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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:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

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

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of July 2021
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

**
*

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 - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI
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24 Poznámka*
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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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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.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<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.
21 Забележка*
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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 - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

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.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

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

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:

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

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.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
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.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
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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EN60335-2-40,

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:
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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:
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CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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الجمهور المستهدف
فنيو التركيب المعتمدون  +المستخدمون النهائيون
معلومات
روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو
المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات
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في المنازل.
إنذار
تأكد من موافقة التركيب والصيانة واإلصالح والمواد المستخدمة
لإلرشادات الواردة في  ،Daikinباإلضافة إلى االمتثال للتشريعات
المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط .في أوروبا
والمناطق التي تطبق فيها معايير  ،IECتعتبر EN/IEC 60335-2-40
المعيار المطبق.
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▪ إرشادات السالمة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
▪ الشكل :منشور ورقي )موجود في عبوة الوحدة الداخلية(
▪ دليل تركيب وتشغيل الوحدة الداخلية:
▪ إرشادات التركيب والتشغيل
▪ الشكل :منشور ورقي )موجود في عبوة الوحدة الداخلية(
▪ دليل مرجع المستخدم والمثبت:
▪ إعداد التركيب ،الممارسات الجيدة ،بيانات مرجعية…،
▪ تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق باالستخدام
األساسي والمتقدم
▪ الشكل :الملفات الرقمية على http://www.daikineurope.com/support-
/and-manuals/product-information
أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على موقع ويب  Daikinأو عبر
الموزع المحلي لديك.
الوثائق األصلية باللغة اإلنجليزية .وجميع اللغات األخرى هي ترجمات لها.
البيانات الهندسية الفنية
▪ تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع  Daikinاإلقليمي
)يمكن الوصول إليه بشكل عام(.
▪ تتوفر المجموعة الكاملة ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin
) Business Portalتلزم المصادقة(.
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تعليمات السالمة المحددة للمثبّت

تعليمات السالمة المحددة للمثبّت

٢

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.
عام
إنذار
تأكد من موافقة التركيب والصيانة واإلصالح والمواد المستخدمة
لإلرشادات الواردة في  ،Daikinباإلضافة إلى االمتثال للتشريعات
المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط .في أوروبا
والمناطق التي تطبق فيها معايير  ،IECتعتبر EN/IEC 60335-2-40
المعيار المطبق.
تركيب الوحدة )انظر " ١٢تركيب الوحدة" ]([123
إنذار
ينبغي تخزين الجهاز المستخدم فيه غاز التبريد  R32بطريقة تمنع
تعرضه ألضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية ال يحتوي على مصادر
إشعال تعمل باستمرار )مثال :اللهب المكشوف ،أو األجهزة التي تعمل
بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء( .ينبغي أن تكون مساحة
الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السالمة العامة.
تحذير
بالنسبة للجدران التي تحتوي على إطار معدني أو لوح معدني ،يُرجى
استخدام غطاء جداري في الفتحة من أجل منع احتمالية دخول الحرارة
أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
تركيب أنابيب غاز التبريد )انظر " ١٣تثبيت األنابيب" ]([163
تحذير
يجب تثبيت األنابيب وفقًا للتعليمات الواردة في " ١٣تثبيت
األنابيب" ] .[163يمكن استخدام الوصالت الميكانيكية فقط )مثل
وصالت اللحام+الشعلة( المتوافقة مع أحدث إصدار من .ISO14903
تحذير

تحذير
قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع ال يحتمل أن يتعرضوا
فيه ألي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد،
ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية
ضد التآكل بشكل مناسب.
التركيب الكهربائي).انظر " ١٤التركيب الكهربي" ]([173
إنذار
▪ يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه
االلتزام بالقانون المعمول به.
▪ قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.
▪ يجب أن تتوافق جميع المكونات المشتراة في الموقع وجميع
اإلنشاءات الكهربائية مع التشريعات المعمول بها.
إنذار
▪ إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو
خطأ ،فقد يتعطل الجهاز.
▪ قم بعمل تأريض جيد .تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق،
أو ممتص التدفقات أو هاتف أرضي .قد يتسبب التأريض غير
الكامل في حدوث صدمة كهربية.
▪ ركّب المنصهرات أو قواطع الدارة المطلوبة.
▪ اربط األسالك الكهربائية بأربطة الكابالت حتى ال تالمس الكابالت
الحواف الحادة أو المواسير ،وباألخص في جانب الضغط العالي.
▪ ال تستخدم األسالك المغلفة بأشرطة ،أو أسالك التوصيل المجدولة،
أو أسالك التمديد ،أو توصيالت من نظام نجمي .فقد تتسبب في
تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق.
▪ ال تركب مكثف لتحسين الطور ،ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول.
سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.
إنذار
استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

▪ ال تستخدم الزيوت المعدنية على الجزء المشتعل.

إنذار

▪ تجنب بإعادة استخدام األنابيب الخاصة بالمنشآت السابقة.

استخدم فاصل لكل األقطاب بفاصل  3مم على األقل بين فجوات
نقطة التوصيل التي توفر فصل كامل عند انخفاض الفولتية .

▪ تجنب مطلقًا تثبيت مُجَفِف على هذه الوحدة لضمان الحفاظ على
عمرها االفتراضي .حيث يمكن أن تتحلل مادة التجفيف وتُتلف
النظام.
تحذير

إنذار
في حالة تلف كابل اإلمداد بالتيار ،يجب استبداله من قبل المصنّع أو
وكيل الخدمات التابع له أو األشخاص االكفاءة لتجنب المخاطر.

▪ قد يتسبب التفليج غير الكامل في حدوث تسرب الفريون.
▪ ال تعد استخدام الوصالت المفلجة .استخدم وصالت مفلجة جديدة
لمنع تسرب الفريون.
▪ استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة .فقد يتسبب استخدام
صواميل مفلجة مختلفة في حدوث تسرب الفريون.

احتياطات للمستخدم
٣

تعليمات سالمة المستخدم

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

٣۔١

عام
إنذار

إنذار
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال
الذين تجاوزوا سنّ  8سنوات واألشخاص من
ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية
المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة ،فقط
إذا قام شخص مسئول عن سالمتهم باإلشراف

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة،
فاتصل بفني التركيب لديك.
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٣تعليمات سالمة المستخدم
عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام
الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر
المرتبطة به.

▪ في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد،
تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة.
غاز التبريد نفسه آمن تمامًا ،وغير سام .غاز
التبريد  R410Aغير قابل لالشتعال ،وغاز
التبريد  R32له قابلية اشتعال معتدلة ،لكنهما
سيولدان غازات سامة عندما يتسربان بشكل
عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل
لالشتعال من الدفايات المروحية أو أفران
الغاز ،وما إلى ذلك .واستعن دائمًا بفنيي
خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو
تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

▪ ال تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.

تحذير

▪ ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق
الوحدة.

▪ تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة
التحكم.

تحذير

▪ ال تُزل اللوحة األمامية ،حيث توجد بعض
األجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث
مشكالت في الجهاز .لفحص وتعديل األجزاء
الداخلية ،اتصل بالوكيل المحلي لديك.

ال يُسمح لألطفال العبث بالجهاز.
ال يُسمح لألطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز
وصيانته دون إشراف.
إنذار
لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق:
▪ تجنب شطف الوحدة.

▪ ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
▪ ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف
عليها.
▪ تُوضع الرموز التالية على الوحدات:

إنذار
تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية
وساخنة.

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات
المنزلية غير المصنفة .ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك :وال يصلح ألي شخص
سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير
النفط وأجزاء أخرى ،كما يجب أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وإعادة
تدويرها واستردادها .من خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح،
ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بعامل التثبيت أو الهيئة
المحلية.
▪ تُوضع الرموز التالية على البطاريات:

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة.
إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز ،فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية
تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.
الرموز الكيميائية المحتملة هي :الرصاص :السلك )<.(%0.004
يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها.
من خالل ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح ،ستساعد في تفادي
العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.

٣۔٢

تعليمات التشغيل اآلمن
إنذار
▪ تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو
إعادة تركيبها أو إصالحها بنفسك حيث قد
يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث
صدمة كهربائية أو حريق .اتصل بالموزع.
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إنذار
قبل تشغيل الوحدة ،تأكد من قيام فني التركيب
بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.
تحذير
إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل
ليس أمرًا صحيًا.
تحذير
لتجنب نقص األكسجين ،قم بتهوية الغرفة
بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود
بموقد في نفس الوقت مع النظام.
تحذير
ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من
النوع التبخيري في الغرفة .قد تتجمع المواد
الكيميائية في الوحدة ،وهو ما قد يشكل خطرًا
على صحة من يعانون من فرط الحساسية
للمواد الكيميائية.
تحذير
▪ استخدم دائمًا الريموت لضبط زوايا الريش.
عندما تكون الريش في وضع التأرجح فقد
يؤدي تحريكها بالقوة إلى تعطيل آلية العمل.
▪ كن حذِرًا عند ضبط ريش التهوية .تدور
المروحة بسرعة عالية داخل منفذ الهواء.
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تعليمات سالمة المستخدم
تحذير

تحذير

تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو
الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف مخرج
الهواء ،والجزء الخارجي ،واللوحة األمامية،
ومرشح الهواء.

ال تضع زجاجة رذاذ قابلة لالشتعال بالقرب من
مكيف الهواء وال تستخدم بخاخات بالقرب من
الوحدة .قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب
حريق.

إنذار

إنذار

الصيانة والخدمة )انظر " ٧الصيانة والخدمة" ]([93

تحذير :انتبه إلى المروحة!
فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء
دوران المروحة.
تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل
تنفيذ أي من أعمال الصيانة.
تحذير
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء
أخرى في مدخل أو مخرج الهواء .قد ينجم عن
دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.
إنذار
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي
درجات أمبير خاطئة أو أسالك أخرى عندما
ينصهر المنصهر .حيث قد يتسبب استخدام السلك
أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب
حريق.
تحذير

تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل .النتيجة
المحتملة :الصدمة الكهربائية أو الحريق.
نبذة عن المبرد )انظر "٧۔ ٣نبذة عن الفريون" ]([113

تحذير :مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد ) R32إن وجد( في هذه الوحدة
قابل لالشتعال إلى حد ما .راجع مواصفات
الوحدة الخارجية للتعرف على نوع غاز التبريد
المراد استخدامه.
إنذار
ينبغي تخزين الجهاز المستخدم فيه غاز التبريد
 R32بطريقة تمنع تعرضه ألضرار ميكانيكية
وفي مكان جيد التهوية ال يحتوي على مصادر
إشعال تعمل باستمرار )مثال :اللهب المكشوف،
أو األجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي
تعمل بالكهرباء( .ينبغي أن تكون مساحة
الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في
احتياطات السالمة العامة.
إنذار
▪ تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
▪ تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من
الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة
الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة
المصنعة.

بعد االستخدام لفترة طويلة ،افحص حامل
الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها .فإذا
كانت تالفة ،فقد تتعرض الوحدة للسقوط
ويسفر ذلك عن إصابات.

▪ تأكد من أن الفريون داخل الجهاز عديم
الرائحة.

تحذير

إنذار

قبل الوصول إلى األجهزة الطرفية ،تأكد من
قطع كافة مصادر الطاقة.

غاز التبريد  R410Aغير قابل لالشتعال ،وغاز
التبريد  R32له قابلية اشتعال معتدلة ،وال
يتسربان في الظروف الطبيعية .في حالة
تسرب غاز التبريد في الغرفة ومالمسته للنيران
من موقد أو سخان أو بوتاجاز ،قد يتسبب هذا
في اندالع حريق )في حالة غاز  (R32أو
تكوين غازات ضارة.

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
لتنظيف المكيف أو فلتر الهواء ،تأكد من إيقاف
وقطع جميع إمدادات الطاقة :وإال ستحدث
صدمة كهربائية وإصابة.
إنذار
انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن
المرتفعة.

أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالشتعال،
وقم بتهوية الغرفة ،ثم اتصل بالبائع الذي
اشتريت منه الوحدة.
تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني
الصيانة إصالح القطعة التي تسببت في تسرب
الغاز من المبرد.
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٤حول النظام
اكتشاف األعطال وإصالحها )انظر " ٨استكشاف المشكالت وحلها" ]([113

إنذار

d

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي
إذا حدث أي شيء غير عادي )رائحة احتراق،
إلخ.(.
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه
الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو
اندالع حريق .اتصل بالوكيل.

e

b
c

٤

a

حول النظام
إنذار
▪ تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو
إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى
حدوث صدمة كهربائية أو حريق .اتصل بالموزع.
▪ في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد ،تأكد من عدم وجود
مصادر لهب مكشوفة .غاز التبريد نفسه آمن تمامًا ،وغير سام .غاز
التبريد  R410Aغير قابل لالشتعال ،وغاز التبريد  R32له قابلية
اشتعال معتدلة ،لكنهما سيولدان غازات سامة عندما يتسربان
بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل لالشتعال من
الدفايات المروحية أو أفران الغاز ،وما إلى ذلك .واستعن دائمًا
بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل
استئناف التشغيل.
إشعار
تجنب استخدام الجهاز ألي أغراض أخرى .لتجنب حدوث أي تردٍ في
الجودة ،تجنب استخدام الوحدة لتبريد األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو
النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

a
b
c
d
e

a
b
c
d
e
f
g
h
a
b
c
d
e
f
g
h

إشعار
للتعديالت أو التوسيعات المستقبلية للنظام:
تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها )لتوسيعات األنظمة
في المستقبل( في البيانات الهندسية الفنية وينبغي الرجوع إليها .اتصل
بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

٤۔١

الوحدة الداخلية
الوحدة الخارجية
واجهة المستخدم
أنابيب غاز التبريد  +كابل اإلرسال
أنبوب التصريف

لوحة أمامية
شبكة أمامية
غطاء الصيانة
مرشحات هواء
خرطوم تصريف
أنابيب التبريد
سلك كهربائي
واجهة المستخدم

مخطط النظام
معلومات
الرسم التوضيحي التالي مثال وقد ال يتطابق مع تخطيط النظام الخاص
بك.

٥

واجهة المستخدم
تحذير
▪ تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
▪ ال تُزل اللوحة األمامية ،حيث توجد بعض األجزاء بالداخل من
الخطر لمسها وقد تحدث مشكالت في الجهاز .لفحص وتعديل
األجزاء الداخلية ،اتصل بالوكيل المحلي لديك.
إشعار
ال تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تنر أو مادة
كيميائية ،إلخ ،.حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طالؤها .وإذا كانت
متسخة للغاية ،فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء،
ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة .امسحها بقطعة قماش أخرى
جافة.
إشعار
تجنب تضغط على زر واجهة المستخدم باستخدام جسم صلب مدبب.
فقد تتضرر واجهة المستخدم.
إشعار
تجنب سحب أو لف السلك الكهربائي لواجهة المستخدم .فقد يتسبب
ذلك في حدوث خلل في الوحدة.

دليل التثبيت والتشغيل

7

FAA71+100BUV1B
أجهزة تكييف الهواء بنظام Split
3P654518-1A – 2021.03

التشغيل
سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام.
للمزيد من المعلومات حول واجهة المستخدم ،راجع دليل التشغيل لواجهة
المستخدم المُثبتة.

 :WBالبصيلة الرطبة

حول أوضاع التشغيل

٦۔٢

معلومات

٦

التشغيل

٦۔١

المدى التشغيلي

اعتمادًا على النظام المُثبت ،لن تتوفر بعض أوضاع التشغيل.
▪ وقد يتعدل معدل تدفق الهواء تلقائيًا تبعًا لدرجة حرارة الغرفة أو قد تتوقف
المروحة فورًا .وليس هذا عطال ً.

استخدم الجهاز في نطاق درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن
والفعال.
للجمع مع الوحدة الخارجية  ،R410Aراجع الجدول التالي:
الوحدات الخارجية

▪ إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل ،فسوف يُعاد
التشغيل تلقائيًا بعد عودة التيار الكهربائي.
▪ نقطة الضبط .درجة الحرارة المستهدفة للتبريد والتدفئة وأوضاع التشغيل
التلقائية.
▪ االرتداد .وظيفة تحتفظ بدرجة حرارة الغرفة في نطاق معين عندما يتوقف
تشغيل النظام).من قبل المستخدم أو وظيفة الجدول أو مؤقت اإليقاف(.

التبريد

التدفئة

درجة الحرارة
الخارجية

–46°~5مئوية DB

–15°~15مئوية
WB

درجة الحرارة
الداخلية

28°~14مئوية 27°~10 WBمئوية DB

درجة الحرارة
الخارجية

–50°~15مئوية 15.5°~20– DBمئوية
WB

درجة الحرارة
الداخلية

28°~12مئوية 27°~10 WBمئوية DB

التبريد .في هذا الوضع ،سيتم تنشيط التبريد حسب تعيين نقطة الضبط ،أو
عن طريق االرتداد.

 RZQSG71~140درجة الحرارة
الخارجية

–46°~15مئوية 15.5°~15– DBمئوية
WB

التدفئة .في هذا الوضع ،سيتم تنشيط التدفئة حسب تعيين نقطة الضبط ،أو
عن طريق التشغيل.

درجة الحرارة
الداخلية

28°~14مئوية 27°~10 WBمئوية DB

المروحة فقط .في هذا الوضع ،يدور الهواء بدون تسخين أو تبريد.

RZQ200

RZQG71~140

الرطوبة الداخلية
) (a

٦۔٢۔١

يمكن للوحدة الداخلية أن تعمل في أوضاع تشغيل مختلفة.

≥80%

) (a

الرمز

—

ويتم التحكم في درجة الحرارة وسرعة المروحة تلقائيًا وال يمكن التحكم بها
بواسطة وحدة التحكم.

للجمع مع الوحدة الخارجية  ،R32راجع الجدول التالي:
RZAG71~140

التبريد
درجة الحرارة
الخارجية
درجة الحرارة
الداخلية

RZASG71~140

درجة الحرارة
الخارجية
درجة الحرارة
الداخلية

AZAS71+100

RZA200+250

ARXM71

27°~10مئوية DB

28°~12مئوية WB
–46°~15مئوية 21°~15– DBمئوية DB
–15.5°~15مئوية
WB
38°~20مئوية DB

27°~10مئوية DB

٦۔٢۔٢

أوضاع تشغيل التدفئة الخاصة

التشغيل

الوصف

إزالة الصقيع

لمنع فقدان سعة التدفئة بسبب تراكم الصقيع في
الوحدة الخارجية ،فإن النظام ينتقل تلقائيًا إلى
التشغيل إلزالة الصقيع.

28°~14مئوية WB

درجة الحرارة
الداخلية

38°~20مئوية DB

–21°~15مئوية DB

أثناء التشغيل إلزالة الصقيع ،تقوم مروحة
الوحدة الداخلية بإيقاف التشغيل ويظهر الرمز
التالي على الشاشة الرئيسية:

–15.5°~15مئوية
WB
27°~10مئوية DB

28°~14مئوية WB

درجة الحرارة
الخارجية

46°~20-مئوية 15°~20- DBمئوية WB

درجة الحرارة
الداخلية

28°~14مئوية 27°~10 WBمئوية DB

درجة الحرارة
الخارجية

46°~10-مئوية 18°~15- DBمئوية WB

درجة الحرارة
الداخلية

28°~14مئوية 30°~10 WBمئوية DB

يستأنف النظام التشغيل العادي بعد مرور  6إلى
 8دقائق تقريبًا.
البداية الدافئة

≥80%

) (a

أثناء التشغيل للتدفئة ،تقوم مروحة الوحدة
الداخلية بإيقاف التشغيل ويظهر الرمز التالي
على الشاشة الرئيسية:

—

لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة .إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه
الظروف ،فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السالمة وقد ال يتم تشغيل مكيف الهواء.
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تلقائي .في الوضع التلقائي ،تنتقل الوحدة الداخلية تلقائيًا بين وضع التسخين
والتبريد ،وفقًا لما هو مطلوب في نقطة الضبط.

–18°~20مئوية
WB

درجة الحرارة
الخارجية

 :DBالبصيلة الجافة

لن تعمل وظيفة التجفيف إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية.

–52°~20مئوية 24°~20– DBمئوية DB

–46°~5مئوية DB

الرطوبة الداخلية
) (a

التدفئة

38°~17مئوية DB

وضع التشغيل

الجاف .في هذا الوضع ،سيتم خفض رطوبة الهواء مع تقليل درجة الحرارة
إلى الحد األدنى.

لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة .إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه
الظروف ،فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السالمة وقد ال يتم تشغيل مكيف الهواء.

الوحدات الخارجية

أوضاع التشغيل األساسية

٦۔٢۔٣

اتجاه تدفق الهواء

متى .اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة.

دليل التثبيت والتشغيل

8

٧الصيانة والخدمة
ماذا .يوجه الجهاز تدفق الهواء بشكل مختلف ،اعتمادًا على اختيار المستخدم.

٦۔٣

تشغيل النظام

تحذير
معلومات

▪ استخدم دائمًا الريموت لضبط زوايا الريش .عندما تكون الريش في
وضع التأرجح فقد يؤدي تحريكها بالقوة إلى تعطيل آلية العمل.

إلعداد وضع التشغيل أو اإلعدادات األخرى ،انظر الدليل المرجعي أو
دليل تشغيل واجهة المستخدِم.

▪ كن حذِرًا عند ضبط ريش التهوية .تدور المروحة بسرعة عالية داخل
منفذ الهواء.
1

اتجاه تدفق الهواء الرأسي

يمكن ضبط االتجاهات التالية لتدفق الهواء الرأسي عن طريق واجهة المستخدم:
االتجاه

٧

الصيانة والخدمة

الشاشة

الوضع الثابت .تدفع الوحدة الداخلية في  1إلى
 5من األوضاع الثابتة.

٧۔١

احتياطات الصيانة والخدمة
إشعار
يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

التأرجح .تقوم الوحدة الداخلية بالتعديل بين 5
أوضاع.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على األقل كل سنة .ومع ذلك ،قد
تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.
تحذير
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج
الهواء .قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

مالحظة :تختلف الوضعية األفضل للريشات أفقية الوضع )المصاريع( وفقًا لوضع
التشغيل.

إشعار
تجنب مطلقًا فحص أو إجراء صيانة الوحدة بنفسك .وطلب من فني
خدمة مؤهل القيام بهذا العمل .وبالرغم من ذلك ،يمكنك كمستخدم
نهائي تنظيف مخرج الهواء ،والجزء الخارجي ،واللوحة األمامية ،مرشح
الهواء.

a

b

إنذار

a
b

تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو
أسالك أخرى عندما ينصهر المنصهر .حيث قد يتسبب استخدام السلك أو
السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

عملية التبريد
عملية التدفئة

تحذير
معلومات

بعد االستخدام لفترة طويلة ،افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق
من عدم تلفها .فإذا كانت تالفة ،فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر
ذلك عن إصابات.

إلجراء ضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي ،اطلع على الدليل المرجعي أو
دليل تشغيل واجهة المستخدم.
2

اتجاه تدفق الهواء األفقي

تحذير

▪ اتجاه تدفق الهواء األفقي :عن طريق ضبط وضعية الريشات األفقية )فتحات
التهوية( يدويًا.

قبل الوصول إلى األجهزة الطرفية ،تأكد من قطع كافة مصادر الطاقة.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لضبط أكواد التهوية )األكواد الرأسية(
1

اضبط الريشات أفقية الوضع من خالل استخدام واجهة المستخدم؛ كي
تتمكن بسهولة من الوصول إلى المقابض الموجودة على الريشات رأسية
الوضع.

2

أمسك المقابض ،ثم حركها إلى األسفل قليال ً.

3

وبعدها أمسك المقابض واضبطها على الناحية اليسرى أو اليمنى على حسب
الرغبة.

لتنظيف المكيف أو فلتر الهواء ،تأكد من إيقاف وقطع جميع إمدادات
الطاقة :وإال ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.
إنذار
انتبه الستخدام الساللم عند العمل في األماكن المرتفعة.
قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:
الشرح

الرمز

قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية
قبل الصيانة.

٧۔٢
a
a

a
مقابض

معلومات

تنظيف الوحدة
تحذير
قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف مخرج الهواء ،والجزء الخارجي،
واللوحة األمامية ،ومرشح الهواء.

عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة ،يجب أن يكون اتجاه ريش
التهوية في الجانب البعيد عن الجدار .حيث تنخفض الكفاءة عندما
يعترض الجدار اتجاه الهواء.
دليل التثبيت والتشغيل
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الصيانة والخدمة
٧۔٢۔١

لتنظيف مخرج الهواء والجزء الخارجي
إنذار
تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل .النتيجة المحتملة :الصدمة
الكهربائية أو الحريق.
إشعار
▪ تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد
الحشرات السائل .النتيجة المحتملة :فقدان اللون والتغير.
▪ تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 50
درجة مئوية أو أكثر .النتيجة المحتملة :فقدان اللون والتغير.

6

أغلق اللوحة األمامية ببطء.

٧۔٢۔٣

▪ تجنب تفرك بقوة عند غسل الشفرة بالماء .النتيجة المحتملة :تقشر
القفل الخارجي من السطح.

لتنظيف فلتر الهواء
إشعار

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف .إذا كان من الصعب إزالة البقع ،فاستخدم
مياه أو منظف محايد.

تجنب استخدام الماء الذي تصل درجة حرارته إلى  50درجة مئوية أو
أكثر .النتيجة المحتملة :فقدان اللون والتغير.
فترات تنظيف مرشح الهواء:

٧۔٢۔٢

لتنظيف اللوحة األمامية
إنذار
تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل .النتيجة المحتملة :الصدمة
الكهربائية أو الحريق.
إشعار
▪ تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد
الحشرات السائل .النتيجة المحتملة :تغير اللون وتشوه الجهاز.

▪ قاعدة عامة :نظف كل  6شهور .إذا كان الهواء في الغرفة ملوثًا للغاية ،فقم
بزيادة عدد مرات التنظيف.
▪ بناءً على اإلعدادات ،يظهر على شاشة واجهة المستخدم رسالة Time to clean
" filterحان وقت تنظيف المرشح"  .نظّف مرشح الهواء عندما تظهر الرسالة.
▪ إذا أصبح تنظيف األوساخ أمرًا مستحيال ً ،فقم بتغيير مرشح الهواء )= بالمعدات
االختيارية(.
كيفية تنظيف مرشح الهواء:
1

▪ تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 50
درجة مئوية أو أكثر .النتيجة المحتملة :تغير اللون وتشوه الجهاز.

افتح اللوحة األمامية .أمسك اللوحة األمامية من ألسنة اللوحة الموجودة على
الجانبين ،ثم افتحها إلى أن تتوقف اللوحة.

بإمكانك فك اللوحة األمامية لتنظيفها.
1

افتح اللوحة األمامية .أمسك اللوحة األمامية من ألسنة اللوحة الموجودة على
الجانبين ،ثم افتحها إلى أن تتوقف اللوحة.

a

a

a

2

a

لسان اللوحة

انزع فلتر الهواء .ادفع اللسان ناحية منتصف مرشح الهواء قليال ً ،ثم اسحب
المرشح ألسفل.

لسان اللوحة

2

قم بفك اللوحة األمامية عن طريق الضغط على الخطاطيف الموجودة في
كال جانبين اللوحة األمامية في اتجاه جانب الوحدة ،ثم فك اللوحة.

3

نظف اللوحة األمامية .امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء ،وال تستخدم
سوى منظف محايد فقط.

4

امسح اللوحة بقطعة قماش جافة  ،واتركها تجف في الظل.

5

ركِّب اللوحة األمامية .قم بمحاذاة خطاطيف اللوحة األمامية مع الفتحات ،ثم
ادفعها للداخل بالكامل.

3
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تنظيف مرشح الهواء .استخدم مكنسة كهربائية أو اغسله بالماء .إذا كان
مرشح الهواء متسخًا للغاية ،فاستخدم فرشاة ناعمة ومنظفًا محايدًا.

4

قم بتجفيف مرشح الهواء في الظل.

5

أعد تركيب مرشح الهواء .استبدل مرشح الهواء كما كان.

6

أغلق اللوحة األمامية .امسك اللوحة األمامية من خالل ألسنة اللوحة على
الجانبين ،واغلقها ببطء.

7

قم بتشغيل الطاقة.

8

لمسح شاشات التحذير ،انظر الدليل المرجعي الخاص بواجهة المستخدِم.
دليل التثبيت والتشغيل

10

٨استكشاف المشكالت وحلها
٧۔٣

نبذة عن الفريون

يحتوي هذا المنتج على الغازات المسببة لالحتباس الحراري .ال تصرف الغازات في
الجو.

٨

في حالة حدوث أحد األعطال التالية ،اتخذ اإلجراءات الموضحة أدناه واتصل
بالموزع.

نوع الفريونR32 :

إنذار

قيمة دالة االحترار العالمي لتلك الغازات675 :

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير
عادي )رائحة احتراق ،إلخ.(.

نوع غاز التبريدR410A :
قيمة احتمال اإلحترار العالمي )GWP): 2087.5

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب
أو صدمة كهربائية أو اندالع حريق .اتصل بالوكيل.

إشعار
يتطلب القانون ساري المفعول المعني بالغازات المفلورة المسببة
لالحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد
من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

يجب إصالح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.
القياس

العطل

أوقف تشغيل مفاتيح التيار الرئيسي
إذا كان جهاز األمان مثل المصهر أو قاطع الدائرة
كثيرا أو ال يعمل إلى الوحدة.
الكهربائية أو جهاز التيار المتبقي يعمل
ً
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بصورة صحيحة.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون 2المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية االحترار العالمي ) (GWPللمبرد × إجمالي شحنة المبرد
]بالكيلوجرام[ 1000 /

في حال تسرب الماء من الوحدة.

أوقف التشغيل.

يرجى االتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

مفتاح التشغيل ال يعمل بصورة صحيحة.

افصل مصدر اإلمداد بالطاقة.

تحذير :مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد ) R32إن وجد( في هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.
راجع مواصفات الوحدة الخارجية للتعرف على نوع غاز التبريد المراد
استخدامه.

إذا عرضت واجهة المستخدم

إنذار

إنذار
▪ تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
▪ تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة
سرعة عملية إذابة الثلج بخالف الوسائل التي توصي بها الشركة
المصنعة.
▪ تأكد من أن الفريون داخل الجهاز عديم الرائحة.
إنذار
غاز التبريد  R410Aغير قابل لالشتعال ،وغاز التبريد  R32له قابلية
اشتعال معتدلة ،وال يتسربان في الظروف الطبيعية .في حالة تسرب
غاز التبريد في الغرفة ومالمسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز،
قد يتسبب هذا في اندالع حريق )في حالة غاز  (R32أو تكوين غازات
ضارة.
أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة لالشتعال ،وقم بتهوية الغرفة ،ثم
اتصل بالبائع الذي اشتريت منه الوحدة.
تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصالح القطعة التي
تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

دليل التثبيت والتشغيل

.

أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز
العطل .إلزالة شاشات التحذير ،راجع
الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.

إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ولم يكن أي
من األعطال المذكورة أعاله واضحًا ،فتحقق من الجهاز وفقًا لإلجراءات التالية.
معلومات

ينبغي تخزين الجهاز المستخدم فيه غاز التبريد  R32بطريقة تمنع
تعرضه ألضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية ال يحتوي على مصادر
إشعال تعمل باستمرار )مثال :اللهب المكشوف ،أو األجهزة التي تعمل
بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء( .ينبغي أن تكون مساحة
الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السالمة العامة.

11

استكشاف المشكالت وحلها

ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خالل http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product /informationللحصول على مزيد من اإلرشادات حول استكشاف
األخطاء وإصالحها.
إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك ،بعد التحقق من جميع العناصر
المذكورة أعاله ،فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد األعراض واسم الطراز الكامل
للوحدة )مع رقم التصنيع إن أمكن( وتاريخ التثبيت )قد يكون مدرج في بطاقة
الضمان(.

٩

النقل إلى مكان آخر

اتصل بالوكيل المحلي لديك إلزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها ،حيث يتطلب نقل
الوحدات خبرة فنية.

١٠

التخلص من الجهاز
إشعار
ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك :ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز
ومعالجة الفريون وتغير الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات
المعمول بها .يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة
إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.
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نبذة عن الصندوق

معلومات لفني التركيب
١١

نبذة عن الصندوق

١١۔١

الوحدة الداخلية

إنذار
ينبغي تخزين الجهاز المستخدم فيه غاز التبريد  R32بطريقة تمنع
تعرضه ألضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية ال يحتوي على مصادر
إشعال تعمل باستمرار )مثال :اللهب المكشوف ،أو األجهزة التي تعمل
بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء( .ينبغي أن تكون مساحة
الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السالمة العامة.

تحذير :مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد ) R32إن وجد( في هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.
راجع مواصفات الوحدة الخارجية للتعرف على نوع غاز التبريد المراد
استخدامه.

١٢۔١۔١

معلومات
مستوى ضغط الصوت أقل من  70ديسيبل صوتي.

▪ عند التسليم ،يجب فحص الوحدة تحريًا عن وجود أي تلف .يجب اإلبالغ فورًا عن
أي تلف إلى وكيل التعويضات الخاص بالجهة الناقلة.

تحذير

▪ أحضر الوحدة المغلفة إلى أقرب مكان ممكن من مكان تركيبها النهائي لمنع
إتالفها أثناء النقل.

هذا الجهاز غير مصمم ليصل إليه عامة الناس ،فركبه في مكان آمن،
محميًا من الوصول السهل إليه.

▪ أفرغ محتويات الوحدة الداخلية بالكامل وفقًا للتعليمات المذكورة في ورقة
تعليمات تفريغ المحتويات.

١١۔١۔١
1

إزالة:

▪ قوة الحائط .تحقق مما إذا كان الحائط قويًا بما فيه الكفاية لتحمل وزن الوحدة.
إذا كان هناك أي خطر ،فعزز قوة الحائط قبل تركيب الوحدة.

▪ حقيبة الملحقات موجودة في أسفل الصندوق.
▪ لوحة التركيب مُركبة في الجهة الخلفية من الوحدة الوحدة الداخلية.

g

×3

×1

e

f

×1

d

×4

×1

هذه الوحدة ،على حد سواء الداخلية والخارجية ،مناسبة للتركيب في
أي بيئة تجارية وصناعية خفيفة.
▪ عزل الحائط .إذا تجاوزت ظروف حرارة الحائط  30درجة مئوية وتجاوزت درجة
الرطوبة النسبية  ،%80أو إذا تسرب هواء نقي من خالل الحائط ،يجب تركيب
عزل إضافي )بحد أدنى سمك  10من البولي إيثلين(.

فك الملحقات من الوحدة الداخلية

c

متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية

b

×1

a

×1

▪ تدفق الهواء .تأكد من عدم وجود أي شيء يمنع تدفق الهواء.
▪ الصرف .تأكد من إمكانية صرف مياه التكثيف بشكل صحيح.
▪ المساحة .تذكر المتطلبات التالية:

≥90
≥30

١٢

≥50

a
≤120

b ≥1800

d
e
f
g

تركيب الوحدة

)(mm

معلومات

a
b

إذا كنت غير متأكد من كيفية فتح أجزاء الوحدة أو غلقها )اللوحة األمامية
وصندوق األسالك الكهربائية والشبكة األمامية…( ،فراجع دليل مرجع
المثبت الخاص بالوحدة للتعرف على إجراءات فتحها وغلقها.

يجب إجراء التركيب بواسطة مسؤول تركيب مرخص ،ويجب أن يمتثل
اختيار المواد والتركيب للتشريعات المعمول بها .في أوروبا ،المعيار
 EN378هو المعيار المعمول به.

تجهيز مكان التركيب

تجنب التركيب في بيئة تحتوي على الكثير من المذيبات العضوية مثل الحبر
والسيلوكسين.

عائق
أدنى حد للمسافة الفاصلة عن األرضية

إشعار
يُحظر تعليق الوحدة الداخلية على الحائط مباشرةً .استخدم قاعدة
التثبيت المرفقة أثناء عملية التركيب.

إنذار

١٢۔١

≥90

a
b
c

دليل التثبيت والتشغيل
احتياطات السالمة العامة
مسامير التثبيت  M4×25Lللوحة التركيب ) ،(×9ومسامير اإلحكام
 ×M4×12L (2لفئة  ،71و ×3لفئة (100
روابط الكابالت  1) -رابط بحجم كبير ،و  3بحجم صغير(
شريط العزل
غطاء المسامير )لفئة  100فقط(
لوحة تركيب

≥50

١٢۔٢

تثبيت الوحدة الداخلية

١٢۔٢۔١

لتثبيت لوحة التركيب

1

قم بإزالة قاعدة التثبيت من الوحدة.

▪ قم بإخراج مسماري من فئة  71أو مسمار واحد من فئة .100
▪ ادفع المقابض للداخل نحو اتجاه السهم.
▪ أزل قاعدة التثبيت.
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دليل التثبيت والتشغيل

12

١٢تركيب الوحدة
A
c

c

2

a

2

2

1

2

c

e

2

b
1

c

f

3

b

c
c

a

c

B

c

a
b
c
d
e
f

2
2
1

A
B
a
b
c

2

d

3

b

فئة 71
فئة 100
لوحة تركيب
مسمار
المقبض

a

b

األنبوب األيمن
األنبوب السفلي األيمن
األنبوب الخلفي األيمن
األنبوب السفلي األيسر
األنبوب الخلفي األيسر
األنبوب الخلفي األيسر

3

ضع قاعدة التثبيت على الحائط ،ثم قم بتركيبها بشكل مؤقت.

4

ضع قاعدة التثبيت في وضع مستوٍ )استخدم األلسنة الموجودة على قاعدة
التثبيت(.

5

ضع عالمة على مراكز نقاط الحفر على الحائط باستخدام شريط قياس.
اضبط وضع طرف شريط القياس على الرمز " ".

6

قم بإنهاء عملية التثبيت عن طريق إحكام قاعدة التثبيت على الحائط:

▪ عند استخدام مسامير) M4×25Lملحق( ،أحكم ربط ما ال يقل عن  4مسامير
في كال الجانبين.

اختر وضعية األنابيب )انظر "١٢۔٢۔ ٣إلزالة غطاء منفذ األنبوب" ][143
للتعرف على معلومات عن األنابيب السفلية أو الجانبية(:

▪ عند استخدام المسامير )مثال :في الحوائط اإلسمنتية( :فاستخدم مسامير مقاس
) M8~M10إمداد داخلي( على كل جانب.
معلومات
يمكن االحتفاظ بغطاء منفذ األنبوب التي تم إزالتها في عبوة لوحة
التركيب.

52

a

a

c

i

c

b

a

A

a

103

290
101
44
دليل التثبيت والتشغيل
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d

d

e

e
98

104

a

a

344
389
411

g

a

h

a

85

44

)(mm

f

f

60

480
1050
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تركيب الوحدة
36

c

a

c

a

a

i

b

a

B
80

340

194

f

f

d

45

e
89

a

186

)(mm

393
459
503

164

65

543
1200

A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i

١٢۔٢۔٢

a

a

h g

a

45

d
e

نمط التركيب مع قاعدة التثبيت لفئة 71
نمط التركيب مع قاعدة التثبيت لفئة 100
أفضل أماكن التثبيت
تجويف لغطاء منفذ األنبوب
عروات لوضع ميزان كحولي
فتحة الجدار  Ø80مم
وضع خرطوم التصريف
اضبط وضع شريط القياس على الرمز " "
أطراف أنبوب الغاز
أطراف أنبوب السوائل
فتحة تثبيت مؤقتة

لحفر ثقب في الجدار
تحذير
بالنسبة للجدران التي تحتوي على إطار معدني أو لوح معدني ،يُرجى
استخدام غطاء جداري في الفتحة من أجل منع احتمالية دخول الحرارة
أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

b

a

إشعار
a
b

التأكد من سد الفجوات حول المواسير باستخدام مادة الصقة ) تورد
عن طريق فني التركيبات لمنع تسرب المياه.
1

حفر ثقب تغذية كبير  80مم كبير في الجدار بانحناءة منحدرة نحو الخارج.

2

إدخال أنبوب جداري مدمج في الثقب.

3

إدخال غطاء جداري في األنبوب الجداري.

القطع لتوصيل األنبوب الجانبي
القطع لتوصيل األنبوب السفلي

1

قم بإزالة الشبكة األمامية.

2

قم بقطع غطاء منفذ األنبوب من داخل الشبكة األمامية باستخدام منشار
منحنيات.

a b

Ø80

c
3
a
b
c

4

إزالة أي نتوءات على طول قسم التقطيع باستخدام مبرد إبري نصف دائري.

أنبوب جداري مدمج )إمداد داخلي(
معجون )إمداد داخلي(
غطاء لثقب الجدار )إمداد داخلي(

بعد االنتهاء من األسالك وأنابيب التبريد وأنابيب الصرف ،ال تنسَ سد الفجوة
بالمعجون.

١٢۔٢۔٣

إلزالة غطاء منفذ األنبوب
معلومات
لوصل األنابيب على الجانب األيمن ،أو الجزء األسفل األيمن أو الجانب
األيسر أو الجزء األسفل األيسر ،يجب إزالة غطاء منفذ األنبوب.
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إشعار
ال تستخدم قاطعات إلزالة غطاء منفذ األنبوب ،ألن ذلك قد يضر بالشبكة
األمامية.

دليل التثبيت والتشغيل
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١٢تركيب الوحدة
لتثبيت الوحدة على قاعدة التثبيت

١٢۔٢۔٤
1

انزع اللوحة األمامية.

2

اضبط الوحدة الداخلية على خطاطيف لوحة التركيب .استخدم عالمات " "
كدليل.

3

ضع قطعة مواد تغليف أداة دعم.

a

e

b c

d

a
b
c
d
e

١٢۔٢۔٥

شبكة أمامية
أنابيب غاز التبريد
 2لسان
لوحة تزايد )ملحق(
قطعة مواد تغليف

إلعداد الصرف
معلومات
تأكد من التحقق من اإلرشادات العامة واتباعها بخصوص التصريف في
دليل مرجع المثبت الخاص بالوحدة الداخلية.

لتمرير المواسير من خالل ثقب الجدار

لربط المواسير على الجانب األيمن أو الجزء األيمن من الخلف أو

1

2

قم بتشكيل أنابيب التبريد على طول مسار األنابيب على لوحة التركيب.

3

قم بتثبيت األسالك الكهربائية وأنابيب سائل التبريد معًا باستخدام شريط فينيل
)إمداد داخلي(.

الجزء السفلي األيمن
معلومات
الجانب األيمن لتوصيل المواسير هو الوضع االفتراضي للمصنع .بالنسبة
لمواسير الجانب األيسر ،يجب إزالة األنبوب من الجانب األيمن وتثبيته
على الجانب األيسر.
1

تثبيت خرطوم الصرف إلى الجزء السفلي من أنابيب التبريد باستخدام شريط
فينيل الصق.

2

قم بلف خرطوم الصرف وأنابيب التبريد معًا باستخدام شريط عازل.

A

A

g

5

عند االنتهاء من عملية التركيب بالكامل )تركيب أنابيب التصريف "١٢۔٢۔ ٦إلعداد
الصرف" ] ,[153وأنابيب مائع التبريد " ١٣تثبيت األنابيب" ] [163واألسالك
الكهربائية " ١٤التركيب الكهربي" ] ،([173قم بتثبيت الوحدة الداخلية على
لوحة التثبيت "١٥۔ ١لتثبيت الوحدة على لوحة التركيب )المسطرة(" ].[183

١٢۔٢۔٦

قم بتوصيل أنابيب التصريف "١٢۔٢۔ ٦إلعداد الصرف" ] ،[153وأنابيب مائع
التبريد " ١٣تثبيت األنابيب" ] [163واألسالك الكهربائية " ١٤التركيب
الكهربي" ].[173

c

4

مرر خرطوم التصريف وأنابيب التبريد من خالل ثقب الجدار.

f

A
e

a
b
c
d
e
f
g

c

d

b

C

a

خرطوم تصريف
فتحة ثقب الحائط
أنابيب سائل التبريد
سلك كهربائي
شريط فينيل )إمداد داخلي(
أسالك إمدادات الطاقة
سلك اإلرسال وسلك واجهة المستخدِم

إشعار
▪ تجنب ثني مواسير الفريون.

A
B
C
a
b

a b B

أنابيب الجانب األيمن
أنابيب الجانب األيمن السفلي
أنابيب الجانب الخلفي األيمن
إزالة غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب األيمن
إزالة غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب السفلي األيمن

لربط المواسير على الجانب األيسر أو الجزء األيسر من الخلف أو
الجزء السفلي األيسر
معلومات

▪ ال تدفع مواسير الفريون في اإلطار السفلي أو الشبك األمامي.

الجانب األيمن لتوصيل المواسير هو الوضع االفتراضي للمصنع .بالنسبة
لمواسير الجانب األيسر ،يجب إزالة األنبوب من الجانب األيمن وتثبيته
على الجانب األيسر.
1

أزل مسمار تثبيت العزل على الجانب األيمن وإزالة خرطوم الصرف.

2

أزل قابس الصرف في الجانب األيسر وإرفاقه بالجانب األيمن.
إشعار
ال تضع زيت تشحيم )زيت فريون( على طبة الصرف عن إدخاله .قد
يتدهور حال طبة الصرف ويسبب تسرب الصرف منها.

دليل التثبيت والتشغيل
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تثبيت األنابيب
3

إدخال خرطوم الصرف في الجانب األيسر وال تنسى إحكام تثبيته بمسمار
التثبيت وإال فقد يحدث تسرب للمياه.

مادة مواسير الفريون

4

قم بتثبيت خرطوم الصرف إلى الجزء السفلي من أنابيب التبريد باستخدام
شريط فينيل الصق.

▪ مادة المواسير :استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض
الفسفوريك.
▪ الوصالت المفلجة :استخدم المواد اللدنة فقط.
▪ درجة وسمك صالبة األنابيب:
القطر الخارجي ) (Øدرجة التلدين
ُم َ
ط َّوع )(O
 9.5مم ) 3/8بوصة(
َ
 15.9مم ) 5/8بوصة( ُمط َّوع )(O

a
A
B

C
A
B
C
a
b

b

) (a

أنابيب الجانب األيسر
أنابيب الجزء الخلفي األيسر
أنابيب الجزء السفلي األيسر
إزالة غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجانب األيسر
إزالة غطاء منفذ األنبوب بالنسبة ألنابيب الجزء السفلي األيسر

١٣۔١۔٢

1
2

قم بصب حوالي  1لتر من الماء في وعاء التصريف ،وتحقق عما إذا كان
هناك تسرب للمياه.

a
b

وفقًا للتشريعات المعمول بها والحد األقصى لضغط العمل للوحدة )انظر " "PS Highعلى
لوحة اسم الوحدة( ،قد تكون هناك حاجة إلى سُمك أكبر لألنابيب.

عازل مواسير الفريون

▪ مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على األقل  120درجة مئوية
▪ سُمك العازل
القطر الخارجي لألنبوب
)(pØ

عزل القطر الداخلي ) (iØسمك العزل )(t

 9.5مم ) 3/8بوصة(

 15~12مم

≤ 13مم

 15.9مم ) 5/8بوصة(

 20~17مم

≤ 13مم

Øi
t

Øp

في حال كانت درجة الحرارة أعلى من  30درجة مئوية والرطوبة أعلى من %80
رطوبة نسبية ،فإن سمك مواد العزل يجب أال يقل عن  20مم لمنع حدوث التكثيف
على سطح العازل.

صينية التصريف
حاوية بالستيكية

أعد تركيب مرشحات الهواء )انظر "٧۔٢۔ ٣لتنظيف فلتر الهواء" ].([103

١٣۔٢

توصيل مواسير الفريون
خطر :خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

١٣

تثبيت األنابيب

١٣۔١

تجهيز مواسير الفريون

١٣۔١۔١

متطلبات مواسير الفريون

١٣۔٢۔١

قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع ال يحتمل أن يتعرضوا
فيه ألي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد،
ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية
ضد التآكل بشكل مناسب.

تحذير

تحذير :مادة قابلة لالشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد ) R32إن وجد( في هذه الوحدة قابل لالشتعال إلى حد ما.
راجع مواصفات الوحدة الخارجية للتعرف على نوع غاز التبريد المراد
استخدامه.

إشعار
قد تكون المواسير واألجزاء الحاوية للضغط مناسبة للفريون .استخدم
النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لمواسير الفريون.
▪ يجب أن تكون المواد الغريبة داخل المواسير )بما في ذلك الزيوت الخاصة
بالتركيب( ≥ 30ملجم 10/م.

لتوصيل مواسير الفريون بالوحدة الداخلية
تحذير

يجب تثبيت األنابيب وفقًا للتعليمات الواردة في " ١٣تثبيت
األنابيب" ] .[163يمكن استخدام الوصالت الميكانيكية فقط )مثل
وصالت اللحام+الشعلة( المتوافقة مع أحدث إصدار من .ISO14903

▪ طول األنبوب .احرص على أن تكون أنابيب التبريد قصيرة قدر اإلمكان.
1

توصيالت الفلتر .وصل مواسير التبريد بالوحدة باستخدام توصيالت الفلير.

2

عملية العزل .قم بعزل أنابيب التبريد ،ويجب أن يكون الشريط العازل ملفوفًا
من المنحنى على شكل حرف  Lمرورًا حتى النهاية داخل الوحدة كما يلي:

d

قطر مواسير الفريون
لتوصيالت أنابيب الوحدة الداخلية ،استخدم أقطار األنابيب التالية:

g h

القطر الخارجي لألنبوب )مم(
أنبوب السائل
Ø9.5

Ø15.9

b

e f
i

أنبوب الغاز
a
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t

▪ مع معدل انتقال حراري يتراوح بين  0.041و  0.052واط لكل متر كلفن
) 0.035و  0.045كيلو كالوري/متر ساعة درجة مئوية(

فك مرشحات الهواء )انظر "٧۔٢۔ ٣لتنظيف فلتر الهواء" ].([103

3

≤ 0.8مم

Ø

▪ استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:

للتحقق من تسريبات المياه

a
b

الصالبة ))t

((a

c d

b

a

األنابيب الميدانية
دليل التثبيت والتشغيل
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١٤التركيب الكهربي
b
c
d
e
f
g
h
i

أنابيب العزل الخاصة بأنبوب الوحدة الداخلية
أنابيب الوحدة الداخلية
شريط أنبوب العزل
شريط العزل )ملحق(
رابط الكابالت )ملحق(
نقطة بداية الربط
منحنى على شكل حرف L
خط التحام أنابيب العزل )احرص على عدم وجود أي فجوات في
خط التحام أنابيب العزل(

إشعار
تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط النقل بعيدًا عن بعضهما
البعض .قد يتم تمرير أسالك النقل وأسالك إمدادات الطاقة ،ولكن قد ال
تعمل بالتوازي.
1

قم بإزالة غطاء الصيانة ولوحة الحماية.

2

كابل واجهة المستخدم :قم بتوصيل الكابل بمجموعة أطراف التوصيل )الرموز
.(P1, P2

3

كابل التوصيل الداخلي )الوحدات الداخلية↔الخارجية( :مرر الكابل عبر اإلطار،
وقم بتوصيل الكابل بمجموعة أطراف التوصيل )تأكد من تطابق األرقام مع
األرقام الموضحة على الوحدة الخارجية وثبت السلك األرضي( وثبت الكابل
باستخدام أحد روابط الكابالت.

4

قم بسدّ جميع الفجوات مستخدمًا مادة منع التسرب )إمداد داخلي( لمنع الثلوج
والحيوانات الصغيرة من دخول الجهاز.

5

أعد تركيب لوحة الحماية وغطاء الصيانة.

إشعار
تأكد من عزل جميع مواسير الفريون .قد تسبب أي مواسير مكشوفة
حدوث عملية تكثيف.

التركيب الكهربي

١٤

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء

a

إنذار

▪ قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.

70~90
10~20

▪ يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه
االلتزام بالقانون المعمول به.

3

2

1

3

2

1

إنذار

e

استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

7

c
d

70~90

▪ يجب أن تتوافق جميع المكونات المشتراة في الموقع وجميع
اإلنشاءات الكهربائية مع التشريعات المعمول بها.

P1 P2 F1 F2 T1 T2

إنذار

REMOTE TRANSMISSION FORCED
CNTRL
WIRING
OFF

P1 P2 F1 F2 T1 T2

b

R-Ctrl D III-Net

استخدم فاصل لكل األقطاب بفاصل  3مم على األقل بين فجوات
نقطة التوصيل التي توفر فصل كامل عند انخفاض الفولتية .
a
b
c
d
e

إنذار
في حالة تلف كابل اإلمداد بالتيار ،يجب استبداله من قبل المصنّع أو
وكيل الخدمات التابع له أو األشخاص االكفاءة لتجنب المخاطر.

طرف أسالك التوصيل الداخلي
طرف أسالك واجهة المستخدم
كابل ربط التوصيل الداخلي
كابل طرف أسالك واجهة المستخدم
حزام تثبيت بحجم صغير )ملحق(

مسار األسالك الكهربائية:

مواصفات مكونات األسالك المعيارية

١٤۔١
المكون

المواصفات

كابل التوصيل الداخلي )الوحدات
الداخلية↔الخارجية(

كابل رباعي القلوب  1.5مم ~ 2.5مم
ومستخدم لـ  240~220فولت

2

)H05RN-F (60245 IEC 57
كابل واجهة المستخدم

2

((a

أسالك الفينيل المعزولة داخل غالف بحجم
 0.75إلى  1.25مم مربع أو كابالت
)بسلكين داخليين(
(H03VV-F (60227 IEC 52
بحد أقصى  500م

) (a

١٤۔٢

a

في حالة لم تستخدم أنابيب المجاري ،استخدم .(H07RN-F (60245 IEC 66

لتوصيل األسالك الكهربائية بالوحدة الداخلية

a

سلك كهربائي

مثال أسالك الجهاز الكامل
بالنسبة ألسالك الوحدات الخارجية ،ارجع لدليل التركيب المرفق بالوحدات الخارجية.
نوع الزوج :جهاز تحكم عن بعد واحد يتحكم في وحدة داخلية واحدة )النظام
القياسي(

إشعار
▪ تتبع مخطط توصيل األسالك )المرفقة مع الوحدة ،تقع داخل غطاء
الخدمة(.
▪ للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز االختياري ،راجع
دليل التثبيت المرفق مع الجهاز االختياري.
▪ تأكد من عدم عرقلة األسالك الكهربائية للتثبيت الصحيح لغطاء
الخدمة.
من المهم إبقاء أسالك مصدر التيار الكهربائي وأسالك النقل مفصولين عن بعضها
البعض .من أجل تجنب أي تداخل كهربائي يجب أن تكون المسافة بين كل سلكين
دائمًا  50مم على األقل.
دليل التثبيت والتشغيل
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إكمال عملية تثبيت الوحدة الداخلية
a

▪ عند استخدام نظام نوع زوجي نظامًا رئيسيًا لتشغيل العديد من الوحدات بشكل
متزامن ،يمكنك تنفيذ التحكم المتزامن في البدء/اإليقاف )مجموعة( لما يصل
إلى  16وحدة باستخدام جهاز تحكم عن بعد واحد) .يتم تشغيل جميع الوحدات
الداخلية وفقًا لواجهة المستخدم(

b

▪ ال تُفعّل قراءة الثيرموستات لدرجة حرارة الغرفة إال إذا تم توصيل الوحدة
الداخلية بواجهة المستخدم.
1 2 3

c

1 2 3

)a(2

)a(16

c

)a(1

)b(1

d

)b(16

P1 P2

)b(2
d

P1 P2

e
a
b
c
d
e

a
b
c
d

مصدر التيار الكهربائي
قاطع الحماية من التيار األرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية
واجهة المستخدم

الوحدة الخارجية )الرقم(
الوحدة الداخلية )الرقم(
الوحدة الداخلية التابعة
واجهة المستخدم

جهازي تحكم عن بعد :جهازا تحكم عن بعد يتحكمان في وحدة داخلية واحدة.

a
b

نظام التشغيل المتزامن :تتحكم واجهة مستخدم واحدة في  2وحدتين داخليتين
)يتم تشغيل  2وحدتين داخليتين بشكل مساوٍ(

a
b
1 2 3

1 2 3

c

c

1 2 3

d

P1 P2

1 2 3

d2

1 2 3

d1

)e(2

P1 P2

P1 P2

)e(1

P1 P2

P1 P2

P1 P2

a
b
c
d
e

a
b
c
d
e

e

مصدر التيار الكهربائي
قاطع الحماية من التيار األرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية
واجهة المستخدم

1

قم بإزالة غطاء الخدمة.

2

قم بتوصيل تحويلة بين أطراف التوصيل ) (P2 ،P1داخل علبة التحكم لجهاز
التحكم عن بعد )ال توجد روابط قطبية( .لنظام التشغيل المتزامن ،تأكد من
توصيل واجهة المستخدم بالوحدة الرئيسية.

التحكم بالمجموعة :جهاز تحكم عن بعد واحد يتحكم فيما يصل إلى  4وحدة
داخلية )جميع الوحدات الداخلية تعمل وفقًا واجهة المستخدم(

a

a
b

a
b

a

1 2 3

1 2 3

b

1 2 3

c

c

a
b
c

3
1 2 3

1 2 3

d2

P1 P2

P1 P2

1 2 3

d2

مصدر التيار الكهربائي
قاطع الحماية من التيار األرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية )الرئيسية(
وحدة داخلية )تابعة(
واجهة المستخدم

FAA71+100BUV1B
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d1

مجموعة أطراف التوصيل )) (X1Mالوحدة الرئيسية(
واجهة المستخدم )(MAIN
واجهة المستخدم )(SUB

عند استخدام واجهتي مستخدم ،يجب أن تضبط إحداهما على ""MAIN
واألخرى على " ."SUBلإلعدادات ،ارجع إلى دليل تركيب واجهة اتصال
المستخدم.

P1 P2

P1 P2

a
b
c
d1
d2
e

P1 P2 F1 F2

b
c

c

مصدر التيار الكهربائي
قاطع الحماية من التيار األرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية
واجهة المستخدم

e

١٥

إكمال عملية تثبيت الوحدة الداخلية

١٥۔١

لتثبيت الوحدة على لوحة التركيب )المسطرة(

1

قم بإزالة قطعة مواد التغليف.

دليل التثبيت والتشغيل

18

١٦بدء التشغيل
2

اضغط على اإلطار السفلي من الوحدة بكلتا اليدين لضبطه على الخطاطيف
السفلية من لوحة التركيب .تأكد من عدم انحصار األسالك أو تشابكها في أي
مكان.

تأريض الجهاز بشكل سليم وإحكام ربط أطراف األرضي.

3

اضغط على الحافة السفلية للوحدة الداخلية بكلتا اليدين إلى أن يتم تثبيتها
بإحكام بواسطة خطاف لوحة التركيب.

تركيب الفيوزات أو أجهزة الحماية المركبة محليًا وفق هذه الوثيقة دون
تجاوزها.

4

إحكام تثبيت الوحدة الداخلية بلوحة التركيب باستخدام مساميري تثبيت الوحدة
الداخلية مقاس  M4 × 12L (2مسمار لفئة  ،71و 3مسامير لفئة (100
)ملحق(.

تطابق الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة مع الجهد الكهربائي على
بطاقة بيانات الوحدة.

a

ال توجد توصيالت مفكوكة أو مكونات كهربائية تالفة في صندوق
المفاتيح.
ال توجد مكونات تالفة أو مواسير مخفوسة داخل الوحدات الداخلية
والوحدات الخارجية.

b
c

d

فتح الصمامات )الغاز والسائل( في الوحدة الخارجية بالكامل.

e
a
b
c
d
e

5

لوحة تزايد )ملحق(
أنابيب مائع التبريد
شريط العزل
اإلطار السفلي
مسمار ) M4×12Lملحق(  2مسمار لفئة  ،71و 3مسامير لفئة 100

١٦۔٢

لتشغيل االختبار
معلومات

أعد تركيب الشبكة األمامية واللوحة األمامية.

إلجراء التشغيل التجريبي ،انظر الدليل المرجعي أو دليل الخدمة
الخاص بواجهة المستخدم.

١٦

بدء التشغيل

إشعار
تجنب إيقاف تشغيل االختبار.

إشعار
قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل .إلى جانب تعليمات التجهيز
في هذا الباب ،تتوفر أيضًا قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في
) Daikin Business Portalالمصادقة مطلوبة(.

١٧

تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملة للتعليمات
الواردة في هذا الباب ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبالغ أثناء
التجهيز والتسليم للمستخدم.

١٧۔١

إشعار
قم دائما بتشغيل الوحدة باستخدام الثرمستورات و/أو مفتاح/استشعار
الضغط .إذا لم يكن األمر كذلك ،فقد يكون حرق الضاغط هو النتيجة.

١٦۔١

قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل

بعد تثبيت الوحدة ،تحقق أوال ً من العناصر المدرجة أدناه .بمجرد االنتهاء من كافة
الفحوصات ،يجب إغالق الوحدة .قم بتشغيل الوحدة بعد إغالقها.
قم بقراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل ،كما هو موضح في
الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.
أن الوحدة الداخلية مثبتة بشكلٍ صحيح.

التثبيت
ضبط الحقل

قم بضبط اإلعدادات الداخلية التالية ،بحيث تتوافق مع إعداد التركيب الفعلي ومع
احتياجات المستخدِم:
▪ وضع زيادة معدل تدفق الهواء
▪ معدل تدفق الهواء عندما تكون خاصية تحكم الثيرموستات ) OFFإيقاف
التشغيل(
▪ وقت تنظيف مرشح الهواء
▪ رقم الوحدة الداخلية لنظام التشغيل المتزامن
▪ اإلعداد الفردي الخاص بنظام التشغيل المتزامن
▪ جهاز التحكم بالكمبيوتر )إيقاف التشغيل ) (OFFالجبري تشغيل /إيقاف التشغيل
(ON/OFF
معلومات

تركيب الوحدة الخارجية بطريقة صحيحة.

▪ وصلة الملحقات االختيارية بالوحدة الداخلية قد تتسبب في حدوث
تغييرات في بعض إعدادات الحقل .لمزيد من المعلومات ،راجع
دليل التركيب الخاص الملحقات االختيارية.

تأكد من تركيب أنابيب التصريف بصورة صحيحة ومعزولة وتتدفق
التصريف بسالسة .التحقق من تسريبات الماء.

▪ ال ينطبق هذا اإلعداد إال عند استخدام واجهة المستخدم
 .*BRC1H52عند استخدام أي واجهة مستخدم أخرى ،راجع دليل
التثبيت أو دليل الخدمة لواجهة المستخدم.

النتيجة المحتملة :قد تتقاطر المياه المكثفة.
أن أنابيب غاز التبريد )الغازي والسائل( تم تثبيتها بصورة صحيحة
ومعزولة حراريًا.
اليوجد تسرب الفريون.

اإلعداد :وضع زيادة معدل تدفق الهواء
يجب أن يتوافق هذا اإلعداد مع احتياجات المستخدِم .من الممكن رفع تدفق الهواء
المعين )عالٍ ومتوسط ومنخفض( من الداخل .قم بتغيير رقم القيمة )—( كما هو
موضح في الجدول أدناه.

ال توجد أطوار مفقودة أو أطوار معكوسة.

دليل التثبيت والتشغيل
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التثبيت
إذا كنت تريد ضبط تدفق الهواء على…

فإن

) (1

رقم
الوضع
قياسي

رقم
اإلعداد

0 (23) 13

—
01

زيادة طفيفة

02

زائد

03

اإلعداد :معدل تدفق الهواء عندما تكون خاصية تحكم الثيرموستات ) OFFإيقاف

عند استخدام وحدات تحكم عن بعد السلكية ،فمن الضروري ضبط عنوان جهاز
التحكم عن بعد الالسلكي .راجع دليل التركيب المرفق مع الجهاز الالسلكي للتحكم
عن بعد للتعرف على تعليمات اإلعدادات.
اإلعداد :اإلعداد الفردي الخاص بنظام التشغيل المتزامن
نفِّذ اإلجراء التالي عند ضبط إعداد الوحدة الرئيسية والتابعة بشكل منفصل.
1

تغيير اإلعداد:
فإن

إذا كنت تريد…

رقم
الوضع

التشغيل(
يجب أن يتوافق هذا اإلعداد مع احتياجات المستخدِم .حيث يحدد سرعة مروحة
الوحدة الداخلية أثناء فصل خاصية الثيرموستات.
1

إذا ضبطت المروحة على التشغيل ،فقم بضبط سرعة معدل تدفق الهواء:
فإن

إذا كنت تريد…

) (1

رقم
الوضع
تعمل المروحة أثناء إيقاف عادي
تشغيل الثرموستات )وضع إيقاف
التشغيل التبريد/التدفئة(
أثناء إيقاف الثيرموستات
عند تشغيل التبريد

LL

رقم
اإلعداد

2 (21) 11

01
02

( (2

6 (22) 12

حجم اإلعداد

) (2

01
02

إيقاف التشغيل)(OFF

أثناء إيقاف الثيرموستات
عند تشغيل التدفئة

—

03

مراقبة 1

) (2

04

مراقبة 3

) (2

05

LL

( (2

3 (22) 12

حجم اإلعداد

) (2

إعداد موحد

مراقبة 1
مراقبة 2

) (2

05

) (1

إذا كنت تريد فاصل زمني لـ…

فإن

)تلوث الهواء(

رقم
الوضع

 ±200ساعة )خفيف(

0 (20) 10

رقم
اإلعداد

 ±100ساعة )عا ٍل(

—

3
4

افصل واجهة المستخدم من الوحدة الرئيسية وقم بتوصيلها بالوحدة التابعة.

قم بتشغيل مفتاح مصدر اإلمداد بالطاقة الرئيسي واضبط اإلعداد الفردي.
5

قم بإجراء اإلعداد الداخلي للوحدة التابعة.

6

أوقف تشغيل مصدر اإلمداد بالطاقة الرئيسي.

7

إذا كان هناك أكثر من وحدة تابعة ،فكرر اإلعداد لكل وحدة

8

افصل واجهة المستخدم من الوحدة التابعة وأعد توصيلها بالوحدة الرئيسية
مرة أخرى.
معلومات
▪ إذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد االختياري للوحدة التابعة ،فال
يلزم أن تعيد توصيل واجهة المستخدم المأخوذة من الوحدة
الرئيسية .ولكن ،أزل األسالك المثبتة بمجموعة أطراف توصيل
واجهة المستخدم للوحدة الرئيسية.
▪ بعد إعداد الوحدة التابعة ،أزل أسالك واجهة المستخدم ،وأعد
توصيل واجهة المستخدم من الوحدة الرئيسية.
▪ ال تعمل الوحدة بشكل سليم عندما يكون هناك واجهتا مستخدم أو
أكثر متصلتان بالوحدة في وضع نظام التشغيل المتزامن.

اإلعداد :جهاز التحكم بالكمبيوتر )إيقاف التشغيل ) (OFFالجبري و ON/OFF
تشغيل /إيقاف(
مواصفات األسالك وكيفية توصيلها

01
02

قم بتوصيل الدخل من الخارج بطرفي التوصيل  T1و T2في لوحة أطراف التوصيل
الخاصة بواجهة المستخدم )ال توجد روابط قطبية(.
T2

اإلعداد :رقم الوحدة الداخلية لنظام التشغيل المتزامن

إذا كان وضع النظام هو…

) (1

رقم
الوضع

F2

T1

FORCED
OFF

لضبط وضع نظام التشغيل المتزامن ،قم بضبط اإلعداد الداخلي التالي:
فإن

02

افصل مصدر اإلمداد بالطاقة الرئيسي.

اإلعداد :وقت تنظيف مرشح الهواء
يجب أن يتطابق هذا اإلعداد مع تلوث الهواء في الغرفة .يحدد الفاصل الزمني
لعرض "حان وقت تنظيف المرشح" على واجهة المستخدم.

01

2

03

) (2

1 (21) 11

—

قم بإجراء اإلعدادات الداخلية للوحدة الرئيسية.

01

04

رقم
اإلعداد

اإلعداد الفردي

02

إيقاف التشغيل )(OFF

) (1

a
رقم
اإلعداد

—

a

المدخل A

01

مواصفات األسالك

متزامن )وحدتان(

02

مواصفات األسالك

متزامن )ثالث وحدات(

03

مقاس

 0.75تقريبًا  1.25مليمتر

طرف التوصيل الخارجي

تالمس يمكنه ضمان الحد األدنى من الحمل المطبق البالغ
 15فولت تيار مستمر 10 ،مللي أمبير.

0 (21) 11

زوجي )وحدة واحدة(

عند االستخدام في وضع نظام التشغيل المتزامن ،راجع قسم "اإلعداد الفردي
لنظام التشغيل المتزامن" لضبط الوحدات الرئيسية والتابعة بشكل منفصل.

سلك أو كابل فينيل مغلف )سلكان(
2

التشغيل

) (1

) (2

تُعرّ ف اإلعدادات الداخلية كما يلي:
•  :Mرقم الوضع – الرقم األول :لمجموعة الوحدات – األرقام الواردة بين قوسين :للوحدات الفردية
•  :SWرقم اإلعداد
• — :رقم القيمة
 :افتراضي
•
سرعة المروحة:
•  :LLالسرعة المنخفضة للمروحة )يتم ضبطها أثناء إيقاف تشغيل الثرموستات(
•  :Lالسرعة المنخفضة للمروحة )يتم ضبطها من خالل واجهة المستخدِم(
• حجم الضبط :تتطابق سرعة المروحة مع السرعة التي حددها المستخدِم باستخدام زر سرعة المروحة الموجود في واجهة المستخدِم.
• المراقبة  :3 ،2 ،1المروحة مغلقة لكنها تعمل لمدة قصيرة كل  6دقائق لرصد درجة حرارة الغرفة عن طريق ) LLالرصد األول(1أو ) Lالرصد الثاني( أو عن طريق حجم الضبط )الرصد الثالث(.
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١٨البيانات الفنية
تشغيل On/OFF

إيقاف تشغيل بالقوة
يوقف المدخل " "ONالتشغيل )غير ممكن
بواسطة واجهة المستخدم(.

 (aدخل لزري ) ON → OFFتشغيل/
إيقاف(
النتيجة :يقوم بتشغيل الوحدة

يمكن المدخل  OFFواجهة المستخدم من
التحكم بالوحدة

إيقاف(

كيفية تحديد إيقاف التشغيل والتشغيل/إيقاف التشغيل الجبري
1

شغل مصدر الطاقة ثم استخدم واجهة المستخدم لتحديد التشغيل.

2

تغيير اإلعداد:
فإن

إذا كنت تريد…

) (1

رقم
الوضع
إيقاف تشغيل بالقوة

رقم
اإلعداد

1 (22) 12

تشغيل On/OFF

—

GRN

أخضر

RED

أحمر

GRY

رمادي

WHT

أبيض

YLW

أصفر

١٨۔١
١٨۔١۔١

دليل الرسم البياني لألسالك الموحد

A*P

لوحة الدائرة المطبوعة

*BS

تشغيل/إيقاف زر الدفع ،مفتاح التشغيل

BZ، H*O

جرس طنان

*C

مكثف

AC*، CN*، E*، HA*، HE*، HL*،
HN*، HR*، MR*_A، MR*_B، S*،
U، V، W، X*A، K*R_*، NE

01

*DB

02

*DS

مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة )(DIP

E*H

السخان

) ،FU*، F*Uلمعرفة الخصائص ،يرجى
الرجوع إلى لوحة الدائرة المطبوعة داخل
الوحدة الخاصة بك(

مصهر

بالنسبة لألجزاء واألرقام المستعملة ،قم بالرجوع إلى الرسم البياني الخاص
باألسالك الخاصة بالوحدة .يكون ترقيم األجزاء باألرقام العربية بترتيب تصاعدي
لكل جزء ويتم تمثيله في النظرة العامة بالرمز "*" في الرمز الخاص بالجزء.

*FG

وصلة )أرضية اإلطار(

*H

جديلة أسالك

H*P، LED*، V*L

مصباح إشارة ،الصمام الثنائي الباعث للضوء

HAP

صمام ثنائي باعث للضوء )شاشة الخدمة
خضراء(

HIGH VOLTAGE

الفولت المرتفع

IES

حساس العين الذكي

*IPM

وحدة الطاقة الذكية

K*R، KCR، KFR، KHuR، K*M

التتابع المغناطيسي

L

مباشر

*L

ملف

L*R

مفاعل

المعنى

*M

محرك متدرج

قاطع الدائرة

تأريض وقائي

M*C

محرك ضاغط

التوصيالت

المعنى

الرمز

A

وصلة

M*F

محرك المروحة

M*P

محرك مضخة التصريف

M*S

محرك متأرجح

واقي لألرض )براغي(

*MR*، MRCW*، MRM*، MRN

التتابع المغناطيسي

مقوم التيار

تأريض

موصل المرحل

أسالك المجال

موصل الدائرة الكهربائية القصيرة

N

محايد

*=n=*، N

عدد مرات المرور خالل الحلقة الحديدية

PAM

تضمين سعة النبضة

*PCB

لوحة الدائرة المطبوعة

مصهر

طرفي

*PM

وحدة الطاقة

الوحدة الداخلية

شريط طرفي

PS

إمداد طاقة التحويل

*PTC

الثيرمستور الخاص بالتحكم الحراري السلبي

الوحدة الخارجية

ماسك األسالك

INDOOR

*Q

الترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية
القطب )(IGBT

Q*C

قاطع الدائرة

Q*DI، KLM

قاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالتسرب
األرضي

Q*L

حامي الحمل الزائد

OUTDOOR

قاطع الحماية من التيار
األرضي
الرمز

اللون

الرمز

اللون

BLK

أسود

ORG

برتقالي

) (1
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التوصيل ،الوصلة

D*، V*D

البيانات الفنية

مخطط األسالك

الرمز

المعنى

الصمام الثنائي

▪ تتوفر المجموعة الكاملة ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin
) Business Portalتلزم المصادقة(.

,

BRN

بنى

PRP، PPL

أرجواني

قنطرة الصمام الثنائي

▪ تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع  Daikinاإلقليمي
)يمكن الوصول إليه بشكل عام(.

الرمز

BLU

أزرق

PNK

وردي

 (aدخل لزري ) ON → OFFتشغيل/

النتيجة :يوقف تشغيل الوحدة

١٨

الرمز

اللون

الرمز

اللون

تُعرّ ف اإلعدادات الداخلية كما يلي:
•  :Mرقم الوضع – الرقم األول :لمجموعة الوحدات – األرقام الواردة بين قوسين :للوحدات الفردية
•  :SWرقم اإلعداد
• — :رقم القيمة
 :افتراضي
•
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البيانات الفنية
الرمز

المعنى

Q*M

مفتاح حراري

Q*R

قاطع الحماية من التيار األرضي

*R

مقاوم

R*T

الثيرمستور

RC

جهاز استقبال

S*C

مفتاح كهرباء حدي

S*L

مفتاح عمولة

S*NG

كاشف تسرب مائع التبريد

S*NPH

حساس الضغط )عالي(

S*NPL

جساس الضغط )المنخفض(

*S*PH، HPS

مفتاح الضغط )عالي(

S*PL

مفتاح الضغط )منخفض(

S*T

منظم الحرارة

S*RH

حساس الرطوبة

*S*W، SW

مفتاح التشغيل

SA*، F1S

مانع الطفح

SR*، WLU

جهاز استقبال اإلشارات

*SS

مفتاح تحديد

SHEET METAL

صحيفة ذات لوحة ثابتة طرفية

T*R

محول

TC، TRC

جهاز بث

V*، R*V

المقاوم المتغير

V*R

وحدة طاقة قنطرة الصمامات الثنائية،
والترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية
القطب )(IGBT

WRC

وحدة تحكم عن بعد السلكية

*X

طرفي

X*M

شريط طرفي )مسدود(

Y*E

ملف صمام توسيع إلكتروني

Y*R، Y*S

ملف صمام عاكس إلكتروني

Z*C

حلقة حديدية

ZF، Z*F

فلتر الضجيج
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