stlačeného dusíku až na přístrojový tlak
minimálně 200 kPa (2 bar). Doporučuje se tlakovat na
3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netěsnosti.

Instalační příručka
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R:

3.4.2

30~40 m

40~50 m

0,5 kg

1,0 kg

Stanovení celkového objemu náplně
chladiva
L1 (m)

Model
5~10

10~20

20~30

30~40

40~50

AZQS100+125

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

AZQS140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

AZQS100~140B8V1B + AZQS100~140B7Y1B
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3 Instalace
3.4.3

Plnění chladiva: Nastavení

3.5

Připojení elektrického vedení

Viz "3.3.1 Kontrola potrubí chladiva: Nastavení" na stránce 6.

3.4.4

NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM
PROUDEM

Doplnění chladiva

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

Pro přívod napájení VŽDY používejte kabely s více jádry.

▪ Jako chladivo používejte pouze R410A. Jiné látky
mohou způsobit výbuchy a nehody.

UPOZORNĚNÍ

▪ R410A obsahuje fluorované skleníkové plyny
podléhající Kjótskému protokolu. Jeho potenciální
hodnota globálního oteplování je 1975. Tyto plyny
NEVYPOUŠTĚJTE do ovzduší.

K použití jednotek v aplikacích s nastavením teplotního
alarmu se doporučuje počítat s časovou prodlevou v délce
10 minut na signalizaci alarmu v případech, kdy bude
teplota alarmu překročena. Jednotka se může během
normálního provozu na několik minut zastavit k "odtávání
vnitřní jednotky" nebo v případech "zastavení vyvolaného
termostatem".

▪ Při doplňování chladiva vždy používejte ochranné
rukavice a bezpečnostní brýle.
Nutná podmínka: Před naplněním chladiva se ujistěte, že potrubí
chladiva je připojeno a zkontrolováno (test netěsnosti a podtlakové
vysoušení).
1

Připojte tlakovou nádobu s chladivem k servisnímu hrdlu
kapalinové strany uzavíracího ventilu a k servisnímu hrdlu
plynové strany uzavíracího ventilu.

2

Doplňte doplňkový objem chladiva.

3

Otevřete uzavírací ventily.

3.4.5
1

3.5.1

AZQS_V1 + AZQS125_Y1
Zařízení splňující normu EN/IEC 61000312 (Evropská/mezinárodní
technická
norma
definující
limity
harmonických
proudů
generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapěťovým
systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).
AZQS140_Y1

Upevnění štítku o fluorovaných
skleníkových plynech

Zařízení ve shodě s:
▪ EN/IEC 61000312 za předpokladu, že zkratový výkon Ssc je
vyšší než nebo rovný minimální hodnotě Ssc v místě rozhraní mezi
vlastním napájením a veřejným rozvodným systémem.

Vyplňte štítek následujícím způsobem:

▪ EN/IEC 61000312 = evropská/mezinárodní technická norma
definující limity harmonických proudů generovaných zařízeními
připojenými k veřejným nízkonapěťovým systémům se
vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi.

a
b

▪ Odpovědností instalačního technika nebo uživatele zařízení je
zajistit, v případě potřeby formou konzultace s operátorem
elektrorozvodné sítě, aby zařízení bylo připojeno pouze k
napájecí síti se zkratovým výkonem Ssc vyšším nebo rovným
minimální hodnotě Ssc.

c
a
b
c

2

O shodě elektrických zařízení

Náplň chladiva v produktu: viz typový štítek jednotky
Dodatečný naplněný objem chladiva
Celková náplň chladiva

Vyplněný štítek musí být nalepen na vnitřní stranu produktu a
v blízkosti portu k doplňování chladiva do produktu (například
na vnitřní stranu servisního krytu).

Model

Minimální hodnota S
sc

1170 kVA(a)

AZQS140_Y1
(a)

3.5.2

Toto je nejpřísněji stanovená hodnota. Specifická data
produktu naleznete v dokumentech s technickými údaji.

Specifikace standardních součástí zapojení
Součást

AZQS_V1
MCA (a)

Napájecí kabel

AZQS_Y1

100

125

140

100

125

140

29,5 A

31,5 A

32,8 A

15,2 A

17,2 A

21,8 A

Napětí

230 V

Fáze

400 V

1~

3N~

Frekvence

50 Hz

Rozměry
vodiče
Propojovací kabely
Doporučená pojistka v přívodech
Jistič proti zemnímu zkratu
(a)

Velikost musí odpovídat platným předpisům
Minimální průřez kabelu 2,5 mm² a použitelný pro napětí 230 V
32 A

40 A

16 A

20 A

25 A

Velikost musí odpovídat platným předpisům

MCA=Minimální proudová zatížitelnost obvodu. Uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty (přesné hodnoty viz elektrické parametry kombinace
s vnitřními jednotkami).
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3 Instalace
3.5.3

Připojení elektrické kabeláže k venkovní
jednotce

Vedení skrze rám

Vyberte si jednu ze 3 možností:
3

POZNÁMKA
▪ Viz schéma elektrického zapojení jednotky (dodávané
s jednotkou, umístěné na vnitřní straně servisního
krytu).

1
2

b
a

2

1

▪ Zemnící vodič připojte k upevňovací desce uzavíracího
ventilu tak, aby nesklouznul.

b
a

▪ Zkontrolujte, zda vodiče elektrického zapojení nikde
neblokují správné upevnění servisního krytu.

a Napájecí kabel

b
a

b Propojovací kabel

Sejměte servisní kryt.
Připojení k rámu

Připojte propojovací a napájecí kabely následujícím způsobem:
V1
1~50 Hz
220-240 V

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

Jestliže nepoužíváte trubice na ochranu
vedení, zajistěte ochranu vedení
vinylovými trubicemi tak, aby hrany
vylamovacího otvoru nepoškodily vodiče.

c
d
b

Vedouli kabely z jednotky, lze do
vylamovacího otvoru nasadit ochrannou
průchodku (vložky PG).

b

A B

L1 L2 L3 N

a

a
e

bc

d

e

A Uvnitř venkovní jednotky
a
b
c
d
e

B Vně venkovní jednotky

Spojovací kabel
Napájecí kabel
Jistič proti zemnímu zkratu
Pojistka
Uživatelské rozhraní

a Vodič
b Pouzdro
c Matice
d Rám
e Hadice

a

V1
c

c

5

Připojte servisní kryt.

b

6

Připojte jistič svodového zemnicího proudu a pojistku k
napájecímu vedení.

Y1

3.6

Dokončení instalace venkovní
jednotky

3.6.1

Dokončení instalace venkovní jednotky

c

c

1

Zaizolujte a upevněte potrubí chladiva a propojovací kabel
následujícím způsobem:
c

d
e
f

d
e
f
a
b
c
d
e
f

Spínací skříň
Upevňovací deska uzavíracího ventilu
Uzemnění
Kabelová spona
Spojovací kabel
Napájecí kabel

3

Stáhněte a upevněte napájecí a propojovací kabely pomocí
kabelových pásků k upevňovací desce uzavíracího ventilu.

4

Kabely protáhněte rámem a připojte je k němu.

Instalační příručka
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a
b
f

d
e
a
b
c
d
e
f

2

Plynové potrubí
Izolace plynového potrubí
Propojovací kabel
Kapalinové potrubí
Izolace kapalinového potrubí
Ochranná páska

Nasaďte servisní kryt.

AZQS100~140B8V1B + AZQS100~140B7Y1B
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4 Uvedení do provozu
3.6.2

Kontrola izolačního odporu kompresoru

NEDOCHÁZÍ k žádným únikům chladiva.

POZNÁMKA

Je použit správný rozměr potrubí a trubky jsou správně
izolovány.

Pokud se po instalaci nashromáždí chladivo v kompresoru,
může izolační odpor na pólech poklesnout, pokud však
bude alespoň 1 MΩ, pak nedojde k poškození zařízení.
▪ Při měření izolace použijte megatester s rozsahem
500 V.

Uzavírací ventily (plynové a kapalinové) na venkovní
jednotce jsou plně otevřeny.

4.2

Provedení zkušebního provozu

▪ Megatester nepoužívejte na nízkonapěťové obvody.
1

POZNÁMKA

Změřte izolační odpor kompresoru na pólech.

Nepřerušujte zkušební provoz.
Pokud

2

Pak

≥1 MΩ

Izolační odpor je OK. Postup je ukončen.

INFORMACE

<1 MΩ

Izolační odpor není OK. Přejděte k
následujícímu kroku.

V případě nutnosti opakování testu se informujte v servisní
příručce.

Zapněte napájení a ponechte zařízení zapnuté 6 hodin.

1

Výsledek: Kompresor se zahřeje a odpaří jakékoliv chladivo v
něm obsažené.
3

4

Změřte znovu izolační odpor kompresoru.

Proveďte počáteční kroky.
#

Činnost

1

Otevřete uzavírací ventil kapaliny (A) a uzavírací ventil
plynu (B) sejmutím krytu a pomocí šestihranného klíče
otáčejte ventilem až na doraz.

Uvedení do provozu

A

B

POZNÁMKA
NIKDY neprovozujte jednotku bez termistorů a/nebo
tlakových snímačů/spínačů. Mohlo by dojít ke spálení
kompresoru.

4.1

Kontrolní seznam před spuštěním
zkušebního provozu

Systém NIKDY neuvádějte do chodu, než jsou se správným
výsledkem provedeny následující kontroly:
Vnitřní jednotky jsou řádně upevněny.

2

4.3

Ujistěte se, že místní kabeláž je zhotovena podle pokynů
popsaných v následujícím dokumentu a podle příslušné
legislativy:
▪ Mezi místním
jednotkou

napájecím

panelem

a

venkovní

▪ Mezi venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou
Neexistují ŽÁDNÉ chybějící fáze nebo přepojené fáze.
Systém je správně uzemněn a svorky uzemnění jsou
utaženy.

Uzavřete servisní kryt, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.

3

Na ochranu kompresoru zapněte napájení nejméně
6 hodin před uvedením zařízení do provozu.

4

Na uživatelském rozhraní zkontrolujte, zda je jednotka
nastavena na režim chlazení.

Na uživatelském rozhraní zapněte jednotku.
Výsledek: Testovací provoz se spustí automaticky. Během
testovacího provozu zůstává kontrolka testu rozsvícená H2P.
Po skončení zkušebního provozu kontrolka zhasne.

V případě použití bezdrátového uživatelského rozhraní: Je
nainstalován dekorační panel vnitřní jednotky s
infračerveným přijímačem.
Venkovní jednotka je správně namontována.

2

Chybové kódy při provádění
testovacího provozu

Pokud instalace venkovní jednotky NEBYLA provedena správně,
mohou být na uživatelském rozhraní zobrazeny následující chybové
kódy:
Chybový kód
Nic se nezobrazuje
(aktuálně nastavená
teplota se
nezobrazuje)

Pojistky nebo místně instalovaná ochranná zařízení jsou
instalována v souladu s tímto dokumentem a nejsou
obejita.
Napájecí napětí musí odpovídat napětí na identifikačním
štítku jednotky.
V rozváděcí skříňce NEJSOU žádné uvolněné přípojky
nebo poškozené elektrické součásti.
Izolační odpor kompresoru je v pořádku.
Uvnitř vnitřních ani venkovních jednotek NEJSOU žádné
poškozené součásti nebo zmáčknuté potrubí.
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Možná příčina
▪ Kabeláž je rozpojena nebo je zapojení
kabeláže nesprávné (mezi napájením a
venkovní jednotkou, mezi venkovní
jednotkou a vnitřními jednotkami a mezi
vnitřní
jednotkou
a
uživatelským
rozhraním).
▪ Pojistka na desce tištěného
venkovní jednotky je vypálená.

E3, E4 nebo L8

spoje

▪ Uzavírací ventil jsou uzavřeny.
▪ Vstup vzduchu nebo výstup vzduchu je
zablokovaný.

E7

Chybějící fáze v případě třífázových
napájecích jednotek.
Poznámka: Ovládání bude nemožné.
Vypněte napájení, znovu zkontrolujte
elektrické zapojení a navzájem zaměňte
zapojení dvou ze tří elektrických vodičů.
Instalační příručka
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5 Technické údaje
Chybový kód
L4

Možná příčina
Vstup vzduchu nebo výstup vzduchu je
zablokovaný.

U0

Uzavírací ventil jsou uzavřeny.

U2

▪ Vyskytuje se nesymetrie napětí.
▪ Chybějící fáze v případě třífázových
napájecích
jednotek.
Poznámka:
Ovládání bude nemožné. Vypněte
napájení, znovu zkontrolujte elektrické
zapojení a navzájem zaměňte zapojení
dvou ze tří elektrických vodičů.

3

Pokyny k použití spínačů BS1~BS4 a DS1 viz nálepka se
schématem zapojení (na zadní straně servisního krytu).

4

Během činnosti jednotky nezkratujte ochranné zařízení
S1PH.

5

Informace o nastavení volicích spínačů (DS1) naleznete v
servisní příručce. Nastavení z výroby všech přepínačů je OFF
(vypnuto).

6

Pouze pro třídu 71.

Legenda pro schémata elektrického zapojení:
A1P~A2P

Deska tištěného spoje

Rozbočovací kabeláž mezi jednotkami je
nesprávná.

BS1~BS4

Tlačítkový přepínač

C1~C3

Kondenzátor

Venkovní a vnitřní jednotky jsou
nekompatibilní.

DS1

Přepínač DIP

E1H

Dolní deskové topení (volitelně)

F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Pojistka

▪ Detektor ochrany proti obrácené fázi tohoto produktu
funguje jen při spouštění zařízení. V důsledku toho se
detekce obrácené fáze za běžného provozu zařízení
neprovádí.

(AZQS100_V1)

▪ F6U: Pojistka (T 3,15 A / 250 V)

F1U~F8U

▪ F1U~F4U: Pojistka

▪ Detektor obrácené fáze je určen k tomu, aby zařízení
zastavil, vyskytnouli se při spuštění zařízení
abnormální jevy.

(AZQS125+140_V1)

▪ F6U: Pojistka (T 5,0 A / 250 V)

U4 nebo UF
UA

POZNÁMKA

▪ Jestliže obvod ochrany před obrácenou fází
zareagoval, přehoďte zapojení libovolných dvou fází
vodičů (L1, L2 a L3).

▪ F7U, F8U: Pojistka (F 1,0 A / 250 V)

▪ F7U, F8U: Pojistka (F 1,0 A / 250 V)
F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Pojistka (31,5 A / 250 V)

(AZQS_Y1)

▪ F1U (A2P): Pojistka (T 5,0 A / 250 V)
▪ F3U~F6U: Pojistka (T 6,3 A / 250 V)
▪ F7U, F8U: Pojistka (F 1,0 A / 250 V)

5

Technické údaje

5.1

Schéma zapojení

5.1.1

Schéma elektrického zapojení: Venkovní
jednotka

H1P~H7P

Svíticí dioda LED (monitor provozu svítí
oranžově)

HAP

Svíticí dioda LED (monitor provozu svítí
zeleně)

K1M, K11M

Magnetický stykač

K1R

Magnetické relé (Y1S)

(AZQS_V1)
K1R

▪ K1R (A1P): Magnetické relé (Y1S)

Schéma zapojení elektrické kabeláže dodávané s jednotkou je
umístěné na vnitřní straně servisního krytu.

(AZQS_Y1)

▪ K1R (A2P): Magnetické relé

K2R

Magnetické relé

Poznámky k AZQS_V1:

(AZQS100_V1)

Poznámky:

K2R

1

Symboly (viz legenda).

2

Barvy (viz legenda).

Magnetické relé

K4R

Magnetické relé E1H (volitelná
možnost)

L1R~L3R

Tlumivka

Během činnosti jednotky nezkratujte ochranná zařízení S1PH
a S1PL.

M1C

Motor (kompresor)

M1F

Motor (horní ventilátor)

Informace o nastavení volicích spínačů (DS1) naleznete v
servisní příručce. Nastavení z výroby všech přepínačů je OFF
(vypnuto).

M2F

Motor (dolní ventilátor)

PS

Spínaný napájecí zdroj

Informace o správném připojení kabeláže k X6A, X28A a
X77A naleznete v tabulce kombinací a příručce volitelných
doplňků.

Q1DI

Jistič svodového zemnicího proudu
(běžná dodávka)

R1~R6

Rezistor

R1T

Termistor (vzduch)

R2T

Termistor (vypouštění)

R3T

Termistor (sání)

Schéma elektrického zapojení se vztahuje jen k venkovní
jednotce.

R4T

Termistor (tepelný výměník)

Informace o správném připojení kabeláže k X6A, X28A a
X77A naleznete v tabulce kombinací a příručce volitelných
doplňků.

R5T

Termistor (střed tepelného výměníku)

R6T

Termistor (kapalina)

Schéma elektrického zapojení se vztahuje jen k venkovní
jednotce.

4

Pokyny k použití spínačů BS1~BS4 a DS1 viz nálepka se
schématem zapojení (na zadní straně servisního krytu).

6

7

Poznámky k AZQS_Y1:
Poznámky:
1
2

Instalační příručka
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▪ K2R (A2P): Magnetické relé
K10R, K13R~K15R

3

5

(AZQS_Y1)

▪ K2R (A1P): Magnetické relé (volitelná
možnost E1H)

AZQS100~140B8V1B + AZQS100~140B7Y1B
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5 Technické údaje
R7T

Termistor (žebra)

(AZQS125+140_V1)
R7T, R8T

Termistor (kladný teplotní koeficient)

(AZQS100_V1)
R10T

Termistor (žebra)

(AZQS_Y1)
RC

Obvod přijímače signálu

S1PH

Vysokotlaký spínač

S1PL

Nízkotlaký spínač

TC

Obvod přenosu signálu

V1D~V4D

Dioda

V1R

Napájecí modul IGBT

V2R, V3R

Diodový modul

V1T~V3T

Izolovaný spínací bipolární tranzistor
(IGBT)

X6A

Konektor (volitelně)

X1M

Svorkovnice

Y1E

Elektronický expanzní ventil

Y1S

Solenoidový ventil (4cestný ventil)

Z1C~Z6C

Šumový filtr (feritové jádro)

Z1F~Z6F

Šumový filtr

Symboly:
L

Fáze

N

Nulový vodič
Elektrická instalace
Svorkovnice
Konektor
Konektor relé
Připojení
Ochranná zem
Bezšumové uzemnění
Svorka
Možnost

Barvy:
BLK

Černá

BLU

Modrá

BRN

Hnědá

GRN

Zelená

ORG

Oranžová

RED

Červená

WHT

Bílá

YLW

Žlutá

AZQS100~140B8V1B + AZQS100~140B7Y1B
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