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שמור על מדריך זה במקום בטוח לעיון עתידי.
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 .1אמצעי בטיחות
הקפד לפעול לפי "אמצעי הזהירות".
מוצר זה מגיע תחת המונח "מכשירי חשמל שלא נגישים לציבור הרחב".
מדריך זה מסווג את אמצעי הזהירות לאזהרות וזהירות.
הקפד לפעול לפי אמצעי הזהירות שלהלן :כולם חשובים להבטחת בטיחות מלאה.
אזהרה  .................מצביע על מצב שעלול להיות מסוכן ,ועלול לגרום למוות או לפציעה חמורה אם הוא לא נמנע.
זהירות  .................מצביע על מצב שעלול להיות מסוכן ,ועלול לגרום לפציעה קלה או בינונית אם הוא לא נמנע.
הוא גם עשוי לשמש כדי להתריע את המשתמשים מפני שיטות לא בטוחות.
לאחר השלמת ההתקנה ,בדוק את המזגן ובדוק אם הוא פועל כראוי .תן למשתמש הוראות נאותות לגבי השימוש והניקוי של
היחידה הפנימית על פי מדריך ההפעלה .בקש מהמשתמש לשמור על מדריך זה במקום בטוח לעיון עתידי.

•
•
•

•
•

אזהרה
בקש מהסוחר מקומי או מאיש שירות מוסמך לבצע את עבודות ההתקנה.
התקנה לא תקינה עלולה לגרום לדליפת מים ,להתחשמלות או לאש.
בצע את עבודת ההתקנה בהתאם להוראות ההתקנה.
התקנה לא תקינה עלולה לגרום לדליפת מים ,להתחשמלות או לאש.
התייעץ עם הסוכן שלך לגבי מה לעשות במקרה של דליפת חומר הקירור.
כאשר המזגן מותקן בחדר קטן ,יש צורך לנקוט בצעדים נאותים כדי לשמור על כך שכמות חומר הקירור שדלפה לא עולה על
גבול הריכוז במקרה של דליפה.
אחרת ,זה עלול להוביל לתאונה עקב חוסר בחמצן.
הקפד להשתמש רק בחלקים ובאביזרים המיועדים עבור עבודות ההתקנה.
טעות בשימוש בחלקים שצוינו עלול לגרום למזגן ליפול ,דליפת מים ,התחשמלות ,שריפה וכדומה.
התקן את המזגן על בסיס שיכול לעמוד במשקלו.
אם לא אז דבר זה עלול לגרום למזגן ליפול ולגרום לפציעה.
בנוסף ,זה עלול לגרום לרטט היחידות הפנימיות וכתוצאה לגרום לרעשים לא נעימים.

עברית
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בצע את עבודת ההתקנה תוך התחשבות ברוחות חזקות ,טייפון ,או רעידות אדמה.
התקנה לא תקינה עלולה לגרום לתאונות כגון נפילת המזגן.
וודא שכל העבודה החשמלית מתבצעת על ידי צוות מוסמך על פי החקיקה הרלוונטית )הערה  (1ומדריך התקנה זה ,באמצעות
מעגל חשמלי נפרד.
בנוסף ,גם אם החיווט קצר ,הקפד להשתמש בחיווט בעל אורך מספיק ולא לחבר חיווט נוסף לקבלת האורך הרצוי.
קיבולת לא מספקת של אספקת החשמל או חיבור חשמלי לא תקין עלולים לגרום להתחשמלות או לשריפה.
)הערה  (1פירוש הביטוי החקיקה הרלוונטית הוא "כל הדירקטיבות ,החוקים ,התקנות ו/או הקודים הבינלאומיים ,הלאומיים או
המקומיים רלוונטיים וישימים עבור מוצר או תחום מסוים".
חבר את המזגן להארקה.
אל תחבר את החיווט הקרקעי לצנרת גז או מים ,ממוליך ברקים או חיווט קו טלפוני.
חיבור הארקה שלא הושלם עלול לגרום להתחשמלות או לאש.
הקפד להתקין מפסק אוטומטי לדליפת הארקה.
אחרת עלול להיגרם התחשמלות או שריפה.
נתק את אספקת החשמל לפני הנגיעה ברכיבים החשמליים.
אתה עלול להתחשמל אם תיגע בחלק חי.
וודא שכל החיווט מאובטח ,תוך שימוש בחיווט שצוין ווודא שכוחות חיצוניים אינם פועלים על חיבורי המסוף או על החיווט.
חיבור או תיקון שלא הושלם עלול לגרום להתחממות יתר או לשריפה.
בעת החיווט בין היחידה הפנימית והחיצונית ,ובין חיווט אספקת החשמל ,חבר את החיווטים בצורה מסודרת ,כך שניתן יהיה
להדק את מכסה תיבת הבקרה באופן מאובטח.
אם מכסה התיבה הבקרה אינו במקומו ,הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של המסופים ,התחשמלות או שריפה.
אם גז הקירור דולף בזמן ההתקנה ,יש לאוורר את האזור מיד.
גז רעיל עלול להיווצר אם גז קירור בא במגע עם אש.
לאחר השלמת ההתקנה ,וודא שאין דליפה של גז הקירור.
גז רעיל עלול להיווצרות כתוצאה מדליפת גז הקירור לתוך החדר והגעתו במגע עם מקור שריפה ,כגון תנור חימום,
תנור או תנור בישול.
אין לגעת באופן ישיר בכל דליפה מקרית שהיא ממערכת הקירור .זה יכול לגרום לפצעים חמורים שיגרמו על ידי כוויות קור.
זהירות
התקן צנרת ניקוז על פי מדריך ההתקנה הזה כדי להבטיח ניקוז טוב ,ויש לבודד את הצנרת כדי למנוע עיבוי.
התקנה לא תקינה של צנרת הניקוז עלולה לגרום לדליפת מים ולהרטיב את הריהוט.
התקן את המזגן ,חיווט אספקת החשמל ,חיווט השלט וחיווט התמסורת במרחק של לפחות מטר אחד מטלוויזיות או מכשירי
רדיו כדי למנוע הפרעות בתמונה או רעש.
)בהתאם לגלי הרדיו ,מרחק של מטר  1עלול שלא להספיק למניעת רעשים(.
התקן את היחידה הפנימית רחוק ככל שאפשר מן נורות הפלורסנט.
אם מותקן ערכת שלט אלחוטי ,ייתכן שמרחק התמסורת יהיה קצר יותר בחדר שבו מותקהת תאורה אלקטרונית מסוג נורות
פלורסנט )סוג מהפך או התחלה מהירה(.
אל תתקין את המזגן במקומות כגון:
 .1במקומות בהם יש ערפל שמן ,תרסיס או אדי שמן כמו מטבח.
חלקי שרף עלול להתקלקל ,דבר היכול לגרום להם ליפול או לדליפת מים.
 .2במקומות בהם מיוצר גז מאכל/קורוזיבי כגון ,גז חומצה.
חלודה בצינורות הנחושת או בחלקים המולחמים עלולה לגרום לדליפת חומר הקירור.
 .3במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים אלקטרומגנטיים.
גלים אלקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.
 .4במקומות שבהם סיכוי לדליפת גזים דליקים ,בהם יש סיבי פחמן או אבק הניתן לבעירה באוויר ,או במקומות שבהם נמצא
שימוש בחומרים דליקים ונדיפים ,כגון מדלל או בנזין.
אש עלולה לפרוץ אם הגז דלף החוצה ונשאר סביב המזגן.
המזגן אינו מיועד לשימוש במקום שבו הוא עלול להתפוצץ.

עברית
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 .2לפני ההתקנה
אל תפעיל לחץ על חלקי השרף בעת פתיחת המכשיר או בעת הזזתו לאחר פתיחתו.
הקפד לבדוק מראש שחומר הקירור הנמצא בשימוש במהלך ההתקנה הוא ) .R410Aאם נמצא חומר קירור אחר ,היחידה
לא תפעל כראוי(.
• להתקנת היחידה החיצונית ,עיין במדריך ההתקנה המצורף ליחידה החיצונית.
• אין להשליך חלקים הדרושים להתקנה עד להשלמת ההתקנה.
• כדי להגן על היחידה הפנימית מפני נזק ,יש להשתמש בחומרי אריזה כדי להגן על היחידה לאחר נשיאתה עד לתחילת
ההתקנה.
• קבע את המסלול לנשיאת היחידה לאתר ההתקנה.
• השאר את היחידה בתוך האריזה תוך כדי נשיאתה ,עד ההגעה לאתר ההתקנה .אם יש צורך לפרוק את היחידה לפני נשיאתה,
היזהר שלא לפגוע בה.

 1-2אמצעי זהירות
• הקפד לקרוא את המדריך הזה לפני התקנת היחידה הפנימית.
• יחידה זו מתאימה להתקנה בסביבה ביתית ,מסחרית ותעשייתית קלה.
• אין להשתמש ביחידה במקומות שבהם תכולת המלח באוויר גבוהה כמו בחוף הים ,או כאשר המתח נוטה להשתנה הרבה כמו
במפעלים ,או כאשר הבסיס רוטט ולא יציב כמו כלי רכב או כלי שיט.

 2-2אביזרים
בדוק שהאביזרים הבאים כלולים ביחידה.
אין להשליך חלקים הדרושים להתקנה עד להשלמת ההתקנה.
שם

) (1לוח ההתקנה

כמות

 1סדרה

) (2ברגי חיבור עבור לוח
ההתקנה
 9פריטים.

) (3סרט הבידוד

) (4מהדק

פריט .1

 1גדול  3קטן

צורה
M4 × 25L
שם
כמות

) (5ברגי אבטחה
 2פריטים.
) 3פריטים עבור דרגה (100

צורה

) (6מכסה ברגים
 3פריטים.
)עבור דרגה  100בלבד(

)אחר(
• הוראות הפעלה
• הוראות התקנה

M4 × 12L

 3-2אביזרים אופציאנליים
• השלט הרחוק האופציונלי דרוש ליחידה פנימית זו.
)עם זאת ,השלט אינו דרוש עבור היחידה המשנית של מערכת ההפעלה הבו זמנית(.
• ישנם שני סוגים של שלטים רחוקים :חוטי ואל-חוטי .בחר בשלט מטבלה  1בהתאם לבקשת הלקוח והתקן אותו
במקום המתאים.
)להתקנה ,בצע את הוראות ההתקנה המצורפות לשלט(.
טבלה 1
שלט
סוג חוטי
סוג אל-חוטי

עברית

דגם
סוג BRC1E
סוג BRC1D

סוג משאבת חום

BRC7EB518

סוג עבור קירור בלבד

BRC7EB519
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הערה
• אם הלקוח מעוניין להשתמש בשלט שאינו מופיע ברשימה לעיל ,בחר בשלט מתאים לאחר שעיינת בקטלוגים ובמדריך הטכני.

שים לב לפרטים הבאים בזמן ההתקנה ובדוק אותם לאחר ההתקנה.
 .1פרטים שעליך לבדוק לאחר ההתקנה
פרטים שעליך לבדוק
האם היחידה הפנימית והיחידה החיצונית
מאובטחים היטב?
האם ההתקנה של היחידה הפנימית והיחידה
החיצונית הושלמה?
האם בדיקת דליפת הגז הסתיימה?
האם היחידה מבודדת לחלוטין? )צנרת קירור,
צנרת ניקוז(
האם זרימת הניקוז חלקה?
האם מתח אספקת החשמל תואם את זה שמוצג
על צלחת השם?
האם החיווט והצנרת נכונים?
האם היחידה מוארקת בבטחה?
האם גודל החיווט תואם למפרט?
האם משהו חוסם את מוצא האוויר או כניסתו
ביחידה הפנימית או החיצונית?
האם ציינת את אורך צנרת חומר הקירור וטעינת
חומר הקירור הנוסף?

מה צפוי להתרחש אם דבר זה לא נעשה כראוי

בדוק

היחידה עלולה ליפול ,ליצור רטט או להשמיע רעש.
ייתכן שתתרחש תקלה ביחידה או שהמרכיבים עלולים
להישרף.
זה עלול לגרום להידרדרות האיכות פעולת הקירור או
החימום.
המים המעובים עשויים לטפטף.
המים המעובים עשויים לטפטף.
ייתכן שתתרחש תקלה ביחידה או שהמרכיבים עלולים
להישרף.
ייתכן שתתרחש תקלה ביחידה או שהמרכיבים עלולים
להישרף.
הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
ייתכן שתתרחש תקלה ביחידה או שהמרכיבים
עלולים להישרף.
זה עלול לגרום להידרדרות האיכות פעולת הקירור או
החימום.
)דבר זה יכול לגרום לתקלה או לירידה באיכות הביצועים
עקב ירידה בנפח האוויר(.
חומר הקירור הנוסף במערכת אינו ברור.

 .2פרטים שעליך לבדוק בזמן המסירה ללקוח בנוסף ,עיין ה .1"-אמצעי בטיחות"
פרטים שעליך לבדוק
האם הגדרת השדה בוצעה )לפי הצורך(?
האם חיברת את מכסה תיבת הבקרה ,את מסנן האוויר ואת סורג הספיגה?
האם האוויר הקר )האוויר החם( נושב כראוי במהלך פעולת הקירור )החימום(?
האם הסברת את הפעולות בזמן הצגת מדריך ההפעלה ללקוח שלך?
האם הסברת את פעולת הקירור ,החימום ,המצב היבש ופעולות החימום והקירור האוטומטיים המתוארים
במדריך ההפעלה?
האם הסברת ללקוח מהו קצב זרימת האוויר בעת קביעת קצב זרימת האוויר כאשר התרמוסטט כבוי?
האם מתג החירום ) (EMGשל לוח המעגלים המודפס מופעל? בעת המסירה מהמפעל ,הוא מוגדר
כרגיל ).(NORM
האם מסרת את הוראות ההפעלה ללקוח שלך? )נא מסור גם את הוראות ההתקנה(.

בדוק

נקודות הסברה על הפעילות
וזהירות במדריך ההפעלה ,הם עלולים לגרום לפציעות ו/או נזק לחומרים
אזהרה
מאחר שהפריטים הם עם סימני
אם הם לא נצפו במהלך פעולתם .לכן ,בנוסף לשימוש כללי ,יש צורך להסביר אותם ללקוח וגם לבקש מהלקוחות לקרוא
אותם ביסודיות .לפיכך ,יש צורך להסביר באופן מלא את התוכן המתואר וגם לבקש מהלקוחות שלך לקרוא את מדריך
ההפעלה.
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 4-2הערה למתקין
הקפד להנחות את הלקוחות כיצד להפעיל את היחידה כראוי )במיוחד ניקוי המסננים ,הפעלת פונקציות שונות ,וכן התאמת
הטמפרטורה( על ידי ביצוע אותם פעולות בעצמם תוך קריאת המדריך ולבצע את מה שכתוב מילה במילה.

 .3בחירה באתר התקנה
אל תפעיל לחץ על חלקי השרף בעת פתיחת המכשיר או בעת הזזתו לאחר פתיחתו.
) (1בחר באתר התקנה שבו מתקיימים התנאים הבאים ואשר עומד באישור הלקוח שלך.
• במרווח העליון )כולל חלקה האחורי של התקרה( של היחידה הפנימית ,שבה אין סיכוי לדליפה או טפטוף של מים מצינור
חומר הקירור ,צינור הניקוז ,צינור המים וכו.
• היכן ניתן להבטיח חלוקת אוויר אופטימלית.
• היכן הקיר חזק מספיק כדי לשאת את משקל היחידה הפנימית.
• היכן הקיר אינו מוטה באופן משמעותי.
• היכן שום דבר לא חוסם את מעבר האוויר.
• היכן יש מרווח מספיק עבור תהליכי ההתקנה והתחזוקה.
)עיין באיור  1ובאיור (2
• היכן אפשר לנקז את החומרים המעובים כראוי.
• היכן אפשר לתקין את הצינור בין היחידה הפנימית והחיצונית בתוך הגבול המותר.
)פנה למדריך ההתקנה של היחידה החיצונית(.
• היכן המערכת אינה נחשפת לגזים דליקים.
• התקן את היחידה הפנימית לא פחות מ  2.5מ' מעל הרצפה .יש לקחת את הצעדים הדרושים כדי לשמור על הידיים רחוקים ממוצא האוויר
במקום נמוך יותר.

]המרווח הנדרש להתקנה )מ"מ([
≤50

≤50

≤50
≤30

חסימה
≥120
איור 1

≤) 2500מהרצפה(
להתקנה במקומות
גבוהים.

רצפה

איור 2

זהירות
• התקן את התקן את היחידה הפנימית והחיצונית ,תיל החשמל ותילי החיבור במרחק של לפחות מטר אחד מטלוויזיות או מכשירי רדיו כדי
למנוע הפרעות בתמונה או רעש.
)בהתאם לעוצמת האות הנכנס ,מרחק של מטר  1עלול שלא להספיק למניעת רעשים(.
• התקן את היחידה הפנימית רחוק ככל שאפשר מן נורות הפלורסנט.
אם מותקנת ערכת שלט אלחוטי ,ייתכן שמרחק התמסורת יהיה קצר יותר בחדר שבו מותקנת תאורה אלקטרונית מסוג נורות
פלורסנט )סוג אינוורטר או התחלה מהירה( ,מרחק התמסורת של השלט הרחוק עשויה להיות קצרה יותר.
• רמת לחץ הקול נמוכה מ.70 dBA -

עברית
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) (2בדוק אם אתר ההתקנה )כגון הרצפה והקיר( יכול לשאת את המשקל של היחידה ,ואם יש צורך ,חזק את המיקום עם לוחות וקורות
לפני ההתקנה .חזק את המיקום לפני ההתקנה כדי למנוע רטט ורעש חריג.
) (3ייתכן שהיחידה הפנימית אינו מותקנת ישירות על הקיר .השתמש בלוח ההתקנה המצורף ) (1לפני התקנת היחידה.

 .4הכנה לפני ההתקנה
) (1הסר את לוח ההתקנה ) (1מהיחידה ולאחר מכן חבר אותו לקיר.
)לוח ההתקנה מחובר באופן זמני ליחידה הפנימית עם ברגים )עבור דרגה  100בלבד() (.עיין באיור (3
)א( בדוק אם יש חור במקום לאבטחת לוח ההתקנה ).(1
• בחר מקום שבו יש מרווח ) 50מ"מ או יותר( בין התקרה לבין היחידה הראשית.
)ב( חבר זמנית את לוח ההתקנה ) (1למצב אבטחה זמני באמצעות החור ,והשתמש במישור כדי לוודא שהלוח נמצא בשיפוע או שצד צינור
הניקוז שלו מוטה מעט כלפי מטה.
)ג( אבטח את לוח ההתקנה ) (1לקיר באמצעות ברגי החיבור של לוח ההתקנה) (2או הברגים.
• אם אתה משתמש בברגים ,חבר את הלוח באמצעות בורג  M8או  M10בשני הצדדים )סך של  2ברגים(.
• אם אתה עובד עם בטון ,השתמש בברגי בסיס זמינים מסחרית ) M8או .(M10
) (2פתח את מעבר החור עבור הצנרת.
• ניתן להעביר את צינור חומר הקירור ואת תינור הניקוז באחד מ 6-הכיוונים :שמאל ,שמאל-מטה ,שמאל מאחור ,ימין ,ימין-
מטה או ימין מאחור) .עיין באיור (4
• בהתייחסות לסימן האגרוף בלוח ההתקנה ) ,(1בחר היכן להעביר את הצנרת ופתח את מעבר החור ) (φ80בקיר.
פתח את החור בכך שיהיה בשיפוע כלפי מטה עבור צנרת ניקוז.
)פנה ל .7" -עבודת צינור הניקוז"(.
) (3אם תשתמש בכיוונים בשמאל ,שמאל-מטה ,ימין ,ימין-מטה עבור הצנרת ,חתוך חור עבור הצנרת בסורג הקדמי באמצעות כלים כגון
סכין יפנית) .עיין באיור (5

בורג אבטחה-זמנית
)עבור דרגה  ,71לוח ההתקנה
) (1אינו מחובר באופן זמני ליחידה(.
סורג קדמי

לוח ההתקנה )אביזר(

צינור שמאלי

לחתוך לאורך
החריץ.

לחתוך

איור 5

6

צינור אחורי-שמאלי
צינור תחתון-שמאלי
צינור תחתון-ימני

איור 3
צינור אחורי-ימני

צינור ימני

איור 4

עברית
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 .5ההתקנה של היחידה הפנימית
לגבי החלקים שישמשו להתקנה ,הקפד להשתמש באביזרים המצורפים ובחלקים שצוינו.
זהירות
• התקן את היחידה בך שהיא אינה מוטה לצד או קדימה) .הפעלת כוח מופרז על צינור הניקוז עלולה לגרום לדליפת מים(.
• אין להחזיק את היחידה בתריסים האופקיים בעת הרמתה) .זה עלול לגרום לנזק בתריסים האופקיים(.
) (1הסר את הפאנל הקדמי ואת מכסה תיבת הבקרה) .עיין באיור (6
> כיצד להסיר את הפאנל הקדמי ואת מכסה תיבת הבקרה<
) (1פתח את הפאנל הקדמי עד לנקודה שבה הוא נעצר.
) (2דחוף את הציר מאחר צדדי הפאנל הקדמי לכיוון מרכז היחידה הראשית והסר אותו) .ניתן גם להסיר אותו על ידי הזזת הפאנל הקדמי
שמאלה או ימינה ולמשוך אותו קדימה(.
) (3הסר את הבורג ממכסה תיבת הבקרה ומשוך את הידית קדימה.

מכסה תיבת הבקרה

לוח קדמי
)(1

ציר
)(2

ציר

)(2

)(3
ידית
בורג

ציר
איור 6

) (2מקם את הצינור בכיוון שבו הוא יועבר.
עבור הצנרת בכיוון ימין ,ימין-מטה וימין מאחור) .עיין באיור (7
• עטוף את צינור הניקוז ואת צינור חומר הקירור בסרט הבידוד ) (3כך שצינור
הניקוז נמצא מתחת לצינור חומר הקירור.

סרט בידוד )(3
)אביזר(
צנרת חומר הקירור

עבור הצנרת בכיוון שמאל ,שמאל-מטה ,שמאל מאחור
• הסר את הסורג הקדמי) .עיין באיור (8
> כיצד להסיר את הסורג הקדמי <
) (1הסר את מהדקי סורג הברגים ואת הלשוניות המאבטחות את הסורג
הקדמי.

עברית

צינור ניקוז

איור 7
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) (2הסר הסורג הקדמי.

מיקום הלשונית
) 4מקומות(

מיקום הלשונית
) 3מקומות(

לשונית

מיקום הבורג ) 6מקומות(

מטבע ,וכו'.
מיקומי מהדק הסורג
) 3מקומות(
מיקומי האבטחה של הסורג הקדמי
עבור דרגה 100

כיצד להסיר את
מהדקי הסורג
)עבור דרגה  100בלבד(
הסר את המהדקים
שמתחת לסורג הקדמי
בעזרת מטבע.

מיקום הבורג
) 3מקומות(
מיקומי האבטחה של הסורג הקדמי
עבור דרגה 71

איור 8
> כיצד לחבר את מהדקי הסורג )עבור דרגה  100בלבד( <
חבר את מכסה הבורג ) (6המצורף למוצא האוויר 3) .מקומות(

• הוצא את פקק הניקוז ,את צינורות הבידוד ואת צינור הניקוז ממחבת הניקוז והחלפו.
)עיין באיור (9
• הלחם את צנרת חומר הקירור מראש ,והתאם אותה לצינור הנוזל וסימני צינור הגז החרוטים על לוח ההתקנה ).(1
> החלפת צינור ופקק הניקוז<
) (1הסר את פקק הניקוז וצינור הבידוד.
) (2הסר את בורגי ההתקנה של צינור הניקוז ומשוך את צינור הניקוז החוצה.
) (3החלף את פקק הניקוז ואת צינור הבידוד בצד ימין.
) (4החלף את צינור הניקוז בצד שמאל ,ואבטח את הצינור בברגי ההתקנה.

פקק ניקוז
אל תשים לובריקנט )שמן חומר הקירור( בעת הכנסתו.
זה עלול לגרום הידרדרותבאיכות ולדליפות מים.

איור 9

צינור בידוד

וודא שאין
מרווחים.

הכנס באמצעות מפתח ברגים משושה ) 4מ"מ(.

אם לא החלפת את צינור הניקוז ,סביר להניח שהמים יצטברו בתוך היחידה .היווצרות רפש עלולה לסתום את הצינור ולגרום לדליפת מים.

8
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) (3חבר את היחידה הפנימית בעזרת על לוח ההתקנה בעזרת וו )) .(1עיין באיור (10
• הצבת חומר אגירה בין הקיר לבין היחידה הפנימית בשלב זה תהפוך את העבודה לקלה יותר.

חבר את הוו הפנימי לתוך לוח ההתקנה ).(1

מכסה תיבת הבקרה

סורג קדמי

הנח את חומר האגירה

קיר

לוח קדמי

הקפד להעביר את כל החוטים דרך
מדריך החיווט.
צינור ניקוז
צנרת חומר הקירור
לשונית
יש  2מקומות עבור דרגה .71
יש  3מקומות עבור דרגה .100

לוח ההתקנה )(1
)אביזר(

איור 10

חיווט )רכש מקומי(
חיווט היחידות ,חיווט קרקעי,
חיווט השלט

עבור הצנרת בכיוון ימין ,ימין-מטה וימין מאחור
• העבר את צינור הניקוז ואת צנרת חומר הקירור לקיר.
) (4העבר את חיווט היחידות ,החיווט הקרקעי  ,חיווט השלט דרך מדריך החיווט דרך החלק האחורי של היחידה הפנימית לחלק הקדמי.
) (5חבר את הצנרת) .פנה ל .6" -עבודת צנרת חומר הקירור"איור (11

אבטח אותו
בעזרת סרט ויניל.
צינור ניקוז
חיווט

צנרת חומר הקירור
עטוף את סרט הבידוד על ידי עטיפת לפחות חצי הרוחב
בכל עטיפה.
לעטוף את סרט בידוד עד לכיפוף בצורת .L

אטום אותו בעזרת דבק
אטימה.
איור 11

• חבר את התיילים החשמליים כגון החיווט בין היחידות על צינור חומר הקירור בעזרת סרט ויניל.
• אטום את הצנרת דרך החור בעזרת דבק אטימה.

עברית
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) (6דחוף את שני הקצוות התחתונים של היחידה הפנימית באמצעות ידייך וחבר את הלשונית שבגב היחידה הפנימית על לוח ההתקנה
בעזרת וו )) .(1עיין באיור (10
• בשלב זה יש להסיר את דבק אטימה שהצבת בשלב ).(3
• וודא שחיווט היחידות ,החיווט הקרקעי וחיווט השלט לא נתפסים בתוך היחידה הפנימית.

 nבעת השימוש בברגים ביחידה הפנימית

לוח ההתקנה )(1
)אביזר(

• הסר את הסורג הקדמי) .עיין באיור (8
• אבטח את היחידה הפנימית ללוח ההתקנה ) (1עם ברגי האבטחה ).(5
)עיין באיור (12

צינור ניקוז
צנרת חומר הקירור
סרט בידוד )(3
)אביזר(
M4 × 12L
)אביזר( )(5
) 2מקומות עבור דרגה .71
 3מקומות עבור דרגה (.100

איור 12

 .6עבודת צינור הניקוז
להתקנת היחידה החיצונית ,עיין במדריך ההתקנה המצורף ליחידה החיצונית.
הקפד לבצע בידוד תרמי בצהרת הגז והנוזל .בידוד לא שלם עלול לגרום לדליפת מים .על ההתנגדות התרמית של בידוד
צינור הגז להיות  120°Cומעלה .בסביבה שבה לחות גבוהה ,חזק את בידוד צנרת חומר הקירור .אם הבידוד אינו מספיק,
עלול להיווצר עיבוי על פני משטח הבידוד.
הקפד לבדוק מראש שחומר הקירור הנמצא בשימוש במהלך ההתקנה הוא ) .R410Aאם נמצא חומר קירור אחר ,לא יהיה
אפשרי לבצע פעולות רגילות כראוי(.
זהירות
מוצר זה הוא דגם ייעודי עבור חומר הקירור החדש ) .(R410Aבעת ההתקנה ,הקפד לפעול לפי אמצעי הבטיחות הבא.
• עבור חיבור הבהקה ,השתמש החותך צינורות ייעודי ובכלי הבהקה עבור .R410A
• צפה את המשטח הפנימי של ההבהקה עם שמן אתרי או שמן אסתרי לפני החיבור.
• השתמש באומי ההבהקה שסופקו ביחד עם היחידה .אל תשתמש באום הבהקה בדרגה .1
אחרת חומר הקירור עלול לדלוף.
• כדי למנוע מאבק ,לחות או כל חפץ זר אחר להיכנס לתוך הצינור ,יש לצבוט את קצה הצינור או לכסות את הקצה
בעזרת סרט.
• אל תרשה לדבר מלבד חומר הקירור המיועד להיכנס לתוך מעגל חומר הקירור ,כגון אוויר וכו .אם גז הקירור דולף בזמן
העבודה ,יש לאוורר את החדר מיד.
•
•
•
•

היחידה החיצונית טעונה בחומר הקירור.
הקפד להשתמש במפתח צינורות ובמפתח ברגים ביחד כפי שמוצג באיור,
בעת חיבור או ניתוק הצינורות אל המערכת או ממנה) .עיין באיור (13
עיין "בטבלה  "2עבור מידות ההבהקה.
בעת חיבור אום ההבהקה ,צפה את המשטח הפנימי של ההבהקה עם שמן אתרי
או שמן אסתרי ,וסובב את האום  3-4פעמים ביד לפני הברגתם פנימה.
)עיין באיור (14

םיגרב חתפ

תורוניצ חתפ
תרנצה תודחאת
הקהבהה םו

זהירות
• היזהר לא לגרום לנזק בחלק ההבהקה.

 13רויא

צפה את הכיוון הזה עם
שמן אתרי או שמן אסתרי.

איור 14
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טבלה 2

("3/8) φ 9.5

32.7-39.9

13.2 – 12.8

("5/8) φ15.9

61.8-75.4

19.7 – 19.3

0

גודל הצינור

מומנט הידוק )(N·m

מידות ההבהקה ) Aמ"מ(

הבהקה
0

45 ±2
0
0

90 ±2

R0.4-0.8

A

• עיין "בטבלה  "2כדי לקבוע את מומנט ההידוק הנכון.
זהירות
• הידוק יתר עלול לגרום לנזק בהבהקה ולגרום לדליפת חומר הקירור.
כאשר אין לך מפתח ברגים ,השתמש בטבלה  2ככלל האצבע
כאשר אתה ממשיך להדק את האם ההבהקה עם מפתח צינורות ,ישנה נקודת זמן שבה עוצמת מומנט הידוק גדלה פתאום.
מנקודה זו ,המשך את ההידוק והפנה את אום ההבהקה לזווית המוצגת להלן) .עיין בטבלה (3
לאחר סיום העבודה ,הקפד לבדוק שאין דליפה.
אם לא הדקת על פי ההוראות) ,אם הוא לא מהודק היטב( ,הדבר עלול להוביל לדליפת חומר הקירור )דליפה איטית( ולגרום
לתקלה במכשיר )כגון הידרדרות באיכות פעולת הקירור או החימום(.
טבלה 3
גודל הצינור
("3/8) φ 9.5
("5/8) φ15.9

אורך הזרוע המומלץ של הכלי
כ 200 .-מ"מ
כ 300 .-מ"מ

זווית המשך ההידוק
 60עד  90מעלות
 30עד  60מעלות

זהירות
הקפד לבודד כל צנרת שדה במלואה לחיבור הצנרת בתוך היחידה.
כל צנרת חשופה עלולה לגרום לעיבוי או לכוויות אם תגע בה.
• לאחר שבדת אם קיימת דליפה בחיבור הצנרת ,בצע בידוד תרמי עם צינורות הבידוד המשלימים של הצנרת ועם סרט הבידוד ) .(3יש לעטוף
את סרט הבידוד ) (3מהכיפוף בצורת  Lעד הסוף בתוך היחידה) .עיין באיור (15

צינור צנרת הבידוד ביחידה הפנימית

מהדק גדול )אביזר( )(4

סרט צינור הבידוד

סרט צינור הבידוד

תפר צינור הבידוד
צרף את סרט צינור הבידוד בכך שלא
יהיו מרווחים בין תפר צינור הבידוד.

סרט צינור הבידוד
צנרת מקומית

כיפוף
בצורת L

התחל בעטיפה

סרט בידוד )אביזר( )(3
פנה ל .5" -ההתקנה של
היחידה הפנימית"

צנרת היחידה הפנימית
צינור צנרת הבידוד ביחידה הפנימית

איור 15

• בעת הלחמת צנרת החומר המקרר ,התחל את ההלחמה רק לאחר ביצוע תחליפי חנקן )הערה  (1או בעת הכנסת החנקן לצנרת חומר הקירור
)הערה  .(2לאחר השלמת פעולה זו ,חבר את היחידה הפנימית בהבהקה.

עברית
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הערה
 .1עבור הליכי חילוף החנקן ,עיין במדריך ההתקנה לבנייה בסדרת הסוג מולטי ספליט )פנה לסוכן  Daikinשלך(.
 .2בזמן ההלחמה לאחר הזרמת החנקן דרך הצינור והחלפת החנקן באוויר ,ראוי להגדיר את לחץ החנקן ל 0.02MPa-עם שסתום צמצום לחץ.
)עיין באיור (16

שסתום צמצום-לחץ

קשירה
על חלקם להיות
שסתום ידיים
מחוברים

צנרת חומר הקירור

חנקן

חנקן

איור 16

 .3אל תשתמש בזרימה בעת הלחמת צינורות חומר הקירור .השתמש בסגסוגת מילוי הלחמה מסוג נחושת זרחן ):BCuP-2
 (ISO 3677 :JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795אשר אינה דורשת זרימה.
)זרימה המבוססת על כלור מזיקה מאוד למערכות צנרת חומר הקירור .דבר זה יגרום להיווצרות קורוזיה על צנרת חומר
הקירור ואם הזרימה מכילה פלואור ,גז הקירור יתקלקל.
 .4בעת ביצוע בדיקת דליפה ביחידה הפנימית והצנרת ביחידה לאחר התקנת היחידה הפנימית ,הקפד לעיין במדריך ההתקנה
של היחידה הפנימית או במדריך הטכני עבור לחץ בדיקת הדליפה והתקנת צנרת חומר הקירור.
 .5מחסור בחומר הקירור עקב טיהור אוויר או אם שכחת להטעין חומר קירור נוסף עלול לגרום לתקלה ביחידה )אינה מחממת
או מקררת(.
להתקנת צנרת חומר הקירור ,הקפד לעיין במדריך ההתקנה של היחידה החיצונית או במדריך הטכני.
זהירות
• אין להשתמש במעכבי חמצון או בחומרים דומים בזמן ההלחמה) .השאריות עלולות לגרום לסתימת הצינורות או נזק לחלקים(.

 .7עבודת צנרת הניקוז
) (1התקן צנרת הניקוז) .עיין באיור (17
בצע את התקנת צנרת הניקוז כדי לנקז את המים כראוי.
• על צנרת הניקוז להיות קצרה עם שיפוע כלפי מטה של  1/100או יותר ,וגם עליה למנוע היווצרות כיסי אוויר .גם על צינור הניקוז שהוא
ביחידות הפנימיות להיות בעל שיפוע כלפי מטה.
זהירות
• צנרת הניקוז עלולה להיסתם אם המים מצטברים בצינור הניקוז.
• שים לב לנקודות בנקודה  17בעת ביצוע עבודת הניקוז.

צינור ניקוז

צינור ניקוז

וודא שצינור הניקוז נמצא
בשיפוע כלפי מטה.

)שיפוע
כלפי מטה(

מנע מהקצה להגיע מתחת
למים גם בזמן הוספת המים.
איור 17
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• בעת הארכת צינור הניקוז ,השתמש בתוספת לצנרת הניקוז הזמינה מסחרית ,והקפד לבודד את החלק שנוסף לצינור הניקוז שביחידות
הפנימיות) .עיין באיור (18

צינור הניקוז של היחידה הפנימית
תוספת לצנרת הניקוז
)זמין באופן מסחרי(
צינור בידוד
)זמין באופן מסחרי(

סרט בידוד )אביזר( )(3
)פנה ל .5" -ההתקנה של היחידה הפנימית"(

איור 18

• וודא שקוטר הצנרת זהה לצנרת )הקוטר הנומינלי של ויניל כלוריד חזק הוא  13מ"מ( או גדול יותר.
• כשאתה מחבר מחבר צינור ויניל כלוריד חזק באופן ישיר )קוטר נומינלי של  13מ"מ( לצינור הניקוז המחובר ליחידה הפנימית )כלומר צנרת
מעורה ,וכו'( ,השתמש במחבר צינור ויניל כלוריד הזמין מסחרית )קוטר נומינלי של  13מ"מ() .עיין באיור (19

צינור ויניל כלוריד חזק
זמין באופן מסחרי
)קוטר נומינלי  13מ"מ(

מחבר צינור ויניל כלוריד
חזק זמין באופן מסחרי
)קוטר נומינלי  13מ"מ(

צינור הניקוז המחובר
ליחידה הפנימית

איור 19

זהירות
• אין לכופף או לסובב את צינור הניקוז המחובר ליחידה הפנימית ,כדי למנוע הפעלת כוח מופרז) .הפעלת כוח מופרז על צינור
הניקוז עלולה לגרום לדליפת מים(.
• בעת התקנת ערכת הניקוז המסופקת בנפרד ,עיין במדריך ההתקנה המצורף לערכת הניקוז.
) (2וודא שהניקוז מתבצע כראוי.
• לאחר השלמת התקנת צנרת הניקוז ,בצע בדיקת ניקוז על
ידי פתיחת הפאנל הקדמי ,הסרת מסנן האוויר ,שפוך מים
למחבת הניקוז ,ווודא שזרימת המים מתבצעת בצורה חלקה
מחוץ לצינור הניקוז.
)עיין באיור (20

מיכל פלסטיק
לשפיכה

מחבת הניקוז
איור 20

הקפד לא להתיז מים.

זהירות
חיבורי צנרת הניקוז
• אין לחבר את צינור הניקוז ישירות לצינורות ביוב שבהם ריח אמוניה .האמוניה שבביוב עשויה להיכנס ליחידה הפנימית דרך
צינורות הניקוז ולפגוע במחליף החום.

עברית
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 .8עבודת החיווט החשמלי
 1-8הוראות כלליות
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

על עבודת החיווט החשמלי להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך על ידי חברות חשמל )רק חשמלאי מוסמך רשאי לבצע עבודות
חשמל וחיבורי קרקע(.
על כל החיווט להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
יש להתקין מפסק אוטומטי המסוגל לכבות את אספקת החשמל למערכת כולה.
הקפד להתקין מפסק אוטומטי לדליפת הארקה ביחידה החיצונית.
)התקן את המפסק האוטומטי לדליפת הארקה כדי למנוע התחשמלות ושריפה(.
המתח שצוין עבור החיווט בין היחידה הפנימית והחיצונית ובין היחידות הפנימיות הוא .220-240V
אל תפעיל את אספקת החשמל )של היחידה הפנימית( עד לסיום כל עבודות ההתקנה.
הקפד לחבר את המזגן להארקה.
עיין במדריך ההתקנה המצורף ליחידה החיצונית לקבלת מידע על גודל הכבל החשמלי המתחבר ליחידה החיצונית ,ליכולת
המפסק האוטומטי והמתג וכן הוראות החיווט.
אל תחבר את החיווט הקרקעי לצנרת גז ,צנרת אינסטלציה ,ממוליך ברקים או חיווט קו טלפוני.
• צנרת גז :עלול לגרום לפיצוצים או לשריפה אם יש דליפת גז.
• אינסטלציה :אין לה השפעה על ההארקה אם נעשה שימוש בצנרת ויניל קשה.
• ממוליך ברקים או חיווט קו טלפוני :עלולים לגרום לפוטנציאל חשמלי גבוה וחריג בהארקה במהלך סערות ברקים.
עבור עבודת החיווט החשמלי ,עיין גם ב "תרשים החיווט" המצורף לחלק הפנימי של הסורג הקדמי.
לעולם אל תחבר את תיל אספקת החשמל אל בסיס המסוף עבור תיל השלט ,אחרת עלול להיגרם נזק למערכת.
לקבלת פרטים אודות חיווט השלט ,עיין במדריך ההתקנה המצורף לשלט.
)אין צורך בשלט עבור היחידה המשנית במצב מערכת ההפעלה בו זמנית(.
אין לגעת ב assy-של לוח המעגלים המודפס במהלך עבודת החיווט .אחרת ,הדבר עלול לגרום לנזקים.

 2-8מפרטים של חיווט שדה
לחיווט היחידה החיצונית ,עיין במדריך ההתקנה המצורף ליחידה החיצונית.
אספקת השלט וחוטי התמסורת תהיה בשטח) .עיין בטבלה (4
טבלה 4
תיל
חיווט בין היחידות
כבל השלט

H05VV-U4G
)הערה (1
כבל ויניל עם נדן או כבל ) 2תיל(
)הערה (2

2

גודל )מ"מ (

אורך

2.5

–

1.25 - 0.75

מקסימום  500מ'*

* זה יהיה סך האורך המורחב במערכת בזמן שליטה קבוצתית.
מפרטי החיווט מוצגים בתנאי שמתח החיווט ירד ב.2%-
הערה
 .1זה מראה את המקרה שבו נעשה שימוש בצנרת תעלות .אם לא נעשה שימוש בצנרת תעלות ,השתמש ב.H07RN-F-
 .2כבל ויניל עם נדן או כבל )עובי בידוד 1 :מ"מ או יותר(
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 .9כיצד לחבר את החיווטים ודוגמאות לכך
 1-9כיצד לחבר את החיווטים
שיטות חיבור החיווט בין היחידה פנימית וחיצונית ,החיווט הקרקעי וחיווט השלט
• חיווט בין היחידות ותיל ההארקה
חבר את החיווט בין היחידות ותיל ההארקה אשר נמתחו לתוך היחידה בשלב " .5ההתקנה של היחידה הפנימית" .במהלך הפעולה ,קשור
את החיווט בין היחידות לבין תיל ההארקה באמצעות המהדק הכלול )קטן( ) (4ולאחר מכן אבטחם היטב באמצעות המהדק הכלול )קטן( ).(4
)עיין באיור (21
• חיווט השלט )אין צורך בשלט עבור היחידה המשנית במצב מערכת ההפעלה בו זמנית(.
חבר את חיווט השלט לבסיסי המסוף ) P1ו.(P2 -
בזמן הפעולה ,אבטח היטב את חיווט השלט באמצעות המהדק הכלול )קטן( ).(4
)עיין באיור (21

> שיטות הידוק החיווט <

בסיס המסוף עבור החיווט
בין היחידות

יחידה
פנימית
1
2
3

מהדק קטן )אביזר( )(4
הדקו לאחר קשירת החיווט
בין היחידות לבין חיווט
הקרקעי.

ישר את המספרים.

יחידה
חיצונית
1
2
3

חיווט
קרקעי

כיצד לחבר את בסיס המסוף
לחיווט בין יחידות
חיווט בין היחידות
חיווט קרקעי

3

2

1

מסוף
קרקעי

כבל השלט

חיווט
קרקעי

מהדק קטן )אביזר( )(4
מהדק קטן )אביזר( )(4
) 3מקומות(
חתוך את כל עודפי החומרים
לאחר ההידוק.

3

2

1

חיווט
היחידות
P1 P2 F1 F2 T1 T2

REMOTE TRANSMISSION FORCED
CNTRL
WIRING
OFF

חיווט השלט
בסיס המסוף
עבור השלט )(6P

במקרה של שימוש במסוף אספקת
החשמל יחד עם חיבורי חיווט
אחרים

איור 21

הקפד לבדד את חלק
המסוף של החוט כראוי,
כדי שהמסופים לא יגעו
אחד בשני.

זהירות
• סדר את החיווט החשמלי והצמד היטב את מכסה תיבת הבקרה.
)אם התיילים החשמליים ייתפסו ויתנתקו ממכסה תיבת הבקרה הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה(.
• לאחר חיבור החיווט ,צרף את הדבק או את חומר הבידוד )אספקת שדה( אל חור החיווט כדי לא להשאיר מרווח ולמנוע כניסה
של יצורים קטנים מבחוץ.
• העבר את תיילי המתח הנמוך )חיווט השלט( במרחק של  50מ"מ או יותר מתיילי המתח הגבוה )תיילי החיבור בין היחידה
הפנימית והחיצונית( לבין תיל ההארקה ,כך שלא יוכלו לעבור באותו מקום.
אחרת הרעש החשמלי )סטטי חיצוני( עלול לגרום לפעולה שגויה או לשבירה.

עברית
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אמצעי בטיחות שיש לנקוט בהם עבור חיווט אספקת החשמל
השתמש במסוף עגול סיבוב עגול לחיבור בסיס מסוף אספקת החשמל) .עיין באיור (22
הקפד לעקוב אחר ההוראות הבאות אם לא ניתן להשתמש בו בשל סיבות בלתי נמנעות.
• אין לחבר תיילים בעלי מד שונה לאותו מסוף אספקת חשמל) .רפיון בחיבור עלול לגרום להתחממות יתר) (.עיין באיור (23
• בחיווט ,וודא שנעשה שימוש בתיילים שצוינו .כמו כן ,אבטח את התיילים בכך שלא יהיה ניתן להפעיל כוח חיצוני על המסופים.

חבר את שרוול הבידוד

מסוף עגול בסגנון פילוח
כבל חשמלי
איור 22
חבר את החוטים בעלי
אותם מימדים בשני
הצדדים) .טוב(

אין לחבר 2
חוטים בצד
אחד) .לא נכון(

אין לחבר חוטים
מממדים שונים.
)לא נכון(

טוב

לא נכון

לא נכון

איור 23
מומנט הידוק עבור עבור ברגי המסוף.
• יש להשתמש במברג מתאים כדי להדק את ברגי ההדקים .אם קצה המברג קטן מדי ,ראש הבורג עלול להינזק ,והבורג לא
יידחס כראוי.
• אם ברגי המסוף מנודקים יותר מדי ,הברגים עלולים להינזק.
עיין בטבלה  5עבור מומנט ההידוק של ברגי המסוף.
טבלה 5
מומנט הידוק )(N·m
בסיס המסוף עבור השלט

 0.79עד 0.97

בסיס המסוף עבור החיווט בין היחידות

 1.18עד 1.44

מסוף קרקעי

 1.18עד 1.44

• אין להלחים אם נעשה שימוש בתיל מחווט.

16
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 2-9דוגמא לחיווט
זהירות
הקפד להתקין מפסק אוטומטי לדליפת הארקה ביחידה החיצונית.
כדי למנוע התחשמלות או שריפה.
לחיווט היחידות החיצוניות ,עיין במדריך ההתקנה המצורף ליחידה החיצונית.
אשר את סוג המערכת.
• סוג הצמד :שלט אחד שולט ביחידה חיצונית אחת )מערכת סטנדרטית() .עיין באיור (24
• מערכת ההפעלה בו זמנית :שלט אחד שולט ב 2-יחידות פנימיות
) 2יחידות פנימיות פועלת באופן שווה) (.עיין באיור (25
• שליטה קבוצתית :שלט אחד שולט בעד  16יחידות פנימיות
)כל היחידות הפנימיות פועלות בהתאם לשלט הרחוק() .עיין באיור (26
•  2שלטים 2 :שלטים שולטים ביחידה פנימית אחת) .עיין באיור (28

מערכת ההפעלה בו זמנית

סוג הצנד

אספקת החשמל הראשית
מפסק אוטומטי
לדליפת הארקה

אספקת החשמל הראשית
מפסק אוטומטי
לדליפת הארקה

יחידה חיצונית

יחידה חיצונית

1 2 3

1 2 3

הערה(

הערה(
1 2 3

1 2 3

P1 P2

P1 P 2

P1 P2

יחידה פנימית )ראשית(

יחידה פנימית )משנית(

יחידה פנימית
P1 P2

1 2 3

שלט
)אביזר אופציאנלי(

שלט
)אביזר אופציאנלי(
איור 24

P 1 P2

איור 25

תיתצובק הטילש
תישארה למשחה תקפסא תישארה למשחה תקפסא תישארה למשחה תקפסא
יטמוטוא קספמ
הקראה תפילדל

יטמוטוא קספמ
הקראה תפילדל

יטמוטוא קספמ
הקראה תפילדל

תינוציח הדיחי

תינוציח הדיחי

תינוציח הדיחי

1 2 3

1 2 3

)הרעה

)הרעה
1 2 3

1 2 3

)הרעה
1 2 3

P1 P2

P1 P2

תימינפ הדיחי

1 2 3
P1 P2

תימינפ הדיחי

שלט שליטה קבוצתית
)אביזר אופציאנלי(

P1 P2

תימינפ הדיחי
)תישאר(

איור 26

הערה
• מספר המסופים של היחידה הפנימית וחיצונית חייבים להתאים.

עברית
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בזמן יישום שליטה קבוצתית
• בעת שימוש ביחידת צמד כיחידת ראשית עבור הפעלה בו זמנית ,ניתן להפעיל/לכבות בעזרת השלט עד  16יחידות באופן בו
זמני )באופן קבוצתי() .עיין באיור (27
• במקרה זה ,כל היחידות הפנימיות בקבוצה יפעלו בהתאם לשלט השליטה הקבוצתית.
• תרמו הגוף יעיל רק ליחידה הפנימית שאליה מחובר השלט.

יחידה חיצונית 16

יחידה חיצונית 2

יחידה פנימית
)משנית(

יחידה פנימית
)ראשית(

יחידה פנימית 16

יחידה חיצונית 1

יחידה פנימית 1

שלט שליטה קבוצתית
איור 27
שיטת החיווט
) (1הסר את מכסה תיבת הבקרה) .פנה ל .5" -ההתקנה של היחידה הפנימית"(.
) (2הנח את המחברים בין המסופים ) (P2 ,P1בתוך תיבת הבקרה עבור השלט) .אין קוטביות) (.עיין באיור  26ובטבלה (4

 2שלטים
אספקת החשמל הראשית
יחידה פנימית
)משנית(

מפסק אוטומטי
לדליפת הארקה
יחידה חיצונית
1 2 3

יחידה חיצונית

יחידה פנימית
)ראשית(

הערה(
1 2 3
P1 P2

יחידה פנימית
שלט )אביזר
אופציאנלי(

P1 P2

P1 P2

שלט )אביזר
אופציאנלי(

שלט 2

שלט 1

איור 28
הערה
• מספר המסופים של היחידה הפנימית וחיצונית חייבים להתאים.
 2שלטים )שליטה ביחידה פנימית אחת על ידי  2שלטים(
• בעת השימוש ב 2-שלטים ,על אחד להיות מוגדר כ"-ראשי" והשני כ"-משני".
שינוי המשנה/הראשי
• אם נעשה שימוש בשלט מדגם  ,BRC1Eעיין במדריך המצורף לו.
אם השלט מחווט ,שנה את הגדרת המתג באופן הבא:
) (1הכנס מברג שטוח לתוך המרווח בין החלק העליון לבין הקעורה שבחלק התחתון ,והסר את החלק העליון 2) .מקומות(
)לוח המעגלים המודפס מחובר לחלק העליון של השלט) (.עיין באיור (29
) (2סובב את מתג השינוי הראשי/משנה באחד משני לוחות המעגלים המודפסים מרחוק של השלט ל) ."S"-השאר את המתג
שבשלט האחר כ) (."M"-עיין באיור (30

18
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איור 29

איור 30

החלק התחתון
של השלט

לוח מעגלים מודפס
של השלט

החלק התחתון
של השלט

S
M

S
M

הכנס את המברג והסר
בעדינות את החלק
העליון של השלט.

)הגדרות המפעל(
)יש לשנות רק שלט
אחד אם הגדרות
המפעל נותרו ללא
שינוי(.

שיטת החיווט
) (3הסר את מכסה תיבת הבקרה )פנה ל .5" -ההתקנה של היחידה הפנימית"(.
) (4הוסף חיווט בין השלט ) 2משנה( לבין המסוף ) (P2 ,P1של בסיס המסוף ) (X1Mעבור השלט בתיבת הבקרה) .אין קוטביות(.
)עיין באיור  28ובטבלה (4
הערה
 .1כל חיווטי התמסורת ,למעט מתיילי השלט ,מקוטבים וחייבים להתאים לסמל המסוף.
 .2במקרים של שליטה קבוצתית ,בצע את חיווט השלט ליחידה הראשית בעת חיבורה למערכת ההפעלה הבו זמנית) .חיווט
ליחידה המשנית אינו נחוץ(.
 .3במקרה של שליטה קבוצתית ושלט מערכת הפעלה בו זמנית ,בחר בשלט המתאים ליחידה הפנימית בעלות רוב הפונקציות
)כגון יחידה בעלת פונקצית תנופת תריסי הטיית האוויר(.
 .4עבור מערכת הפעלה בו זמנית ,חבר את כבל השלט ליחידה הראשית.

 .10הגדרת שדה
השלם את כל " .1פרטים שעליך לבדוק לאחר ההתקנה" שבעמוד .4
• וודא שהתקנת החיווט עבור היחידה הפנימית והחיצונית הושלמה.
• וודא שהפריטים הבאים סגורים :מכסה תיבת הבקרה של היחידה הפנימית ,הלוח החיצוני ומכסה הצנרת של היחידה החיצונית.
>על הגדרת השדה להתבצע מהשלט בהתאם לתנאי ההתקנה<
• ההגדרה יכולה להתבצע על ידי שינוי "מספר מצב"" ,מספר קוד ראשון" ,ו"-מספר קוד שני".
• לנהלים והוראות ההגדרה ,עיין במדריך המצורף לשלט.
הערה
• "מספר מצב" בדרך כלל מוגדר עבור כל הקבוצה .על מנת להגדיר כל יחידה פנימית בנפרד ולבצע בדיקות לאחר שינוי
ההגדרות ,ציין את מספר המצב בסוגריים.
• אל תבצע הגדרות שאינן מופיעות בטבלה.

עברית
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 1-10הגדרות זרימת האוויר כאשר התרמוסטט כבוי
• קבע את קצב הזרימה בהתאם לדרישות הסביבה לאחר התייעצות עם הלקוח.
)כהגדרת היצרן ,זרימת האוויר כאשר תרמוסטט הקירור כבוי נקבעה למספר קוד שני " ,"02בזמן שההגדרות האחרות מוגדרות
ל) (."01"-עיין בטבלה (6
טבלה 6
הגדרה
פעולת המאוורר כאשר
התרמוסטט כבוי )קירור/חימום(
קצב זרימת האוויר כאשר
תרמוסטט הקירור כבוי
קצב זרימת האוויר כאשר
תרמוסטט החימום כבוי

רגיל
עצור
 LLקצב זרימת אוויר
הגדרת קצב זרימת
אוויר
 LLקצב זרימת אוויר
הגדרת קצב זרימת
אוויר

מספר מצב

מספר קוד ראשון

(21) 11

2

(22) 12

6

(22) 12

3

מספר קוד שני
01
02
01
02
01
02

הן הגדרות היצרן מהמפעל.

 2-10הגדרת סימן מסנן האוויר
• השלטים מצוידים בסמלי תצוגת מסנני האוויר מסוג גביש נוזלי כדי להציג את הערת "הגיע הזמן לנקות את מסנן האוויר".
• שנה את מספר הקוד השני לפי טבלה  7בהתאם לכמות הלכלוך או האבק בחדר.
)הגדרת היצרן של מספר הקוד השני היא " "01עבור זיהום אור מסנן האוויר(.
הסבר ללקוח שצריך לנקות את המסננים מעת לעת כדי למנוע את סתימתם ,ואת הזמן שהוגדר.
• ניתן לקצר את זמן הניקוי התקופתי של המסנן בהתאם לסביבת השימוש.
טבלה 7
הגדרה
זיהום אור מסנן האוויר
זיהום כבד מסנן האוויר

מרווח הזמן בין תצוגות סימני
מבנן האוויר
כ 200-שעה.
כ 100-שעה.

מס' מצב.

מספר קוד
ראשון

מספר קוד שני

(20) 10

0

01
02

 3-10קביעת קצב זרימת האוויר במצב מוגבר
• ניתן להגביר את קצב זרימת האוויר המוגדר ) H ,HHו (L -בהתאם למצב ההתקנה או לבקשת הלקוח .במקרה כזה ,החלף את
מספר הקוד השני כפי שמוצג בטבלה .8
)הגדרת היצרן של מספר הקוד השני היא " "01באופן סטנדרטי(.
טבלה 8
הגדרה
סטנדרטי
עלייה קטנה
עלייה

20

מספר מצב

מספר קוד ראשון

(23)13

0

מספר קוד שני
01
02
03
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 4-10הגדרת מספר מערכת ההפעלה הבו זמנית של היחידה הפנימית
• בעת השימוש במצב מערכת הפעלה בו-זמנית ,שנה את מספר הקוד השני כפי שמוצג בטבלה .9
)הגדרת היצרן של מספר הקוד השני היא " "01עבור מערכת צמד(.
טבלה 9
הגדרה
מערכת צמד )יחידה (1
מערכת ההפעלה הבו זמנית
)יחידה(2-
מערכת ההפעלה הבו זמנית
)יחידה(3-

מס' מצב.

מספר קוד ראשון

(21) 11

0

מספר קוד שני
01
02
03

• בעת השימוש במצב מערכת הפעלה בו-זמנית ,עיין בסעיף "הגדרה אישית עבור מערכת ההפעלה הבו זמנית" כדי להגדיר
את היחידה הראשית והיחידות המשניות באופן נפרד.
בעת השימוש בשלט אלחוטי
• בעת השימוש בשלטים אלחוטיים ,יש צורך בהגדרת כתובת השלט האלחוטי.
עיין במדריך ההתקנה המצורף לשלט האלחוטי לקבלת הוראות אודות ההגדרה.

 5-10הגדרה אישית עבור מערכת ההפעלה הבו זמנית
קל יותר אם נעשה שימוש בשלט האופציונלי בעת הגדרת הילידה המשנית.

הליך

• בצע את ההליך הבא בעת הגדרת היחידה הראשית והמשנית בנפרד) .עיין באיור (31
) (1שנה את מספר הקוד השני ל ,"02"-הגדרה אישית ,בכך שהיחידה המשנית תוגדר באופן נפרד) .עיין בטבלה (10
)הגדרת היצרן של מספר הקוד השני היא " "01עבור הגדרה מאוחדת(.
טבלה 10
הגדרה
הגדרה מאוחדת
הגדרה אישית

מס' מצב.

מספר קוד ראשון

(21) 11

1

מספר קוד שני
01
02

הערה
• "מספר מצב" בדרך כלל מוגדר עבור כל הקבוצה .על מנת להגדיר כל יחידה פנימית בנפרד ולבצע בדיקות לאחר שינוי
ההגדרות ,ציין את מספר המצב בסוגריים.
) (2
) (3
) (4
) (5
) (6
) (7
) (8
) (9

בצע את הגדרת השדה )עיין ב 10-1 -עד  (10-4עבור היחידה הראשית.
כבה את מתג אספקת החשמל הראשית לאחר סיום ).(2
נתק את השלט מהיחידה הראשית וחבר אותו ליחידה המשנית.
הפעל שוב את מתג אספקת החשמל הראשית  ,וכמו ב ,(1)-שנה את מספר הקוד השני ל ,"02" -הגדרה אישית.
בצע את הגדרת השדה )עיין ב 10-1 -עד  (10-3עבור היחידה המשנית.
כבה את מתג אספקת החשמל הראשית לאחר סיום ).(6
אם יש יותר מיחידת משנה אחת ,חזור על שלבים ) (4עד ).(7
נתק את השלט מהיחידה המשנית לאחר הגדרתו וחבר אותו מחדש ליחידה הראשית .זהו הסוף של תהליך ההגדרה.
* אין צורך לחבר מחדש את השלט מהיחידה הראשית אם נעשה שימוש בשלט אופציונלי ביחידה המשנית.
)עם זאת ,הסר את התיילים המחוברים ללוח המסוף של השלט של היחידה הראשית(.
לאחר הגדרת היחידה המשנית ,הסר את חיווט השלט ,והתקן את השלט מהיחידה הראשית.
)היחידה לא תפעל כראוי כאשר שני שלטים או יותר מחוברים ליחידה במצב מערכת הפעלה בו זמנית(.

עברית
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אספקת החשמל הראשית

אספקת החשמל הראשית
מפסק אוטומטי
לדליפת הארקה

מפסק אוטומטי
לדליפת הארקה ) ( 7 ) ( 3

יחידה חיצונית

יחידה חיצונית

1 2 3

1 2 3

הערה(

הערה(
1 2 3

1 2 3

1 2 3
P1 P2

P1 P2

שלט
)(6)(5

P1 P2

P1 P2

P1 P2

יחידה פנימית
)משנית(

1 2 3

יחידה פנימית )ראשית(
)(4
)(8

יחידה פנימית )ראשית(

יחידה פנימית )משנית(
שלט

P1 P2

)(2)(1
איור 31

הערה
• מספר המסופים של היחידה הפנימית וחיצונית חייבים להתאים.

 6-10בקרה ממוחשבת )כיבוי מאולץ ופעולת הפעלה/כיבוי(
) (1מפרט התיליים וכיצד ניתן לבצע את החיווט )עיין באיור (32
• חבר את הכניסה מבחוץ אל מסופים  T1ו T2 -של בסיס המסוף עבור השלט.
)אין קוטביות(.
T2

T1

F2

FORCED
OFF

קלט A
איור 32
טבלה 11
מפרט התיליים
מד
אורך
מסוף חיצוני

כבל ויניל עם נדן או כבל ) 2תיל(
2

 1.25 - 0.75מ"מ
מקסימום  100מ'
מגע שיכול להבטיח את העומס המינימלי החל של .10 mA ,15 V DC

) (2המרצה
• הטבלה  12מסבירה את פעולת הכיבוי המאולץ ופעולות הכיבוי וההפעלה בתגובה לקלט .A
טבלה 12
כיבוי מאולץ
קלט "מופעל" מפסיק את הפעולה )דבר זה בלתי אפשרי בעזרת השלט(.
קלט כבוי מאפשר את השליטה בעזרת השלט.

הפעל/כבה את הפעולה
קלט כבוי ← הפעלה מפעילה את היחידה.
קלט מופעל ← כיבוי מכבה את היחידה.

) (3כיצד לבחור בכיבוי מאולץ או פעולת הפעלה/כיבוי
• הפעל את החשמל ולאחר מכן השתמש בשלט כדי לבחור בפעולה.
• שנה את מספר הקוד השני )עיין בטבלה (13
)הגדרת היצרן של מספר הקוד השני היא " "01עבור כיבוי מאולץ(.
טבלה 13
הגדרה
כיבוי מאולץ
הפעל/כבה את הפעולה

22

מס' מצב.

מספר קוד ראשון

(22)12

1

מספר קוד שני
01
02

עברית

3PEN184443-9U.book Page 23 Wednesday, December 13, 2017 12:54 AM

 .11פעולת בדיקה
השלם את כל " .1פריטים שעליך לבדוק לאחר ההתקנה" שבעמוד  .4נא פנה גם למדריך ההתקנה המצואף ליחידה
החיצונית.
יש להחליף את ההגדרות של השלט  BRC1Eתוך התייחסות להוראות המצורפות לשלט.
יש להחליף את ההגדרות של השלט בהתאם להליך הבא.
• וודא שההתקנה של היחידה הפנימית והחיצונית הושלמה.
• וודא שהפריטים הבאים סגורים :מכסה תיבת הבקרה של היחידה הפנימית ,הלוח החיצוני ומכסה הצנרת של היחידה החיצונית.
• לאחר השלמת ההתקנה של צנרת חומר הקירור ,צנרת הניקוז והחיווט החשמלי ,נקה את החלק הפנימי של היחידה הפנימית
והפאנל הקדמי .לאחר מכן ,בצע את פעולת הבדיקה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות ליחידה החיצונית על מנת להגן
על היחידה.
)מומלץ לבצע את הבדיקה בנוכחות טכנאי חשמל מוסמך או מהנדס(.
• אם העבודות בחלק הפנימי עדיין לא הושלמו לאחר סיום הבדיקה ,הסבר ללקוח שאסור להפעיל את המזגן עד להשלמת
העבודה בחלק הפנימי על מנת להגן על היחידות הפנימיות.
)אם היחידה מופעלת במצב זה ,היא תזוהם מצבעים ,דבק וחומרים אחרים שנעשה בהם שימוש במהלך העבודה בחלק
הפנימי .זה עלול לגרום להתזת מים או דליפתם(.
• אם מתרחשת תקלה והיחידה אינה פועלת ,עיין בסעיף " 11-1כיצד ניתן לזהות בעיות".
• לאחר השלמת הבדיקה ,לחץ על לחצן הבדיקה פעם אחת כדי להכניס את היחידה למצב בדיקה ,וודא שקוד התקלה הוא ""00
)= רגיל(.
אם הקוד שונה מ ,"00"-עיין בסעיף " 11-1כיצד ניתן לזהות בעיות".
• לחץ על לחצן הבדיקה ארבע פעמים כדי לחזור למצב פעולה רגיל.

]החלפת מצב[
פעם אחת

פע
םא
חת

תצוגת "קוד סוג
היחידה החיצונית"

*

*

*
פעם
אחת

תצוגת "קוד סוג
היחידה הפנימית"

פעם
אחת

מצב בדיקה

תצוגת
"קוד תקלה"

פע
ם אחת

מצב בדיקת ההפעלה

מצב פעולה רגיל
פעם
אחת

פעם אחת
)לחץ למשך
 4שניות או
יותר(

הגדרת שדה
* לאחר  10שניות או יותר,
המצב יחזור למצב הפעולה
הרגיל.

איור 33

 1-11כיצד ניתן לזהות בעיות
כאשר היחידה פועלת .אפשר לפקח על הבעיות בשלט.
יש לבצע את אבחון הבעיות עבור שלט  BRC1Eתוך התייחסות למדריך ההתקנה המצורף לשלט .עבור שלטים אחרים ,בצע
את אבחון הבעיות באמצעות ההליך הבא.
nפתרון בעיות עם תצוגת שלט מסוג גביש נוזלי.
 1עם השלט המחווט) .הערה (1
" ואת קוד התקלה.
כאשר הפעולה נעצרת עקב בעיות ,נורית הפעולה תהבהב ,ותצוגת הגביש הנוזלי תציג "
האבחון יכול להתבצע באמצעות רשימת קודי התקלה בהתאם לקוד התקלה שהוצג.
בנוסף ,כאשר מופעלת שליטה קבוצתית התצוגה מציגה את מספר היחידה שבה התקלה לזיהויה .לאיפוס התקלה,
ראה )הערה .(2
 2עם שלט אלחוטי.
)עיין גם במדריך ההפעלה המצורף לשלט האלחוטי(

עברית
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כאשר הפעולה נעצרת עקב בעיות .התצוגה על היחידה הפנימית תתחיל להבהב .במקרה כזה ,אבחן את תוכן הבעיה
בעזרת הטבלה של רשימת קודי התקלות ,חפש את קוד הבעיה בעזרת ההליכים הבאים) .הערה (2
" יופיע על התצוגה וב " 0 "-יהבהב.
) (1לחץ על לחצן הבדיקה " ,
) (2לחץ על לחצן תכנות הזמן ומצא את מספר היחידה שהפסיקה את פעולתה עקב בעיות.
מספר צפצופים  3צפצופים קצרים  ..........בצע את כל הפעולות הבאות
צפצוף אחד קצר  ............בצע ) (3ו(6) -
צפצוף אחד ארוך  ...........אין בעיה
) (3לחצו על לחצן בחירת מצבי הפעולה ועל הדמות העליונה של הבהובי קוד התקלה.
) (4המשך בלחיצה על לחצן תכנות הזמן עד שהיחידה משמיעה  2צפצופים קצרים ואז מצא את הקוד העליון.
) (5לחצו על לחצן בחירת מצבי הפעולה ועל הדמות התחתונה של הבהובי קוד התקלה.
) (6המשך בלחיצה על לחצן תכנות הזמן עד שהיחידה משמיעה צפצוף אחד ארוך ואז מצא את הקוד התחתון.
• צפצוף ארוך מציין את קוד התקלה.
הערה
" מתחיל להבהב.
 .1בעת הלחיצה על לחצן הבדיקה בשלט  ,הסימן "
 .2אם תלחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי למשך  5שניות או יותר במהלך מצב הבדיקה ,סימן ההיסטוריה של הבעיות תיעלם.
במקרה זה ,לאחר שנורית קוד התקלה הבהבה פעמיים ,סימן הקוד הופך ל) "00"-נורמלי( ומספר היחידה הופך ל ."0"-לאחר
מכן ,התצוגה משתנה באופן אוטומטי ממצב בדיקה למצב רגיל.

 2-11קוד תקלה
" אינו מוצג .למרות שהמערכת ממשיכה לפעול ,הקפד לבדוק את

• במקומות שבהם קוד התקלה נשאר ריק ,הסימן "
המערכת ולבצע תיקונים לפי הצורך.
• בהתאם לסוג היחידה הפנימית או החיצונית ,ייתכן שקוד הבעיה יוצג או לא.
קוד תקלה
A1
A3
A6
AF
AH

AJ

C1
C4
C5

24

תיאורים ופעולות
כשל בלוח המעגלים המודפס הפנימי
רמת ניקוז לא תקינה
עומס על מנוע המאוורר הפנימי ,מעל הנוכחי,
נעול
כשל בחיבור בלוח המעגלים המודפס הפנימי
תקלה במערכת האדים
תקלה ביחידת מטהר האוויר )איסוף אבק,
דהודוריזציה(
כשל בהגדרת הקיבולת
שגיאת תמסורת בין לוח המעגלים המודפם
הפנימי )הראשי( לבין לוח המעגלים המודפס
הפנימי )משנה(
תקלה בחיישן טמפרטורת צינור הנוזל של
מחליף החום הפנימי
תקלה בחיישן טמפרטורת העיבוי /האידוי של
מחליף החום הפנימי

הערות

רק יחידת מטהר האוויר )איסוף אבק ,דהודוריזציה( לא
פועלת עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
מתאם הגדרת הקיבולת או שגיאה בנתוני הקיבולת ,או
התנתקות ממתאם הגדרת הקיבולת ,כשל בחיבור
המתאם או או שהקיבולת אינה מוגדרת למעגל
השמירה על הנתונים .IC

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
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C9
CC

תקלה בטרמיסטור שאיפת האוויר
חיישן לחות חריגה
תקלה בחיישן הטמפרטורה הרצפה/העין
החכמה

CJ

תקלה בטרמיסטור האוויר בשלט

E0

פעולת התקן הבטיחות )יחידה חיצונית(
כשל בלוח המעגלים המודפס החיצוני )יחידה
חיצונית(
תקלת לחץ גבוה )יחידה חיצונית(
תקלת לחץ נמוך )יחידה חיצונית(
תקלה בנעילת מנוע המדחס )יחידה חיצונית(
נעלית מנוע המדחס על ידי זרם יתר
)יחידה חיצונית(
תקלה בנעילת מנוע המאוורר החיצוני
)יחידה חיצונית(
תקלה בקיום זרם יתר מיידי במאוורר החיצוני
)יחידה חיצונית(
תקלה בשסתום ההתרחבות האלקטרוני
)יחידה חיצונית(
תקלה במתג החימום/הקירור )יחידה חיצונית(
תקלה בטמפרטורת פריקת הצנרת )יחידה
חיצונית(
תקלת במתג הלחץ הגבוה )יחידה חיצונית(
תקלת במתג הלחץ המוך )יחידה חיצונית(
תקלה באות המיקום של מנוע המאוורר
החיצוני )יחידה חיצונית(
תקלה במערכת טרמיסטור האוויר החיצוני
)יחידה חיצונית(
תקלה במערכת חיישן הלחץ )קבוצה(
)יחידה חיצונית(
תקלה במערכת חיישן הזרם )יחידה חיצונית(
תקלה במערכת טרמיסטור צנרת הפריקה
)יחידה חיצונית(
תקלה במערכת טרמיסטור צנרת הספיגה
)יחידה חיצונית(
תקלה בטרמיסטור צנרת הנוזל של מחליף
החום החיצוני )היחידה החיצוני(
תקלה בטרמיסטור העיבוי /האידוי של מחליף
החום החיצוני )היחידה החיצוני(
תקלה במערכת טרמיסטור צנרת הנוזל )יחידה
חיצונית(
תקלה בטרמיסטור צנרת הגז )קירור(
)יחידה חיצונית(

CE

E1
E3
E4
E5
E6

E7

E9
EA
F3
H3
H4
H7
H9
J1
J2
J3
J5
J6
J7
J8
J9

עברית

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.

הטרמיסטור בשלט אינו פועל ,אך פעולת הגוף התרמי
מאופשרת.

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
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JA
JC
L1
L3
L4
L5

זרם מיידי )יחידה חיצונית(

L8

תרמי חשמלי )יחידה חיצונית(

L9
LC
P1
P3
P4
P6

מניעת הפסקת פעילות עקב עומס יתר
)יחידה חיצונית(
תקלה בתמסורת בין האינוורטר לבין יחידת
הבקרה החיצונית )יחידה חיצונית(
פאזה-פתולה )יחידה חיצונית(
תקלה במערכת חיישן ה) DCL-יחידה חיצונית(
תקלה בטרמיסטור המיצב מקרין החום )יחידה
חיצונית(
תקלה במערכת חיישן זרם הפלט ) DCיחידה
חיצונית(

PJ

כשל בהגדרת הקיבולת )יחידה חיצונית(

U0

טמפרטורה חריגה בצנרת הספיגה
)יחידה חיצונית(
פאזה הפוכה )יחידה חיצונית(

U2

תקלה במתח החשמל )יחידה חיצונית(

U4
UF

שגיאה בתמסורת )בין היחידה הפנימית
והחיצונית(
שגיאה בתמסורת )בין היחידה הפנימית לבין
יחידת השלט(
שגיאה בתמסורת בין השלט הראשי והמשני
)תקלה בשלט המשני(

UA

שגיאה בהגדרת השדה

U1

U5
U8

UC

שגיאה בתמסורת )בין היחידה הפנימית לבין
השלט המרכזי(
שגיאה בהגדרת כתובת השלט

UJ

שגיאה בתמסורת בין ציוד האביזרים

UE
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תקלה במערכת חיישן הלחץ של צנרת הפריקה
)יחידה חיצונית(
תקלה במערכת חיישן הלחץ של צנרת הספיגה
)יחידה חיצונית(
תקלה במערכת האינוורטר )יחידה חיצונית(
תקלה בטרמיסטור המגיב )יחידה חיצונית(
חימום יתר של המיצב מקרין החום )יחידה
חיצונית(

בעיה בקירור האנוורטר.
כנראה שמנועי המדחסים והטורבינות חווים בעיות
בקרקע או קצר.
כנראה שמנועי המדחסים והטורבינות עמוסים
ומנותקים.
כנראה שהמדחס נעול.

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.

מתאם הגדרת הקיבולת או שגיאה בנתוני הקיבולת,
או התנתקות ממתאם הגדרת הקיבולת ,כשל בחיבור
המתאם או או שהקיבולת אינה מוגדרת למעגל
השמירה על הנתונים .IC
כנראה כחומר הקירור אינו מספיק.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
פאזות הפוכות של  L2 ,L1ו.L3-
כנראה ששיש תקלה בפאזה הפתוחה של האינוורטר
או במעבה המעגל הראשי.
עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
שגיאה בחיווט בין היחידה הפנימית והחיצונית .או כשל
בלוח המעגלים המודפס הפנימי והחיצוני.
התמסורת בין היחידה הפנימית לבין השלט אינו
מתבצעת כהלכה.

שגיאה בהגדרת מערכת ההפעלה/הכיבוי הבו זמנית
מגוס מולטי ספליט.

עצירה חריגה חלה בהתאם לדגם או למצב.
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זהירות
• פנה ל .2" -פריטים שעליך לבדוק בזמן המסירה ללקוח" שבעמוד  4לאחר השלמת הבדיקה והקפד לבדוק את כל הפריטים.
• אם העבודות בחלק הפנימי עדיין לא הושלמו לאחר סיום הבדיקה ,הסבר ללקוח שאסור להפעיל את המזגן.
כיוון שהיא תזוהם מהצבעים והדבק שנעשה בהם שימוש במהלך העבודה בחלק הפנימי.
לבדיקת קבלני הפעולה
בעת אספקת המוצר ללקוח לאחר השלמת פעולת הבדיקה ,וודא שמכסה תיבת הבקרה ,מסנן האוויר וסורג הספיגה
מותקנים .בנוסף ,הסבר ללקוח על מצב )הפעלה/כיבוי( של המפסק האוטומטי של אספקת החשמל.

 .12תרשים חיווט
)עיין באיור (34
1

עברית

ליחידה החיצונית

2

)הערה (10

3

)הערה (4

4

במקרה של מערכת ההפעלה בו זמנית

5

)הערה (6

6

יחידה פנימית )ראשית(

7

יחידה פנימית )משנית(

8

שלט

9

)הערה (8

10

שלט אלחוטי )יחידת קלט/תצוגה(
)אביזר אופציונלי(

11

כניסה מבחוץ

12

חיווט תמסורת של השלט המרכזי

13

)הערה (5

14

שלט מחווט )אביזר אופציאנלי(

15

)הערה (7

16

חזית

17

צד

18

תיבת הבקרה
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יחידה פנימית
 A1Pלוח מעגלים מודפס
 C105קבל
 HAPנורית מהבהבת
)מוניטור שירות ירוק(
 M1Fמנוע )מאוורר פנימי(
 M1Sמנוע )תנופת תריסי הטיית האוויר(
 M2Sמנוע )תנופת תריסי הטיית האוויר(
 R1Tטרמיסטור )אוויר(
 R2T·R3Tטרמיסטור )סליל(
 SS1מפסק בחירה
)מצב חירום(
 V1Rגשר דיודות
 X1Mבסיס המסוף
)שלט(
 X2Mבסיס המסוף
)חיווט תמסורת(
 Z1Cמטבעות פריט
)מסנן רעש(
 Z1Fמסנן רעשים
 PSהחלפת ספק כוח
 RCלוח מעגלים מקלט אותות
 TCלוח מעגלים תמסורת
אותות
שלט אלחוטי
)יחידת קלט/תצוגה(
 A2Pלוח מעגלים מודפסים
 A3Pלוח מעגלים מודפסים
 BS1לחצן המתג )הפעלה/כיבוי(
 H1Pנורה מחוה
)מופעל-אדום(
 H2Pנורה מחוה
)טיימר-ירוק(
 H3Pנורה מחוה
)מסנן סימן-אדום(
 H4Pנורה מחוה
)הפשרה-כתום(
 SS1מפסק בחירה
)המשנה/הראשי(
 SS2מפסק בחירה
)סדרת כתובת אל-חוטית(
שלט מחווט
 R1Tטרמיסטור )אוויר(
מחבר עבור חלקים אופציונליים
 X15Aמחבר
)מפסק מפלס מסוג מצוף(
 X24Aמחבר
)שלט אלחוטי(
 X35Aמחבר
)אספקת חשמל עבור המתאם(

1

16

 :מחבר לוח המעגלים

9

 :מחבר

הערות
 :בסיס המסוף
.1
 :חיווט שדה
.2
 .3במקרה של מערכת ההפעלה בו זמנית של היחידה הפנימית ,ראה את חיווט היחידה הפנימית בלבד.
 .4לפרטים ,ראה את תרשים החיווט המצורף ליחידה החיצונית.
 .5במקרה של שימוש בשלט מרכזי ,חבר אותו ליחידה בהתאם למדריך ההתקנה המצורף.
 .6במקרה שליחידות חיבור המגוונות בהתאם למערכת השילוב ,אשר מדריכים הנדסיים וקטלוגים ,וכו' .לפני החיבור.
 .7במקרה של שינוי המשנה/הראשי ,עיין במדריך ההתקנה המצורף לשלט.
 M2S .8הוא  100בלבד.
 :BLK .9שחור  :REDאדום  :BLUכחול  :WHTלבן  :PNKורוד :YLWצהוב  :GRYאפור  :GRNירוק  :ORGכתום  :BRNחום
 .10מוצג רק במקרה של צינורות מוגנים .השתמש ב H07RN-F-במקרה של אי הגנה.
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