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1. Предпазни мерки

Изброените тук предпазни мерки са разделени на два типа. И
двата типа обхващат много важни въпроси, затова следва да се
спазват грижливо.

RZQ200C7Y1B
RZQ250C7Y1B Климатик от тип "сплит-система" Ръководство за монтаж

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ
ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА УРЕДА. НЕ ГО
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА
СПРАВКИ В БЪДЕЩЕ.

НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО МОЖЕ
ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР
ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО
АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ DAIKIN, КОИТО СА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА
ОБОРУДВАНЕ. ДОВЕРЕТЕ МОНТАЖА НА
КВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

ОБОРУДВАНЕТО DAIKIN Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМФОРТНИ УСЛОВИЯ. ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ЗА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ,
ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ВАШИЯ МЕСТЕН ДИЛЪР НА DAIKIN.

АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК ЗА СЪВЕТ И
ИНФОРМАЦИЯ.

ТОЗИ КЛИМАТИК СЕ ОТНАСЯ КЪМ КАТЕГОРИЯТА
"УРЕДИ, НЕДОСТЪПНИ ЗА ШИРОКАТА ПУБЛИКА".

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ

Неспазването на предупреждението може 
да причини сериозни аварии.

ВНИМАНИЕ Пренебрегването на такава информация 
може да доведе до нараняване или да 
повреди оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Поискайте монтажните работи да се извършат от
дилъра или от квалифициран персонал. Не
монтирайте машината сами.
Неправилният монтаж може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.

■ Монтажните работи следва да се изпълнят
в съответствие с това ръководство.
Неправилният монтаж може да доведе до
изтичане на вода, токови удари или пожар.

■ При изпълнение на монтажните работи следва да
се използва само посоченото допълнително
оборудване и детайли.
Неспазването на това изискване може да доведе
до изтичане на вода, токови удари, пожар или
падане на блока.

■ При окабеляване на вътрешните и външните
блокове, както и при свързване на захранването,
проводниците следва да се прокарват така, че
предният панел да може да се затвори добре.
Ако предният панел не е поставен, може да се
стигне до прегряване на клемите, токов удар или
пожар.

■ Ако по време на монтажните работи има изтичане
на охладителен газ, незабавно проветрете
зоната.
Ако охладителният газ влезе в контакт с огън,
може да се отделят токсични газове.

■ След приключване на монтажните работи,
проверете за евентуални течове на охладителен
газ.
Ако в стаята има изтичане на охладителен газ,
който влезе в контакт с източник на огън (калори-
фер, печка или сушилня), може да се отдели
токсичен газ.

■ Изключете захранването преди работа с електри-
чески клеми.

■ Частите под напрежение могат лесно да бъдат
докоснати случайно.
Никога не оставяйте уреда без надзор по време
на монтаж или сервизно обслужване, когато
сервизният панел е свален.

■ Когато планирате преместване на вече монтирани
уреди, първо трябва да се възстанови охладител-
ният агент след операция по изпомпване. Вижте
глава "Предпазни мерки при изпомпване" на
страница 11.
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2. Въведение

2.1. Комбинация

Вътрешните блокове могат да бъдат монтирани в следния
диапазон.

■ Винаги използвайте подходящи вътрешни блокове,
съвместими с R410A.
Направете справка в каталога, за да разберете кои модели
на вътрешни блокове са съвместими с R410A.

■ За монтажа на вътрешните модули, вижте ръководството
за монтаж, предоставено с вътрешните модули.

2.2. Аксесоари, включени в стандартния комплект

Вижте фигура 2.

2.3. Опционални аксесоари

Този външен модул изисква разклонителен комплект за тръби
(опционален), когато се използва за двойни, тройни или
сдвоени двойни приложения. За подробности, вижте
каталозите.

2.4. Технически и електрически спецификации

За пълния списък от спецификации, вижте Engineering Data
Book.

3. Основни компоненти

За информация относно основните компоненти и техните
функции, вижте Engineering Data Book.

ВНИМАНИЕ

■ Монтажът на дренажните тръби следва да се
извърши съгласно това ръководство, за да се
осигури добро оттичане. Тръбите следва да се
изолират, за да се предотврати появата на
конденз.
Неправилният монтаж на дренажните тръби може
да доведе до теч на вода и да намокри мебелите.

■ За да се избегнат появата на шум или смущения
в образа, монтирайте външните и вътрешните
модули, а също така захранващият кабел и
свързващите проводници на разстояние поне
1 метър от телевизори и радиоприемници.
(В зависимост от дължината на радиовълните,
разстоянието от 1 метър може да не бъде
достатъчно за елиминиране на шума.)

■ Не изплаквайте външния блок с вода. Това може
да причини токов удар или пожар.

Предпазни мерки при използване на R410A

■ Охладителят изисква стриктно поддържане на
системата в чисто, сухо и херметично състояние.
- Чиста и суха

Необходимо е да се избягва попадането на
чужди тела (включително минерални масла
или влага) в системата.

- Херметична
Прочетете внимателно "7.6. Препоръки при
монтажа на тръби за охладител" на страница 6
и спазвайте тези процедури стриктно.

■ Тъй като R410A е смесен охладител, необходи-
мото допълнително количество от него трябва да
се зарежда в течно състояние. (Ако охладителят
е в газообразно състояние, неговият състав се
променя и системата няма да функционира
правилно).

■ Свързаните вътрешни блокове трябва да бъдат
проектирани специално за R410A.

Прочетете внимателно "7. Тръбопровод за
охладителя" на страница 4 и спазвайте тези
процедури стриктно.

Тъй като проектното налягане е 4,0 MPa или 40 bar,
може да се наложи използване на тръби с по-дебели
стени. Вижте раздел "7.1. Избор на материал за
тръбопровода" на страница 5.

RZQ200 RZQ250

Тръба за газ (1) 1 1

Тръба за газ (2) 1 1

Тръба за течност (1) 1 1

Тръба за течност (2) 1 1

Ръководство за монтаж 1 1

Етикет с информация за 
допълнително зареждане 
с охладител

1 1

1 Ръководство за монтаж

2 Допълнителни тръби
Ръководство за монтаж
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4. Избор на място за монтаж

Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може
да причини радио интерференция, за която потребителят може
да се наложи да вземе съответни мерки.

Инверторните блокове трябва да бъдат монтирани на места,
които отговарят на следните изисквания:

1 Основата трябва да бъде достатъчно здрава, за да
издържи тежестта на уреда и равна, за да се избегнат
вибрацията и шума. В противен случай, може да се стигне
до падане на уреда и нараняване.

2 Около уреда трябва да има достатъчно празно
пространство за обслужване и свободна циркулация на
въздуха. (Вижте фигура 1 и изберете една от
възможностите).

В случай на монтаж, когато препятствия има само от
страните А и В, височината на стените не оказва влияние
върху посочените размери на свободното пространство,
необходимо за сервизно обслужване.

3 Вземете мерки срещу евентуалното използване на външ-
ния модул като скривалище за дребни животни.

Влизането на дребните животни в контакт с електричес-
ките компоненти може да причини неизправности, пушек
или пожар. Моля, инструктирайте клиента да поддържа
чиста областта около уреда.

4 Няма опасност от пожар поради изтичане на незапалим
газ.

5 Уверете се, че водата няма да причини повреди, в случай
на теч от устройството (напр., в случай на задръстена
дренажна тръба).

6 Дължината на тръбопровода между външния и вътрешния
блок не трябва да надвишава допустимата.

7 Изберете мястото за монтаж на уреда така, че излизащият
от него въздушен поток и генерираният от системата шум
да не пречат на никого.

8 Уверете се, че отворите за приток и отвеждане на въздуха
не са разположени срещу основното направление на
вятъра. Насрещният вятър ще попречи на работата на
системата. Ако е необходимо, използвайте защитен екран
за спиране на вятъра.

9 Не монтирайте и не използвайте уреда на места, където
въздухът съдържа висока концентрация на сол, като
например на морския бряг.

10 По време на инсталацията, избягвайте вероятността дете
да се покатери върху блока или да постави предмети върху
блока.

Падането или преобръщането могат да доведат до
нараняване.

Тази система, съставена от външен и вътрешен блок,
е подходяща за монтиране в комерсиални и леки
промишлени сгради. Инсталирането на системата като
домашен уред може да причини електромагнитна
интерференция.

■ Вземете мерки срещу евентуалното използване
на външния модул като скривалище за дребни
животни.

■ Влизането на дребните животни в контакт с елек-
трическите компоненти може да причини
неизправности, пушек или пожар. Моля, инструк-
тирайте клиента да поддържа чиста областта
около уреда.

A B C D Страни на мястото за монтаж с препятствия

Страна на всмукване

■ Описаното в това ръководство оборудване може
да причини електронен шум, генериран от
радиочестотна енергия. Оборудването отговаря
на спецификациите за обезпечаване на разумна
степен на защита срещу подобни смущения.
Въпреки това, няма гаранция, че при конкретната
инсталация няма да възникне подобно смущение.
Поради това, препоръчваме да монтирате оборуд-
ването и електропроводниците на подходящо
разстояние от персонални компютри, стерео системи
и др. (Вижте фигура 3).

При екстремни условия следва да спазвате дистан-
ция от 3 м или повече и да използвате екранирани
кабели за електропровода и предавателните линии.

■ В области със силни снеговалежи, изберете
такова място за монтажа, че снегът да не пречи
на работата на уреда.

■ Охладителният агент R410A сам по себе си е
нетоксичен, незапалим и безопасен. Въпреки
това, ако се появи теч на охладителя, неговата
концентрация може да надвиши допустимите
стойности, в зависимост от размера на помеще-
нието. Поради това е необходимо да се вземат
мерки за спиране на теча.

■ Не инсталирайте уреда на следните места.
• Места, където има наличие на киселинни или

алкални пари.
• Места, където е възможно наличието на сярна

киселина и други корозивни газове
в атмосферата.
Медните тръби и споените съединения могат да
корозират, което да доведе до теч на охладителя.

• Места, където във въздуха присъстват емулсии,
изпарения и други малки частици от минерални
масла, например, в кухнята.
Пластмасовите детайли могат да се повредят
или да паднат, което да доведе до теч на вода.

• Места, където във въздуха се съдържа висока
концентрация на соли, например, в близост до
океана.

• Места, където е възможно изтичане на запалими
газове, където се съхраняват разтворители,
бензин и други летливи вещества, или където във
въздуха има наличие на сажди и други запалими
вещества.
Изтичането на газ може да се натрупа в близост
до уреда, като доведе до експлозия.

• Места, където има оборудване, генериращо
електромагнитни вълни.
Електромагнитните вълни могат да доведат до
смущения в работата на системата за управление.

• Места, където напрежението силно варира,
като например в заводи и фабрики.

• В автомобилни превозни средства или
плавателни съдове.

■ При инсталиране, отчетете силните ветрове,
тайфуни и земетресения.
Неправилната инсталация може да доведе до
преобръщане на уреда.

1 Персонален компютър или радиоприемник

2 Предпазител

3 Прекъсвач при теч на земята

4 Устройство за дистанционно управление

5 Вътрешен блок
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5. Проверка и боравене с уреда

Опаковката трябва да бъде проверена след доставката и
всички установени повреди трябва да се съобщят незабавно на
представител на организацията, извършила доставката.

При боравене с уреда, имайте предвид следното:

1 Чупливо, манипулирайте внимателно.

Не преобръщайте уреда, за да избегнете повреда на
компресора.

2 Предварително изберете маршрут за вкарване на уреда
в сградата.

3 Старайте се да доставите уреда колкото е възможно по-
близо до мястото на монтажа без да го изваждате от
опаковката, за да го предпазите от повреди по време на
транспортирането. (Вижте фигура 4)

4 За предпочитане е уредът да се повдига с кран и 2 ремъка
с дължина най-малко 8 м. (Вижте фигура 4)

Винаги използвайте протектори за предпазване от повреда
на ремъците и обръщайте внимание на мястото на центъра
на тежестта.

5 Ако ще се използва вилков
товарач, за предпочитане е да се
транспортира уредът първо
с палета, а след това да се
прекарат вилките през големите
триъгълни отвори в долната част
на уреда.

5.1 От момента, в който използвате вилков товарач за
преместване на уреда в крайното му положение,
повдигайте уреда под палетата.

5.2 След транспортирането в крайно положение, разопако-
вайте уреда и прекарайте вилките през големите
правоъгълни отвори в долната част на уреда.

6. Разопаковане и разполагане на уреда

■ Свалете четирите винта, закрепващи уреда към палетата.

■ Уверете се, че уредът е разположен върху достатъчно
здрава основа, за да се предотвратят вибрациите и шума.

■ Закрепете уреда на място с помощта на четири анкърни
болта М12.

■ Уверете се, че основата под уреда е повече от 765 мм.

■ Уредът трябва да се монтира върху стабилна надлъжна
основа (стоманена рамка или бетон), както е показано на
фигура 5.

■ Подпрете уреда с основа, широка 66 мм или повече.
(Подпората на модула е 66 мм).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Запушете всички пролуки в отворите, от които излизат тръбите
и кабелите, като използвате уплътнителен материал (закупува
се отделно). (В уреда могат да проникнат дребни животни.)
Пример: извеждане на тръбопровода от предния панел (Вижте
фигура 10)

7. Тръбопровод за охладителя

1 Опаковъчен материал

2 Отвор (голям)

3 Ремъчна примка

4 Отвор (малък) (40х45)

5 Предпазител

БЕЛЕЖКА Използвайте товароподемен ремък с ≤20 мм
ширина, който адекватно поема тежестта на
уреда.

БЕЛЕЖКА Използвайте запълваща тъкан за обвиване на
вилките, за да се избегне повреда на уреда.
Ако боята върху долния панел се обели,
антикорозионният ефект може да се намали.

Модел А В

RZQ200+250 930 792

Не използвайте подпори за поддържане на ъглите.
(Вижте фигура 6)

■ Подгответе отточен канал около основата за
дрениране на отпадъчната вода.

■ Ако уредът ще се монтира на покрив, най-напред
проверете здравината на покрива и възможностите за
дренаж.

■ Ако уредът ще се монтира върху носеща рамка, под
уреда инсталирайте водонепропусклива плоскост на
разстояние 150 мм, за да предотвратите
просмукването на вода под уреда.

■ При инсталиране в корозивна
среда, използвайте гайка
с гумена притискаща подложка
(1) за предпазване на затягащата
част на гайката от ръжда.

1 Запушете областите, отбелязани с " ".
(Когато тръбопроводът се извежда през предния панел.)

2 Страничен тръбопровод за газообразен охладител

3 Страничен тръбопровод за течен охладител

Използвайте R410A за добавяне на охладител.

Поставянето на тръбите трябва да става от лицензи-
ран хладилен техник и следва да отговаря на съответ-
ните местни и национални законови разпоредби.

ПРИ ЗАПОЯВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА ЗА ОХЛАДИ-
ТЕЛЯ Е НЕОБХОДИМО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ
■ Не използвайте флюс при запояване на медни

тръби за охладител. (Особено при HFC тръбо-
проводи за охладител) Поради това, използвайте
припой на основата на фосфорна мед (BCuP),
който не изисква флюс.
Флюсът има изключително вредно въздействие
върху тръбопроводите на охладителните
системи. Например, ако се използва флюс на
хлорна основа, това ще доведе до корозия на
тръбата или, най-вече, ако флюсът съдържа
флуор, той ще разруши използваното в охлади-
телния контур масло.

■ При запояване на тръбите трябва да се прави
продухване с азот.
(Запояването без продухване с азот или без
нагнетяване на азот в тръбопровода ще доведе
до образуването на големи количества оксидиран
филм върху вътрешната повърхност на тръбите,
което влияе негативно на работата на вентилите
и компресорите на охладителната система и
пречи на нормалната работа.)

■ След завършване на монтажните работи, про-
верете за утечки на охладителен газ.
Може да се образува токсичен газ, ако в помеще-
нието изтече охладителен газ и влезе в контакт
с източник на открит огън.
Ако възникна утечка:
• незабавно проветрете мястото.

• не докосвайте директно изтеклия охладител.
Може да се получи изгаряне от измръзване.

Х Не е разрешено

О Разрешено

1
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7.1. Избор на материал за тръбопровода

■ Материал: безшевна мед, деоксидирана с фосфорна
киселина.

■ Степен на твърдост: използвайте тръби със степен на
твърдост, която съответства на диаметъра на тръбата
както е посочено в следващата таблица.

■ Дебелината на тръбите в охладителния контур трябва да
съответства на съответните местни и национални законови
разпоредби. Минималната дебелина на тръбите за
охладителен агент R410A трябва да съответства на
следващата таблица.

O=Закален
1/2H=полутвърд

7.2. Размер на тръбите за охладител

Вижте фигура 9 за двойна система, до фигура 12 за тройна
система и до фигура 13 за сдвоена двойна система.

■ Основна тръба (тръба между външния модул и първото
разклонение).
Тръбите трябва да са със същия размер като външните
съединения.

■ Тръба между първото и второто разклонение (L2+L3) (само
за сдвоена двойна система).

■ Тръба между последно разклонение и вътрешни модули
(L2~L3 за двойна, L2~L4 за тройна и L4~L7 за сдвоена
двойна система).
Тези размери на тръби трябва да са същите, като
размерите на тръбите за свързване на вътрешните модули.
Разклонение: вижте отметка '■' на фигури 9, 12 и 13.

7.3. Избор на разклонителни тръби

7.4. Допустима дължина на тръбите и разлика във 
височината

Вижте долната таблица за дължините и височините. Вижте
фигури 8, 9, 12 и 13. Приемете, че най-дългият ред на фигурата
съответства на най-дългата реална тръба, а най-високият
модул на схемата отговаря на най-високия реален модул.

Допустима дължина на тръбата

БЕЛЕЖКА Инструменти за монтаж:

При монтажа използвайте само инструменти
(ръкав за зареждане и др.), които са специално
предназначени за инсталации с R410A, могат да
издържат на високо налягане и не допускат
навлизането на чужди тела в системата (включи-
телно минерални масла, например SUNISO, или
влага).
(Спецификациите на винтовете са различни за
R410A и R407C.)

Вакуумна помпа (използвайте двустепенна
вакуумна помпа с обратен клапан):

■ Внимавайте да не попада масло от помпата
обратно в системата, когато помпата не
работи.

Ø на тръбата
Степен на твърдост на 
материала на тръбата

Минимална дебелина 
(мм)

9,5 / 12,7 О 0,80

15,9 О 1,00

22,2 1/2H 1,00

Размер на тръбите за 
охладител(1)

(1) В случай на двойна, тройна и сдвоена двойна система, посочените 
размери на тръбите за охладителен агент се отнасят само за 
основните тръби. (L1 = тръбите между външния модул и 
разклоненията на фигури 9, 12 и 13).

Модел
Стандартен 

размер Увеличение

RZQ200

Тръба за газ Ø22,2 Ø25,4

Тръба за 
течност

Ø9,5 Ø12,7

RZQ250

Тръба за газ Ø22,2 Ø25,4

Тръба за 
течност

Ø12,7 Ø15,9

Течност Ø9,5

Газ Ø15,9

БЕЛЕЖКА ■ За нови инсталации използвайте стандарт-
ните размери на тръби.

■ При използване на налични тръби, увеличе-
нието е позволено до посоченото в горната
таблица.
Увеличение се позволява само за комбинации
по двойки (L1).
Трябва да се отчитат допълнителните ограни-
чения на допустимите размери на тръбите,
посочени в таблица "Допустима дължина на
тръбата" на страница 5.
Неизползването на тръби със стандартни
размери може да доведе до намаляване на
капацитета. Монтажникът трябва да е наясно
с това и да го отчете много внимателно във
връзка с функционирането на цялата система.

Двойна KHRQ22M20TA

Тройна KHRQ250H

Сдвоена двойна KHRQ22M20TA (3x)

Допустима дължина на тръбата

Минимална дължина на тръбата

Всички 5 м(1)

(1) Минималната дължина на тръбата трябва да бъде 5 м. Ако инсталацията 
се изпълни с по-къси местни тръби, системата ще се претовари (повишено 
налягане и др.). Ако разстоянието между вътрешния и външния модул е 
под 5 м, осигурете дължина на тръбата от ≥5 м чрез допълнително огъване 
на тръбите.

Максимална обща дължина на еднопосочен тръбопровод

Двойка L1 стандарт 100 м

увеличение на 
тръбата за газ 100 м

увеличение на 
тръбата за течност 50 м

Двойна L1+L2 — 100 м

Тройна L1+L2 — 100 м

Сдвоена двойна L1+L2+L4 — 100 м

Максимално допустима дължина на разклоненията

Двойна и тройна L2 — 20 м

Сдвоена двойна L2+L4 — 20 м

Максимална разлика между дължините на разклоненията

Двойна L2–L3 — 10 м

Тройна L2–L4 — 10 м

Сдвоена двойна L2–L3, L6–L7, 
(L2+L4)–(L3+L7)

—
10 м

Максимална разлика във височината между външен и вътрешен 
модул

Всички H1 — 30 м

Максимална разлика във височината между вътрешни модули

Двойна, тройна и 
сдвоена двойна H2 — 0,5 м

Чиста дължина

Всички L1+L2+L3+L4+L5
+L6+L7

стандарт 30 м

увеличение на 
тръбата за газ 30 м

увеличение на 
тръбата за течност 10 м
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7.5. Могат да се използват налични или 
предварително инсталирани тръби

1. Тръбите трябва да отговарят на посочените по-долу критерии.

• Диаметърът на тръбите трябва да е съобразен с ограниче-
нията, посочени в параграф "7.2. Размер на тръбите за
охладител" на страница 5.

• Дължината на тръбите трябва да е съобразена с ограниче-
нията, посочени в параграф "7.4. Допустима дължина на
тръбите и разлика във височината" на страница 5.

• Тръбите трябва да са предназначени за R410A. Вижте пара-
граф "7.1. Избор на материал за тръбопровода" на
страница 5.

2. Само основните тръби могат да се използват повторно без
почистване, когато:

• Общата еднопосочна дължина на тръбите: <50 м.

• Уредът, който се подменя, не е претърпял повреда на
компресора.

• Може да се изпълни правилно изпомпване:

- Оставете уреда да работи непрекъснато в продъл-
жение на 30 минути в режим на охлаждане.

- Извършете изпомпване.
- Свалете климатиците, които ще се подменят.

• Проверете за замърсяване във вътрешността на тръбите.
Ако не можете да изпълните всички тези изисквания,
наличните тръби трябва да се почистят или подменят след
демонтиране на климатиците за подмяна.

7.6. Препоръки при монтажа на тръби за охладител

■ Не допускайте участието в цикъла на охлаждане на
никакви други вещества, като въздух и др. Ако по време на
работа по устройството се получи изтичане на охладителен
газ, незабавно проветрете добре помещението.

■ За да се избегне попадането на мръсотия, течности или
прах в тръбите, изолирайте краищата на тръбите с щипки
или лента.

Необходимо е особено внимание при прекарването на
медни тръби през стените.

■ В случай на едновременно работещи няколко модула
- Отклоненията нагоре и надолу трябва да се извършат 

от основния тръбопровод.
- Използвайте разклонителен комплект тръби (опцио-

нален) за разклоняване на тръби за охладителен агент.

Необходими предпазни мерки. (За подробности, вижте при-
ложеното към разклонителния комплект ръководство.)

- Монтирайте разклонителните тръби хоризонтално 
(с максимален наклон от 15°) или вертикално.

- Разклонителната тръба към вътрешния модул трябва да 
бъде възможно най-къса.

- Старайте се дължините на двете разклонителни тръби 
към вътрешния модул да бъдат еднакви.

■ При използване на наличен тръбопровод за охладител
При използване на наличен тръбопровод за охладител
обърнете внимание на следните неща

■ Направете оглед на качеството на останалото масло
в наличните тръби за охладител.
Тази проверка е изключително важна, тъй като използ-
ването на налични тръби с некачествено масло ще
доведе до повреда на компресора.
- Сложете малко остатъчно масло от тръбите, които 

искате да използвате повторно, върху парче бяла 
хартия или върху бялата повърхност на справочна 
карта за проверка на масло и сравнете цвета на 
маслото с оградения в кръгче цвят на картата.

- Ако цветът на маслото е идентичен с оградения цвят 
или е по-тъмен, подменете тръбите, инсталирайте нови 
тръби или почистете щателно наличните.

- Ако цветът на маслото е по-светъл, тръбите могат да 
се използват повторно без почистване.

Справочната карта за проверка на масло е незаменима
при такава оценка и може да се получи от вашия дилър.

■ В следните ситуации, наличните тръби не трябва да се
използват повторно.
- Ако предходно използваният модел е имал проблеми 

с компресора (това може да доведе до оксидиране на 
охладителното масло, отлагане на варовик и други 
неблагоприятни ефекти).

- Ако вътрешният или външният модул са били откачани 
от тръбопровода за продължително време (вода или 
замърсявания може да са проникнали в тръбите).

- Ако медните тръби са корозирали.

■ Развалцовките не трябва да се използват повторно, а
трябва да се направят нови за предпазване от утечки.

■ Проверете заварените съединения за изтичане на газ,
ако в местния тръбопровод има такива съединения.

■ Подменете повредената изолация с нова.

7.7. Свързване на охладителния тръбопровод

1 Монтаж на разклонителен комплект за охладител. (Вижте
фигура 14)

Вижте ръководството за монтаж, предоставено
с комплекта. Спазвайте посочените по-долу условия:

■ Монтирайте рефнет съединението така, че да се раз-
клонява хоризонтално (вижте изглед A) или вертикално.

2 Отстраняване на смачканите тръби

При свързване на охладителния тръбопровод към външния
модул, първо отстранете смачканите тръби.
Отстраняването на смачканите тръби трябва да се
извърши съгласно следната процедура:

1. Свържете зареждащ маркуч към сервизния порт на
спирателния клапан за течност и към сервизния порт
на спирателния клапан за газ.

2. Извлечете газа от смачканите тръби.
3. Когато цялото количество газ е извлечено от смач-

каните тръби, разтворете припоя с горелка и
отстранете смачканите тръби.

Ако се използва увеличение на размера на
тръбите за течност, вътрешният модул
трябва да се монтира на по-ниско място от
външния модул.

Място Период на монтаж
Метод за 

предпазване

Външна 
страна

Над един месец Прищипнете тръбата

Под един месец Прищипнете или 
залепете тръбата 

с лепенка
Вътрешна 

страна
Независимо от 

продължителността

1 Хоризонтална повърхност

Останалият в спирателния клапан газ може да
взриви смачканата тръба, причинявайки повреди
или нараняване.
Ръководство за монтаж
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3 Свързването на охладителния тръбопровод е възможно
отпред или отстрани (с извод от долу), както е показано на
фигурата.

■ Свързване отпред:
За да свържете, свалете капачката на спирателния вентил.
(Вижте фигура 7)

■ Странично (долно) свързване:
Освободете пробитите отвори на долната рамка и насочете
тръбите под рамката. (Вижте фигура 7)

Предпазни мерки при пробиването на отвори

■ Внимавайте да не повредите корпуса.

■ След пробиване на отворите, препоръчваме Ви да бояди-
сате ръбовете и около отворите с кит, за да предотвратите
появата на ръжда.

■ При прекарване на електрически кабели през отворите,
обвийте кабелите с предпазна лепенка, за да ги
предпазите от повреди.

4 Уверете се, че при изпълнение на тръбопроводната
инсталация не надвишавате допустимата дължина на
тръбите, допустимата разлика и допустимата дължина
след разклонението, както са посочени в "7.4. Допустима
дължина на тръбите и разлика във височината" на
страница 5.

5 За монтиране на разклонителния комплект за охладителя
(рефнет), вижте ръководството за монтаж, предоставено
с комплекта.

6 Съединяване на тръби

■ При запояване на тръбите трябва да се прави
продухване с азот.
(Запояването без продухване с азот или без нагнетя-
ване на азот в тръбопровода ще доведе до образува-
нето на големи количества оксидиран филм върху
вътрешната повърхност на тръбите, което влияе
негативно на работата на вентилите и компресорите на
охладителната система и пречи на нормалната работа.)

Препоръки по използването на маслоуловител

Тъй като съществува опасност маслото, задържано във
вертикалната тръба, да потече обратно към компресора след
спиране на уреда и да доведе до ефект на хидравлично компре-
сиране, поради което ще се наруши циркулацията на маслото,
необходимо е на подходящо място по вертикалния тръбопровод
за газ да се направи маслоуловител.

■ Място за монтаж на маслоуловител. (Вижте фигура 16)

A Външен блок

B Вътрешен блок

C Тръбопровод за газ

D Тръбопровод за течност

E Маслоуловител

H Монтирайте маслоуловител на всяка разлика във височината 
от 10 м.

■ Маслоуловител не е нужен, ако външният модул се
монтира по-високо от вътрешния.

Предпазни мерки при свързване на местния
тръбопровод.

■ Направете запояване при спира-
телния клапан за газ преди да
запоите при спирателния клапан за
течност.

■ Добавете припой както е показано
на фигурата.

■ При монтажните работи използвайте
предоставените с уреда тръби.

■ Уверете се, че монтираните на място тръби
не се допират до други тръби, до долния
панел или до страничния панел. Особено при
долно или странично свързване, защитете
тръбопровода с подходяща изолация, за да
не се допуска контакт с корпуса.

1 Свързване от лявата страна

2 Свързване отпред

3 Свързване от дясната страна

A Свързване отпред
За да свържете, свалете капачката на спирателния вентил.

B Долно съединение:
Освободете пробитите отвори на долната рамка и насочете 
тръбите под рамката.

1 Спирателен клапан за газ

2 Спирателен клапан за течност

3 Сервизен порт за добавяне на охладител

4 Спомагателна тръба за газообразен охладител (1)

5 Спомагателна тръба за газообразен охладител (2)

6 Спомагателна тръба от страната на течния охладител (1)

7 Спомагателна тръба от страната на течния охладител (2)

8 Запояване

9 Страничен тръбопровод за газообразен охладител (закупува 
се отделно)

10 Страничен тръбопровод за течен охладител (закупува се 
отделно)

11 Освободете пробивните отвори (използвайте чук)

1

2
3

4

4
5

5

1 Сервизен порт

2 Спирателен клапан за газ

3 Спирателен клапан за 
течност

4 Точка на разтопяване на 
припоя

5 Смачкани тръби

1 2 3

БЕЛЕЖКА Регулаторът на налягането на подавания по време
на запояване азот трябва да бъде поставен на не
повече от 0,02 MРa. (Вижте фигура 11)

Не използвайте антиоксиданти при заваряване на
тръбните съединения.

Остатъците могат да запушат тръбите и да повредят
оборудването.

1 Тръбопровод за охладителя

2 Място за запояване

3 Азот

4 Изолираща лента

5 Ръчен клапан

6 Регулатор
RZQ200+250C7Y1B
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7.8. Проверка за течове и вакуумно изсушаване

Блоковете са тествани от производителя за течове.

След свързване към местния тръбопровод, направете следните
проверки.

1 Подготовки

Съгласно фигура 15, свържете резервоар с азот, резервоар
с охладителен агент и вакуумна помпа към външния модул
и извършете проверка за течове и вакуумно изсушаване.
Спирателният клапан и клапани A и B на фигура 15 трябва
да се отворят и затворят както е показано на долната
таблица, когато се извършва проверка за херметичност и
вакуумно изсушаване.

2 Проверка за течове и вакуумно изсушаване

■ Проверка за наличие на течове:

Създайте налягане до 4,0 MPa (40 bar) в тръбите за теч-
ност и газ (не създавайте налягане над 4,0 MPa (40 bar)).
Ако налягането не спадне в продължение на 24 часа,
системата е преминала успешно теста. Ако налягането
падне, проверете откъде изтича азот.

■ Вакуумно изсушаване: Използвайте вакуумна помпа, която
може да евакуира до –100,7 kPa (5 Torr, –755 мм Hg)

1. Изсушете системата с помощта на вакуумна помпа
в продължение на повече от 2 часа и създайте налягане от
–100,7 kPa. След поддържане на системата в това
състояние в продължение на повече от 1 час, проверете
дали налягането в системата се повишава. Ако налягането
се повишава, системата съдържа влага или има течове.

2. При вероятност от наличие на влага в тръбите, трябва да
се изпълни следното (ако монтирането на тръбите е
извършено по време на дъждовния сезон или в течение на
дълъг период от време, възможно е навлизането на
дъждовна вода в тръбите по време на работа).
След евакуиране на системата в продължение на 2 часа,
създайте в системата налягане от 0,05 MPa (вакуумът се
нарушава) с азот и евакуирайте системата отново,
използвайки вакуумната помпа, в продължение на 1 час до
–100,7 kPa (вакуумно изсушаване). Ако системата не може
да достигне налягане от –100,7 kPa в рамките на 2 часа,
повторете операцията.
След това, оставете системата под вакуум в продължение
на 1 час и проверете дали налягането не се е повишило.

7.9. Изолация на тръбопровода

След приключване на проверката за течове и вакуумното
изсушаване, тръбите трябва да се изолират. Имайте предвид
следното:

■ Изолирайте напълно свързващите тръби и разклонител-
ните комплекти.

■ Не пропускайте да изолирате тръбите за газ и течност.

■ Използвайте топлоустойчива полиетиленова пяна, която
може да издържи температура от 70°C за течната страна и
температура от 120°C за страната на газообразния
охладител.

■ Ако има вероятност температурата и относителната
влажност около охладителните тръби да надвишат 30°C и
RH 80%, подсилете изолацията на охладителните тръби
(поне до 20 мм дебелина). На повърхността на изолацията
може да се образува конденз.

■ Ако има вероятност от стичане на конденз от спирателния
вентил върху вътрешния блок през пролуките на изола-
цията, в случаите, когато външният блок е разположен по-
високо от вътрешния, това трябва да се предотврати чрез
уплътняване на съединенията. Вижте фигура 20.

1 Редукционен клапан

2 Азот

3 Измервателен уред

4 Резервоар (сифонна система)

5 Вакуумна помпа

6 Шланг за зареждане

7 Сервизен порт за добавяне на охладител

8 Спирателен вентил на тръбопровода за газ

9 Спирателен вентил на тръбопровода за течност

10 Външен блок

11 Към вътрешен блок

12 Сервизен порт на спирателния вентил

13 Пунктираните линии обозначават местните тръби

14 Клапан В

15 Клапан C

16 Клапан А

Състояние на клапани 
А и В и на спирателния 
клапан

Клапан 
А

Клапан 
В

Клапан 
C

Спира-
телен 

клапан 
за 

течност

Спира-
телен 

клапан 
за газ

Направете проверка 
за херметичност и 
вакуумно изсушаване
(Клапан А трябва 
винаги да бъде 
затворен. В противен 
случай, охладителят в 
модула ще изтече.)

Затворен Отворен Отворен Затворен Затворен

БЕЛЕЖКА Направете проверката за течове и
вакуумното изсушаване, като
използвате сервизните портове на
спирателните клапани за течност и
газ. (Мястото на сервизния порт е
отбелязано с етикета "Внимание",
прикрепен на предния панел на
външния блок.)

■ Вижте "7.11. Работа със спирателния клапан"
на страница 9 за подробности по боравенето
със спирателни клапани.

■ За да не се допусне навлизане на замърсява-
ния и за да се предпази от недостатъчно
съпротивление на налягането, винаги
използвайте специалните инструменти, пред-
назначени за работа с охладителен агент
R410A.

БЕЛЕЖКА Използвайте азот. 

1 Спирателен вентил на тръбопровода за течност

2 Спирателен вентил на тръбопровода за газ

3 Тръби, съединяващи външния и вътрешния блок

4 Херметизация

5 Топлоизолатор

Не забравяйте да изолирате местните тръби, тъй като
допирът до тях може да причини изгаряния.
Ръководство за монтаж
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7.10. Проверка на уреда и условията на монтаж

Проверете следното:

1 Проверете дали няма неизправни захранващи кабели или
разхлабени гайки. Вижте "8. Окабеляване" на страница 12.

2 Проверете дали няма неизправни захранващи кабели или
разхлабени гайки. Вижте "8. Окабеляване" на страница 12.

3 Проверете за неизправни тръби за охладител. Вижте
"7. Тръбопровод за охладителя" на страница 4.

4 Проверете дали размерът на тръбите е правилен. Вижте
"7.1. Избор на материал за тръбопровода" на страница 5.

5 Проверете дали има изолация. Вижте "7.9. Изолация на
тръбопровода" на страница 8.

6 Уверете се, че изолацията на основната захранваща верига
не е нарушена.

Като използвате мегаомметър за 500 V, проверете дали
съпротивлението на изолацията е поне 2 MΩ или повече,
като приложите напрежение от 500 V на постоянния ток
между клемите на захранващия проводник и масата.
Никога не използвайте мегаомметър за управляващите
проводници (между външен и вътрешен модул, външен
модул и селектор за отопление/охлаждане, и др.)

7.11. Работа със спирателния клапан

Въведение

Проверете дали размерите на свързаните към системата
спирателни вентили отговарят на таблицата по-долу.

Отваряне на спирателния вентил

1. Свалете капачката и завъртете вентила в посока, обратна на
часовниковата стрелка, с помощта на шестостенен гаечен
ключ.

2. Завъртете докрай.
Не прилагайте прекомерно усилие върху спирателния вентил.
Това може да повреди тялото на вентила, тъй като той не е
еднопроходен. Винаги използвайте специален инструмент.

3. Уверете се, че сте затегнали надеждно капачката.

Затваряне на спирателния вентил

1. Свалете капачката и завъртете вентила в посока на часовни-
ковата стрелка, с помощта на шестостенен гаечен ключ.

2. Затегнете здраво вентила, докато оста опре в уплътнението на
корпуса.

3. Уверете се, че сте затегнали надеждно капачката.
За затягащият момент, вижте следващата таблица.

(Вижте фигура 18)

ВНИМАНИЕ

■ Винаги използвайте шланг за зареждане при свързване
към сервизния порт.

■ След затягане на капачката, проверете за евентуални
течове на охладител.

7.12. Допълнително зареждане с охладител

Важна информация за използваната охладителна 
течност

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват
парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото. Не
изпускайте газовете в атмосферата.

Тип охладителна течност: R410A

GWP(1) стойност: 1975

(1) GWP = потенциал за глобално затопляне

Моля, попълнете с неизтриваемо мастило,

■ ➀ фабричното зареждане с охладителна течност на
продукта,

■ ➁ допълнително зареденото на място количество
охладителна течност и

■ ➀+➁ общото заредено количество охладителна течност

върху етикета за зареждане на охладителна течност,
предоставен с продукта.

Попълненият етикет трябва да се залепи в близост до порта за
зареждане на продукта (напр., от вътрешната страна на
сервизния капак).

Не отваряйте спирателния клапан, докато не са
завършени всички стъпки 1~6 в "7.10. Проверка на
уреда и условията на монтаж" на страница 9. Ако
спирателният клапан се остави отворен без да се
включи захранването, това може да доведе до
натрупване на охладител в компресора и повреда на
изолацията.

Модел

Спирателен вентил на 
тръбопровода 

за течност

Спирателен вентил 
на тръбопровода 

за газ

RZQ200 Ø9,5 Ø22,2

RZQ250 Ø9,5➞12,7 (с преходник) Ø22,2

Затягащ момент N•m (За затваряне, завъртете по посока на 
часовниковата стрелка)

размер 
на 

спира-
телния 
клапан

Ос (тяло на 
вентила) Капачка

Сервизен 
порт

Гайка с 
вътрешен 

конус

Тръба 
за газ, 

свързана 
към 

блока

Ø9,5 5,4~6,6 Шесто-
стенен 
гаечен 

ключ 4 мм

13,5~16,5

11,5~13,9

33~40

—

Ø12,7 8,1~9,9 18~22 50~60

Ø15,9 13,5~16,5

Шесто-
стенен 
гаечен 

ключ 6 мм

23~27 62~75

Ø22,2

27~33

Шесто-
стенен 
гаечен 

ключ 10 мм

36~44 — 22~28
Ø25,4

1 Сервизен порт

2 Капачка

3 Шестостенен отвор

4 Ос

5 Уплътнение
RZQ200+250C7Y1B
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Предпазни мерки при сервизно обслужване

Този уред изисква допълнително зареждане на охладителен
агент според дължината на свързаните на място тръби.
Заредете допълнителното количество охладител в течно
състояние през сервизния порт на спирателния клапан на
течния тръбопровод. Тъй като R410A е смесен охладителен
агент, в случай на дозареждане в газообразно състояние,
неговият състав се променя и не може да се гарантира
нормална работа на системата.

При този модел не е необходимо да се зарежда допълнително,
ако се използват тръби със стандартен размер в чифтна
комбинация и общата дължина на тръбите е ≤30 м.

Допълнително зареждане с охладител

Инсталации с обща дължина на тръбите ≤30 м не изискват
допълнително зареждане с охладител.

За обща дължина на тръбите над 30 м, изчислете нужното
допълнително количество охладител като функция на
изчислената дължина и диаметри на тръбите, както е обяснено
в следващата процедура.

1 Съберете общата дължина на тръбите.

• Ако сборът е ≤30 м, вашата инсталация не изисква
допълнително зареждане.

• Ако сборът е над 30 м, изпълнете описаното от стъпка
2 нататък.

2 Извадете 30 м от изчислената обща дължина на тръбите.
Запишете си тази остатъчна стойност и, започвайки от
външния модул, проверете точното място по потока на
охладителния агент, където достигате тази остатъчна
стойност.

3 Определете диаметъра на тръбата в тази точка от потока
на охладителя.

4 От същата позиция нататък, съберете оставащите дължини
на тръбите със същия диаметър, насочени надолу към
вътрешния модул.

5 Изчислете нужното допълнително количество охладител
като функция на изчислената дължина на този тръбен
диаметър чрез умножаване на тази дължина по съответния
коефициент.

Запишете си изчисленото тегло.

6 Повторете стъпка 5 за останалите диаметри на тръби,
водещи надолу към вътрешните модули, и съберете всички
изчислени тегла.

7 Сборът от всички изчислени тегла е общото необходимо
количество за допълнително зареждане на вашата
инсталация.

Крайният резултат трябва да се закръгли до 100 гр.

8 Коефициенти за изчисление

9 Вижте следващите примери, за да придобиете по-ясна
представа.

При извършване на сервизно обслужване на уреда,
което налага отваряне на охладителната система,
охладителният агент трябва да се евакуира съгласно
местните разпоредби.

3

56

2

1

4
1 фабрично зареждане 

с охладителна течност 
на продукта:
вижте табелката със 
спецификации на 
модула

2 допълнително 
заредено на място 
количество 
охладителна течност

3 общо зареждане 
с охладителна течност

4 Съдържа флуорирани 
газове, които 
предизвикват парников 
ефект и са обхванати 
от Протокола от Киото

5 външен блок

6 охладителен цилиндър 
и колектор за 
зареждане

Ø Коефициент

12,7 0,09

9,5 0,05

6,4 0,03

Пример 1

L=80 м

Ø12,7

Чиста дължина = 30 м
Допълнително зареждане с охладител 

= (80–30)x0,09 = 50x0,09 = 4,5 кг

Пример 2 L2=7 м
Тип 100

Ø9,5

Тип 200
L1=35 м вътрешен

 Ø9,5 L3=5 м
Тип 100

Ø9,5

Чиста дължина = 30 м
Допълнително зареждане с охладител

= ((35+7+5)–30)x0,05 = 17x0,05 = 0,85 кг = 0,9 кг

Пример 3 L2=7 м
Тип 60

Ø6,4

Тип 200
L1=5 м L3=17 м

Тип 60
Ø9,5 Ø6,4

L4=10 м
Тип 60

Ø6,4

Чиста дължина = 30 м
Ø9,5 (30–5) = 25 м
Ø6,4 25–(7+17+10) = –9 м

Допълнително зареждане с охладител = 9x0,03 = 0,27 кг = 0,3 кг

Пример 4 L4=10 м
Тип 60

Ø6,4

L2=5 м

 Ø9,5 L5=7 м
Тип 60

Ø6,4

Тип 250
L1=25 м

Ø12,7 L6=7 м
Тип 60

Ø6,4

L3=5 м

 Ø9,5 L7=5 м
Тип 60

Ø6,4

Чиста дължина = 30 м
Ø12,7 (30–25) = 5 м
Ø9,5 5–(5+5) = –5 м
Ø6,4 10+7+7+5 = 29 м

Допълнително зареждане с охладител 
= (5x0,05)+(29x0,03) = 1,12 кг = 1,1 кг
Ръководство за монтаж
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Общо тегло на зареждания охладител (след изтичане 
и др.)

■ Общите количества за зареждане зависят от дължината на
охладителния тръбопровод, според "Максимална обща
дължина на еднопосочен тръбопровод" от таблицата
в параграф "7.4. Допустима дължина на тръбите и разлика
във височината" на страница 5, фабрично зареденото коли-
чество е посочено на табелката със спецификации.
За общото заредено количество, вижте стикера за допъл-
нително зареждане с охладител, поставен върху уреда.

Предпазни мерки при изпомпване

Процедурата по изпомпване включва следните стъпки.

Това е краят на операцията по изпомпване. След операцията по
изпомпване, на дистанционното управление може да се изведе
следната последователност:

- "U4"
- празен екран
- вътрешният вентилатор работи 30 секунди

Дори и при натискане на бутона ВКЛ на дистанционното
управление, той няма да работи. За възстановяване на
работата, изключете захранването и го включете отново.

Не забравяйте да отворите отново спирателните клапани преди
рестартиране на модула.

За да се избегне повреда на компресора. Не зареждайте
повече от указаното количество охладител.

■ Този външен блок е фабрично зареден с охладител, но
в зависимост от размера и дължината на тръбопровода,
при някои системи може да се наложи дозареждане с охла-
дител. (Вижте "Допълнително зареждане с охладител" на
страница 9).

■ При монтажа използвайте само инструменти, които са
специално предназначени за инсталации с R410А, могат да
издържат на високо налягане и не допускат навлизането на
чужди тела в системата.

■ Тръбопроводът за течен охладител следва да се
дозарежда с охладител в течно състояние. Тъй като R410A
е смесен охладителен агент, в случай на дозареждане в
газообразно състояние, неговият състав се променя и не
може да се гарантира нормална работа на системата.

■ Преди зареждане, проверете дали охладителният
цилиндър е оборудван със сифонна тръба или не.

■ Определете теглото на допълнително необходимия
охладител според раздела "Допълнително зареждане
с охладител" в "Общо тегло на зареждания охладител
(след изтичане и др.)" на страница 11 и попълнете това
количество в етикета "Допълнително зареждане
с охладител", който е прикрепен към блока.

Зареждане при спрян външен блок

■ След извършване на вакуумно изсушаване, заредете
допълнителното количество охладител в течно състояние
посредством сервизния порт на спирателния вентил за
течност, като имате предвид следните инструкции:
- Уверете се, че спирателните вентили за газ и течност са 

затворени.
- Спрете компресора и заредете определеното 

количество охладител.

Зареждане при работещ външен блок

1 Заредете колкото може повече охладител когато захран-
ването е изключено.

2 Включете захранването и заредете само недостигащото
количество охладител.

3 Отворете докрай спирателният вентил на тръбопровода за
газообразен охладител.

Вижте фигура 15 и направете справка с "Проверка за
течове и вакуумно изсушаване" на страница 8 за
номенклатурата на частите от фигура 15.
Вентил А трябва да бъде изцяло затворен.
Уверете се, че спирателният вентил на тръбопровода за
течен охладител е изцяло затворен. Ако той е отворен, не
може да се извърши дозареждане на охладител.
Заредете допълнителното количество охладител в течно
състояние през сервизния порт на спирателния вентил на
течния тръбопровод.

В случай на пълно презареждане с охладителен агент,
първо направете вакуумиране. Вакуумирането трябва
да се извърши при едновременно използване и на
двата сервизни порта, разположени по тръбите вътре
във външния модул на климатика.
Проверете дали и двата спирателни клапана са
отворени за вакуумиране.
Вакуумирането не може да се извърши напълно,
използвайки портовете на спирателните клапани.

Процедура Предпазни мерки

1 Спрете работата на уреда. Използвайте дистан-
ционното управление.

2 Поставете измервател на 
налягането в сервизния 
порт на спирателния клапан 
за газ.

Използвайте измервател за 
налягане, предназначен 
само за R410A.

3 Затворете спирателния 
клапан от страната за 
течност и отворете напълно 
страната за газ.

Недоброто затваряне на 
клапана може да доведе до 
изгаряне на компресора.

4 Стартирайте вентилатора 
чрез дистанционното 
управление.

Уверете се, че 
спирателният клапан:
•на течната страна е 
затворен

•на страната за газ е 
отворен.

5 Натиснете бутона за 
изпомпване (BS5) върху PC 
платката на външния модул 
и задръжте натиснат за 
повече от 5 секунди.

H2P LED ще започне да 
мига.
Компресорът и външният 
вентилатор ще започнат 
работа автоматично.
Ако стъпка 5 се изпълни 
преди стъпка 4, вътрешният 
вентилатор може да 
започне автоматично 
работа. Моля, обърнете 
внимание на това.

6 Оставете уреда да работи 
(автоматична работа) най-
много 20 минути.

—

7 Уредът спира да работи. 
Тогава затворете 
спирателния клапан от 
страната за газ.

—

Заредете течния 
охладител като 
цилиндърът е 
в изправено 
положение.

Заредете течния 
охладител като 
цилиндърът е 
в обърнато наопаки 
положение.

Ако при спрян външен блок не може да се допълни
цялото необходимо за дозареждане количество
охладител, възможно е да се зареди охладителя чрез
пускане на външния блок в действие при използване
на функцията за зареждане на охладител (вижте "За
задаване на режим 2" на страница 19).
RZQ200+250C7Y1B
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4 Когато модулът е в спряно състояние и в режим на
настройка 2 (вижте Проверки, които трябва да се
извършат преди първоначално пускане в експлоатация,
"Задаване на режим 2" на страница 17), задайте на
функцията A (операция по дозареждане на охладител)
стойност  (ВКЛ). След това операцията започва.
Мигащият светодиод H2P показва пробна експлоатация, а
дисплеят на дистанционното управление показва 
(пробна експлоатация).

5 Когато указаното количество охладител се зареди,
натиснете бутона . Операцията се прекратява.

■ Операцията се прекратява автоматично след 30 минути.

■ Ако зареждането на охладителя не може да завърши
в рамките на 30 минути, повторете стъпка 2.

■ Ако операцията се прекрати веднага след рестартира-
нето, вероятно системата е заредена над допустимото.
Не може да се зарежда охладител над това количество.

6 След отделяне на маркуча за зареждане на охладител,
отворете докрай спирателния вентил в кръга на течния
охладител. В противен случай, тръбопроводът може да се
пръсне поради образуване на хидравлична тапа.

8. Окабеляване

ON

BS3  RETURN

■ Окабеляването и монтажът на компонентите
трябва да се извършват от лицензиран електро-
техник и следва да отговарят на съответните
местни и национални законови разпоредби.

■ Окабеляването трябва да се извършва в съот-
ветствие с приведените по-долу схеми и
инструкции.

■ За захранване на системата задължително
използвайте отделна силова верига. Никога не
използвайте източник на захранване съвместно
с други устройства. Това може да причини токов
удар или пожар.

■ Недостатъчният капацитет на захранващата
верига или неправилното свързване може да
доведат до токови удари или пожар.

■ Не използвайте уреда, преди да приключите
работата по тръбите за охладителен агент.
(Ако уредът се задейства преди приключване на
работата по тръбите, компресорът може да се
повреди.)

■ Никога не махайте термистор, сензор и др., когато
свързвате силовите и предавателните кабели.
(Ако уредът се задейства без термистор, сензор и
др., компресорът може да се повреди.)

■ Предпазният детектор за обърната фаза на този
уред работи само по време на инициализацията
след пускане на захранването.
Детекторът за защита срещу обърната фаза е
предназначен да изключи уреда в случай на
проблеми при пускането му.
Когато веригата за защита от обърната фаза
принудително спре уреда, проверете дали са
налице всички фази. Ако това е така, изключете
захранването на уреда и подменете две от трите
фази. Включете отново захранването и пуснете
уреда.

■ Проверката за обърната фаза не се извършва по
време на работата на уреда.

■ В случай на вероятно обръщане на фази след
моментно спиране на захранването и включване/
изключване на захранването по време на работа
на уреда, инсталирайте на място верига за
защита от обърната фаза. Такава ситуация е въз-
можна при използване на генератори. Работата на
уреда с обърната фаза може да повреди
компресора и други части.

■ Заземете климатичната инсталация.
Съпротивлението на заземяването трябва да
съответства на националните разпоредби.
Не свързвайте заземяващият кабел
към газови и канализационни тръби,
гръмоотводи или към заземяването на
телефонните линии.
Непълното заземяване може да
причини токов удар.

■ Тръба за газообразен охладител.
При изтичане на газ може да се получи
възпламеняване или експлозия.

■ Тръба за вода.
Твърдите винилови тръби не са подходящи
като заземяване.

■ Гръмоотвод или заземяващ проводник на
телефонна линия.
Електрическият потенциал може да нарасне
многократно при падане на мълния.

■ Задължително инсталирайте детектор за утечки
на земята и предпазител.
Неговата липса може да доведе до токов удар или
пожар.
Ръководство за монтаж
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8.1. Вътрешно окабеляване – Таблица на 
елементите

Вижте прикрепената към уреда схема на окабеляването. По-
долу са изброени използваните съкращения:

A1P-A6P................ Печатна платка (основна, филтър за шум,
инвертор, вентилатор, QA управление)
A5P (опционална) печатна платка
(управление по заявка)

BS1-BS5 ................ Бутон превключвател (режим, задаване,
връщане, тест, принудително размразяване)

C1,C63,C66........... Кондензатор

DS1,DS2................ DIP-превключвател

E1HC..................... Нагревател на картера

F1U........................ Предпазител (DC 650 V, 8 A) (A4P)

F1U,F2U ................ Предпазител (250 V, 3,15 A, T) (A1P)

F400U.................... Предпазител (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

H1P-H7P................ Светодиод (индикатор - оранжев)
(H2P подготовка за тест - мига)
(H2P - светването означава установена
неизправност)

HAP ....................... Контролна лампа (индикатор - зелен)

K1 .......................... Магнитно реле

K2 .......................... Магнитен контактор (M1C)

K3R-K7R ............... Магнитно реле (Y1S, Y2S, Y3S, E1HC)

L1,L2,L3................. Фаза

L1R........................ Стабилизатор

M1C....................... Електродвигател (компресор)

M1F ....................... Електродвигател (вентилатор)

N ............................ Неутрално

PS.......................... Превключвател на захранването (A1P, A3P)

Q1RP..................... Верига за откриване на обратна фаза

Q1DI ...................... Прекъсвач за утечки на земята

R10 ........................ Резистор (датчик на ток) (A4P)

R50,R59 ................ Резистор

R95 ........................ Резистор (токоограничителен)

R1T........................ Термистор (въздух) (A1P)

R1T........................ Термистор (ребра) (A3P)

R2T........................ Термистор (всмукване)

R3T........................ Термистор (изпразване) (M1C)

R4T........................ Термистор (намотка-противообледенител)

R4T........................ Термистор (противообледенител на топло-
обменника)

R5T........................ Термистор (изход недозагряване)

RC ......................... Верига за приемане на сигнал

S1NPH................... Сензор за налягане (високо)

S1NPL ................... Сензор за налягане (ниско)

S1PH ..................... Реле за налягане (високо)

SD1........................ Вход на защитни устройства

TC.......................... Верига за предаване на сигнал

V1R........................ Захранващ блок (A4P)

V1R,V2R................ Захранващ блок (A3P)

X1A,X2A................ Конектор (Y1F,Y2F)

X1M ....................... Клема (захранване)

X2M ....................... Клема (QA управление)

Y1E........................ Електронен регулиращ вентил (основен)

Y2E........................ Електронен регулиращ вентил
(недозагряване)

Y1S........................ Електромагнитен вентил (байпас за горещ
газ)

Y2S ........................ Електромагнитен вентил (връщане на масло)

Y3S ........................ Електромагнитен вентил (четириходов
вентил)

Z1C-Z4C ................ Шумозаглушител (феритна сърцевина)

Z1F ........................ Шумозаглушител (с гръмоотвод)

БЕЛЕЖКИ

............... Окабеляване

..................... Части извън превключвателната кутия

..................... Контактна пластина

.......................... Конектор

......................... Клема

......................... Заземяване (винт)

BLK ........................ Черен

BLU........................ Син

BRN ....................... Кафяв

GRN....................... Зелен

GRY ....................... Сив

ORG....................... Оранжев

PNK ....................... Розов

RED ....................... Червен

WHT....................... Бял

YLW ....................... Жълт

(1) Тази схема на окабеляване се отнася само за външния
модул

(4) При използване на опционалния адаптер, вижте
ръководството за монтаж

(5) Вижте ръководството за монтаж относно начина за
използване на превключвателите BS1~BS5 и DS1, DS2

(6) Не задействайте уреда чрез устройството за предпазване
от късо съединение S1PH

8.2. Опционални конектори

X36A,X66A ............ Конектор (адаптор за захранване) (вижте
бележка 4)

8.3. Изисквания към силовото захранване и 
кабелите

За свързване на уреда трябва да се осигури специална силова
верига на захранване (вижте таблицата по-долу). Тази верига
трябва да бъде защитена от необходимите защитни устройства,
а именно превключвател, инерционен предпазител на всяка
фаза и прекъсвач за утечка на земята.

Ако се използват прекъсвачи на електроподаващата верига
с остатъчен ток, те трябва да са високоскоростни прекъсвачи
с максимум 30 mA, които могат да работят с високи хармоници.

Непременно монтирайте главен прекъсвач за цялата система.

БЕЛЕЖКА ■ Използвайте само медни проводници.

■ За свързване към централния пулт за дистан-
ционно управление, вижте ръководството за
монтаж на централния пулт за дистанционно
управление.

■ За захранващия кабел използвайте изолиран
проводник.

Фаза и 
честота

Напре-
жение

Препоръчвани 
предпазители

Секция на 
линията за 
управление

RZQ200 3 N~50 Hz 380~415 V 25 A H05VV-U4G2,5

RZQ250 3 N~50 Hz 380~415 V 25 A H05VV-U4G2,5
RZQ200+250C7Y1B
Климатик от тип "сплит-система"
4PW34720-8C
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8.4. Общи предпазни мерки  

■ Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към
клемата на захранващия блок и сте го защипали, както е
показано на фигура 21, глава "Свързване към мрежата".

■ Тъй като уредът е оборудван с инвертор, монтирането на
компенсиращ фазата кондензатор не само ще влоши
коефициента на мощност, но може и да доведе до
ненормално високо загряване на кондензатора поради
високочестотните вълни. Поради това, никога не
монтирайте компенсиращ фазата кондензатор.

■ Поддържайте дисбаланса на мощността в рамките на 2%
от номинала.
• По-големият дисбаланс ще съкрати живота на изглаждащия

кондензатор.

• Като предпазна мярка, продуктът ще прекрати работа при
надвишаване на дисбаланса на мощността над 4% от
номинала и ще се изведе индикация за грешка.

■ Извършвайте работите по окабеляването само след пълно
изключване на електрозахранването.

■ Винаги заземявайте проводниците. (В съответствие с мест-
ните разпоредби.)

■ Не свързвайте заземяващият кабел към газови и
канализационни тръби, гръмоотводи или към заземяването
на телефонните линии. Това може да причини токов удар.
• Тръби с възпламеняващ се газ: могат да избухнат или да

възникне пожар, ако има теч на газ.

• Канализационни тръби: при използване на тръби от твърда
пластмаса не може да се постигне заземяващ ефект.

• Телефонни заземяващи кабели и гръмоотводи: опасност при
падане на мълния, поради екстремалното повишаване на
електрическия потенциал в заземяването.

■ Този уред използва инвертор, следователно генерира шум,
който трябва да бъде редуциран, за да се избегнат
смущенията върху други уреди. Поради утечка на
електрически ток, външният корпус на уреда може натрупа
електрически заряд, който трябва да се разреди с помощта
на заземяването.

■ Задължително инсталирайте детектор за утечки на
земята. (способен да работи с високи хармоници.)
(Този уред използва инвертор, което означава, че за да се
предотврати неизправното функциониране на прекъсвача
за утечки на земята, този прекъсвач трябва да е способен
да работи с високи хармоници.)

■ Детекторът за утечки, който е предназначен специално за
защита от проблеми със заземяването, трябва да се
използва съвместно с основния прекъсвач или
предпазител за проводници.

■ Този уред има верига за защита от обърната фаза. (Ако тя
работи, включете уреда само след коригиране на
окабеляването.)

■ Захранващите кабели трябва да се закрепят надеждно.

■ Ако захранването има липсваща N-фаза или объркана
N-фаза, оборудването ще се повреди.

■ Всички кабели следва да са добре закрепени, да се
използват само изрично указаните видове проводници, и
върху контактните съединения или проводниците не
трябва да има никакво външно въздействие.
Неправилното свързване или монтаж може да доведе до
пожар.

■ При прокарване на захранващите кабели и свързване на
кабелите за дистанционното управление и управляващата
линия, разположете кабелите така, че капакът на
контролната кутия да е затворен добре.
Неправилното поставяне на капака на контролната кутия
може да доведе до токов удар, пожар или прегряване на
клемите.

8.5. Примери

Пример за система (Вижте фигура 22)

Свързване към мрежата

Фазите L1, L2, L3, N на захранващия кабел трябва да бъдат
стегнати в пластмасови скоби, като се използват закупени на
място закрепващи материали.

Проводниците, обвити със зелена и жълта ивица, трябва да се
използват за заземяване. (Вижте фигура 21)

Вижте фигура 24

БЕЛЕЖКА ■ Изберете захранващ кабел в съответствие
с разпоредбите на местното и националното
законодателство.

■ Сечението на кабела трябва да отговаря на
разпоредбите на местното и националното
законодателство.

■ Спецификациите за свързваните на място
захранващи кабели и останалото окабеля-
ване трябва да съответстват на IEC60245.

■ КАБЕЛ ТИП H05VV(*)
*Само при изолирани тръби (ако тръбите не са
изолирани, използвайте H07RN-F).

1 Местно захранване

2 Основен прекъсвач

3 Прекъсвач при теч на земята

4 Предпазител

5 Устройство за дистанционно управление

Захранващ кабел (екраниран кабел)

Окабеляване между модулите (екраниран кабел)

1 Захранване (380~415 V, 3 N~50 Hz)

2 Предпазител

3 Прекъсвач при теч на земята

4 Заземяващ проводник

5 Клеми на захранването

6 Свържете всеки захранващ кабел
RED към L1, WHT към L2, BLK към L3 и BLU към N

7 Заземяваща жица (GRN/YLW)

8 Закрепете захранващия кабел към пластмасовата конзола 
чрез закупен на място крепежен елемент, за да не се 
допусне прилагането на външно усилие върху клемата. 

9 Скоби (закупуват се на място)

1 Захранващи кабели

2 Проводници между модулите

3 Прикрепете към кутията с електрически детайли, като 
използвате закупени на място скоби.

4 При прекарване на захранващи/заземяващи проводници от 
дясната страна:

5 При прекарване на кабела на пулта за дистанционно 
управление и вътрешноблоковото окабеляване, оставете 
празно пространство от 50 мм или повече до захранващите 
кабели. Уверете се, че захранващият кабел не се допира до 
нагряващи се части на системата (  ).

6 Прикрепете към задната част на колонната опора, като 
използвате закупени на място скоби.

7 При прекарване на вътрешноблоково окабеляване през 
отворите за тръби:

8 При прекарване на захранващи/заземяващи проводници 
през предния панел:

9 При прекарване на заземяващи проводници от лявата 
страна:

10 Заземяващ проводник

11 При окабеляване, внимавайте да не откачите акустичните 
изолатори на компресора.
Ръководство за монтаж

14
RZQ200+250C7Y1B

Климатик от тип "сплит-система"
4PW34720-8C



Закрепване на електроопроводяването (Вижте фигура 23)

Линия на захранването и линия на управлението

■ Уверете се, че линията на захранването и линията на
управлението минават свободно през кабелния канал.

■ Изведете линията на захранването през горния отвор от
лявата страна на панела, гледано отпред (през кабелния
канал на монтажния панел) или през специално пробит
отвор, който може да се направи в долния панел. (Вижте
фигура 19)

Предпазни мерки при пробиването на отвори

■ За да пробиете отвор, използвайте чук.

■ След пробиване на отворите, препоръчваме Ви да бояди-
сате ръбовете и около отворите с кит, за да предотвратите
появата на ръжда.

■ При прекарване на електрически кабели през отворите,
отстранете евентуалните стружки и обвийте кабелите
с предпазна лепенка, за да ги предпазите от повреди.

Препоръки при прекарване на захранващи кабели

Използвайте кръгли притискащи клеми за свързване
към захранващия блок.

Ако не разполагате с такива, спазвайте следващите
инструкции.

■ Не свързвайте проводници с различна дебелина
към клемите на захранващия блок. (Хлабината на
захранващите кабели може да доведе до
извънредно загряване.)

■ При свързване на проводници с еднаква
дебелина, следвайте показаната по-долу схема.

■ За окабеляване използвайте специално пред-
назначени за целта проводници и ги свързвайте
плътно, след което ги фиксирайте, за да
предотвратите влиянието на външното налягане
върху клемите.

■ Използвайте подходяща отвертка за затягане на
винтовете на клемата. Отвертките с малка глава
ще скъса главата и няма да може да се затегне
добре.

■ Прекомерното натягане на винтовете на клемите
може да ги скъса.

■ Всички кабели следва да са добре закрепени, да
се използват само изрично указаните видове
проводници, и върху контактните съединения или
проводниците не трябва да има никакво външно
въздействие.
Непълното свързване или закрепване може да
причини пожар.

■ Вижте следващата таблица за затягащия момент
на винтовете на клемите.

Препоръки при свързване на земята

При полагане на заземяващия кабел,
прекарайте го така, че да премине през
изрязаната част на чашкообразната
шайба. (Неправилното свързване няма
да обезпечи надеждно заземяване.) 

1 Окабеляване между блоковете (Вътрешен - външен)

2 Закрепете към посочените пластмасови скоби с помощта на 
закупени на място крепежни елементи.

3 Пластмасова скоба

Затягащ момент (N•m)

M8 (Клеми на захранващия блок) (X4M)
5,5~7,3

M8 (Земя)

M3 (Опционален проводник на клемната 
кутия) (X1M, X3M)

0,8~0,97

M4 (Клеми на вътрешноблоковото 
окабеляване) (X2M)

1,4~1,6

A Схема на електрическото окабеляване. Отпечатана е от 
вътрешната страна на капака на кутията с електрически 
детайли.

1 Преди употреба, изрежете затъмнените участъци.

2 През капака

3 Захранващи кабели
(Когато проводниците се извеждат през страничния панел.)

4 Разделете

5 Захранващи кабели
(Когато проводниците се извеждат през предния панел)

6 Управляващ проводник

1 Пробит отвор

2 Стружка

3 Ако съществува вероятност от проникването на дребни 
животни през пробитите отвори, запушете отворите с 
опаковъчни материали (да се подготвят на място).

■ Използвайте защитна цев за захранващите
проводници.

■ Уверете се, че около уреда, нисковолтовите про-
водници (напр., за дистанционното управление,
между блоковете и др.) и високоволтовите
проводници не преминават в близост едни до
други; те трябва да са на разстояние най-малко
50 мм. Близостта между тях може да причини
електрически смущения, неизправно функциони-
ране и повреди.

■ Уверете се, че сте свързали захранващия про-
водник към клемите на захранващия блок и
фиксирайте, както е описано в "Свързване към
мрежата" на страница 14.

■ Вътрешноблоковото окабеляване трябва да бъде
фиксирано, както е описано в "Свързване към
мрежата" в глава "8.5. Примери" на страница 14.
• Фиксирайте проводниците с помощните скоби,

така че да не се допират до тръбите.

• Уверете се, че проводниците и капакът на
кутията с електрически детайли не се подават
над корпуса и затворете плътно капака.

2 31
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Никога не свързвайте 400 V към клемите на вътрешно-
блоковото окабеляване. Това може да извади цялата система
извън строя.

■ След прекарване на вътрешноблоковото окабеляване
в агрегата, омотайте кабелите около тръбите на
охладителя, като използвате залепваща лента, както е
показано на фигура 17.

■ Вижте параграф "Закрепване на електроопроводяването"
на страница 15.

9. Преди началото на експлоатацията

9.1. Препоръки при сервизно обслужване

9.2. Проверки, които трябва да се извършат преди 
първоначално пускане в експлоатация

След монтажа, проверете следното, преди да включите
захранването:

1 Положението на превключвателите, изискващи първо-
начална настройка

Уверете се, че превключвателите са поставени в нужното
положение, преди да включите захранването.

2 Захранващи и управляващи проводници

Използвайте специално предназначени за целта провод-
ници и се уверете, че окабеляването е извършено в съот-
ветствие с описаните в това ръководство инструкции, при
спазване на схемите за окабеляване и разпоредбите на
местното и националното законодателство.

3 Размери и изолация на тръбите

Уверете се, че са монтирани тръби с подходящите размери,
и че изолацията им е изпълнена правилно.

4 Допълнително зареждане с охладител

Количеството охладител, което трябва да се допълни,
следва да се запише на етикета "Допълнен охладител" и да
се прикрепи към задната страна на предния капак.

5 Проверка за изолация на основното захранване

Като използвате мегаомметър за 500 V, проверете дали
съпротивлението на изолацията е поне 2 MΩ, като
приложите напрежение от 500 V на постоянния ток между
клемите на захранващия проводник и масата. Никога не
използвайте мегаомметър за управляващите кабели.

6 Дата на монтажа

Запишете датата на монтажа върху стикера на гърба на
горния преден панел.

1 Тръба за течност

2 Тръба за газ

3 Вътрешноблоково окабеляване

4 Изолатор

5 Залепваща лента

■ Проверете проводниците да не влизат в контакт
с тръбите.

■ Плътно затворете капака и разположете провод-
ниците така, че капакът или останалите части да
не се разхлабват.

■ Когато не използвате кабелопровод, защитете
проводниците с цев от винил или др., за да ги
предпазите от острите ръбове на пробитите
отвори.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОКОВ УДАР

Предпазни мерки при сервизно обслужване на
оборудването на инвертора

■ Не се допирайте до намиралите се под напреже-
ние детайли в продължение на 10 минути след
изключване на захранването, поради опасност от
високо напрежение.

■ Освен това, направете измерване с тестов уред
в точките, показани на схемата, и се уверете, че
напрежението на кондензатора в основната
верига не надвишава 50 V постоянен ток.

След това свалете конектора (X1A,X2A на A3P).
Внимавайте да не докосвате части под
напрежение.

■ След приключване на сервизното обслужване,
свържете отново конектора (X1A,X2A на A3P). В
противен случай може да възникне неизправност.

Внимание при достъпа до клемите

■ Преди да получите достъп до клемите в прев-
ключвателната кутия, всички захранващи вериги
трябва да се прекъснат.

■ Внимавайте при свалянето на капака. Докосва-
нето до части под напрежение може да доведе до
токов удар.

■ След приключване на сервизното обслужване,
поставете обратно капака. В противен случай
може да възникне неизправност поради
навлизане на вода или други чужди тела.

A2PA2P
A1P

A3P

TP1 TP2

БЕЛЕЖКА Спазвайте мерките за безопасност!

За предпазване на PCB, докоснете корпуса на
превключвателната кутия с ръка, за да елимини-
рате статичното електричество от вашето тяло
преди да започнете сервизното обслужване.

БЕЛЕЖКА Забележете, че по време на първия работен цикъл
на уреда, необходимото входно захранване може
да е по-високо от посоченото върху табелата със
спецификации. Този феномен произлиза от
компресора, който се нуждае от около 50 часа
работа, преди да достигне стабилна консумация на
енергия и гладка работа.

■ Уверете се, че прекъсвачът на веригата на
захранването е изключен.

■ Закрепете надеждно захранващия кабел.

■ Подаването на електроенергия при отсъствие на
N-фаза или неправилно включена N-фаза ще
доведе до повреда на оборудването.
Ръководство за монтаж

16
RZQ200+250C7Y1B

Климатик от тип "сплит-система"
4PW34720-8C



9.3. Настройки на място

Ако е необходимо извършете всички настройки на място
съобразно следните инструкции. За повече информация вижте
ръководството за сервизно обслужване

Отваряне на превключвателната кутия и работа 
с превключвателите

При извършване на настройки на
място, свалете инспекционния капак
(1).
Задействайте превключвателите
с изолирана пръчка (например, хими-
калка), за да избегнете допира до
елементи под напрежение.

Не забравяйте да поставите отново инспекционния капак (1)
в капака на превключвателната кутия (2) след приключване на
работата.

Разположение на DIP-превключвателите, 
светодиодите и бутоните

Състояние на светодиода

В настоящето ръководство, състоянието на светодиодите се
обозначава по следния начин:

Настройка на DIP превключвателите 

Настройване на бутон-превключвателя (BS1~5)

Функция на бутон-превключвателя, разположен на PC платката
на външния блок (A1P):

Задаване на режим 2

Зададеният режим може да се промени чрез натискане на
бутона  в продължение на 5 секунди. Режимът на
настройка ще се смени с режим на настройка 2 и светодиодът
H1P ще светне w.

Изход от режим 2

Когато всички настройки са направени и работата е започнала
съгласно настройките, натиснете еднократно бутона 
за изход от режим 2.

1 Светодиоди H1P~H7P

2 Бутони-
превключватели 
BS1~BS5

3 Dip-превключвател 1 
(DS1: 1~4)

4 Dip-превключвател 2 
(DS2: 1~4)

x ИЗКЛ w ВКЛ c мига

Какво се настройва чрез DIP превключвателите 
DS1 и DS2

DS1-3 ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМ НА РАБОТА С НИСКО НИВО НА 
ШУМ ( )

( = не е инсталиран = фабрична настройка)

DS1-4 ЗАДАВАНЕ НА ВИСОКО СТАТИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ

DS2-1 АВТОМАТИЧНА РАБОТА С НИСЪК ШУМ НОЩНО ВРЕМЕ

DS2-2 ЗАДАВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗХОДА НА ЕНЕРГИЯ 
( )

DS1-1
DS1-2
DS2-3
DS2-4

НЕ Е ПРЕДВИДЕНО
НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ФАБРИЧНАТА НАСТРОЙКА

2

1

H1P H2P H3P H4P H6P H7P

HAP

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

ON

OFF

1

2

3

4

DS2DS1

1 2 3 4
OFF

ON

5 6 7 8

L.N.O.P

OFF

DEMAND

За промяна на режима

За настройка на място

За настройка на място

За пробно пускане

За принудително размразяване или изпомпване

БЕЛЕЖКА Ако се объркате в процеса на задаване на режим,
натиснете бутона  еднократно. Така ще
се върнете в задаване на режим 2 (светодиодът
H1P свети w).

H1P

MODE

H2P

TEST
HWL

H3P

IND

H4P

MASTER

H5P

SLAVE

H6P

L.N.O.P

H7P

DEMAND

HAP

BS1
MODE

BS2
SET

BS3
RETURN

BS4
TEST

BS5
FORCED DEF

BS1  MODE

BS2  SET

BS3  RETURN

BS4  TEST

BS5  FORCED DEF

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE
RZQ200+250C7Y1B
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9.4. Пробна експлоатация

■ Проверете спирателните вентили
Уверете се, че спирателните вентили са отворени както от
страна на течния, така и от страна на газообразния кръг.

■ За подробности по пробната експлоатация, вижте ръко-
водството за монтаж на вътрешния модул.

Проверки преди експлоатация

1 Уверете се, че спирателните клапани за течност и газ са
отворени.

Затворете предния панел преди начало на работата,
в противен случай може да се получи токов удар.
- Налягането на охладителя може да не се покачи 

незабавно, дори и ако спирателният клапан се отвори 
след извършване на обезвъздушаване с вакуумна 
помпа.
Това се получава защото тръбопроводът за охладителен
агент на вътрешния модул се затваря отвътре
с електрически клапан. Това няма да създаде проблеми
по време на работата.

2 За да предпазите компресора, задължително включете
захранването 6 часа преди начало на експлоатацията.

Пробна експлоатация от дистанционното управление

1 Не забравяйте да зададете режим на охлаждане и
натиснете превключвателя за работа.

2 Натиснете бутона за проверка/пробна експлоатация на
дистанционното управление, за да преминете в режим на
пробна експлоатация.

Пробна експлоатация от тест-бутон BS4 на външната 
PCB

3 Не забравяйте да включите дистанционното управление
в режим на вентилация, натиснете бутона , след
което натиснете превключвателя за работа.

4 Натиснете бутона  за 5 секунди (или по-дълго,
ако блокът е спрян). Пробната експлоатация започва,
когато светодиод H2P мига, а дисплеят на дистанционното
управление показва  (пробна експлоатация).

5 Уверете се чрез вслушване, че компресорът не тръгва и
спира по време на пробната експлоатация. Ако ком-
пресорът тръгва и спира, незабавно спрете уреда чрез
дистанционното управление и проверете нивото на охлади-
теля и т.н. Може да има някаква неизправност.

След пробната експлоатация (максимално 30 минути), уредът
спира автоматично. Проверете резултатите от работата чрез
светодиодната индикация на външния модул.

Оценка на неизправностите

Оценката може да се направи чрез HAP, H1P от PCB (A1P),
ако е включено захранването.

БЕЛЕЖКА След изключване на захранването, блокът не
може да се включи, докато не угасне светодиодът
H2P (най-много 12 минути).

Задачи за проверка

Електрическо 
окабеляване
Вътрешно-
модулно 
окабеляване
Заземен 
проводник

■ Извършено ли е окабеляването според
схемата?
Проверете дали няма пропуснати
кабели и липсващи/обърнати фази.

■ Правилно ли е заземен уредът?

■ Има ли разхлабени винтове за закреп-
ване на кабелите?

■ Съпротивлението на изолацията поне
2 MΩ ли е?
- Използвайте 500 V мега-тестер при 

измерване на изолацията.
- Не използвайте мега-тестер за 

вериги, които не са с 230 V.

Тръбопровод за 
охладителя

■ Правилен ли е размерът на
тръбопроводите?

■ Надеждно ли е закрепен изолацион-
ният материал за тръбите?
Изолирани ли са и двата кръга — за газ
и за течност?

■ Отворени ли са спирателните клапани
за течност и газ?

Допълнителен 
охладителен 
агент

■ Записахте ли допълнително заредения
охладител и дължината на охлади-
телния тръбопровод?

 Посока на отваряне

A Тръбопровод за течен 
охладител

B Тръбопровод за 
газообразен охладител

Свалете капачката и 
завъртете обратно на 
часовниковата стрелка 
с шестостенен ключ, 
докато спре

AB

БЕЛЕЖКА Когато решите да прекъснете пробната
експлоатация, натиснете бутона .
Устройството ще продължи да работи още
30 секунди, след което ще спре. По време на
пробната експлоатация е невъзможно спира-
нето на блока с устройството за дистанционно
управление.

Пробната експлоатация ще превключи
автоматично към режим на охлаждане за
3 минути. Пробната експлоатация ще спре за
3 минути, след което ще превключи към
отопление, когато е избран режим на
отопление (само по време на първата
инсталация).

HAP 
(зелен)

H1P 
(оранжев) Съдържание

 c  x Нормално

 w — Външната PCB е дефектна (вижте БЕЛЕЖКА 1)

 x —
Проблем в захранването или дефектна PCB 
(вижте БЕЛЕЖКА 2)

 c  w Активно предпазно устройство (вижте 
БЕЛЕЖКА 3)

BS1  MODE

BS4  TEST

BS3  RETURN
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За задаване на режим 2

Светодиодът H1P свети.

Процедура по настройка

1 Натиснете бутона  съобразно с желаната функция
(A~E). Индикацията на светодиода, която съответства на
необходимата функция, е показана по долу в полето,
отбелязано с :

2 При натискане на бутона , се дефинира
текущата настройка.

3 Натиснете бутона  в съответствие с необходимата
възможна настройка, както е показано по-долу в полето,
отбелязано с .

3.1 Възможни настройки за функциите A и B са  (ВКЛ) или 
(ИЗКЛ).

3.2 Възможни настройки за функция C, D и E

Само за функция C ( ) : ниво на шум 3 < ниво 2

< ниво 1 ( ).
Само за функция D: автоматичен преход към работа с

нисък шум нощно време ниво 3 < ниво 2 < ниво 1 ( ).

Само за функция Е ( ) : ниво на енергиен разход

1 < ниво 2 < ниво 3 ( ).

4 Натиснете бутона  и настройката е зададена.

5 При повторно натискане на бутона , започва
работа според избраната настройка.

За повече информация вижте ръководството за сервизно
обслужване.

10. Работа в режим на сервизно 
обслужване

Метод на вакуумиране

При първоначален монтаж не се налага вакуумиране.
Вакуумирането е необходимо само за сервизно-ремонтни цели.

1 Когато блокът е в спряно състояние и в режим на
настройка 2, задайте на функцията В (операция по
източване на охладител/вакуумиране) стойност  (ВКЛ).

- След задаване на тази стойност, не отменяйте режима 
на настройка 2, докато не приключи вакуумирането.

- H1P LED светва и на дистанционното управление се 
извежда  (пробна експлоатация), а работата се 
забранява.

2 Евакуирайте системата с вакуумна помпа.

3 Натиснете бутона  и отменете режим на
настройка 2.

Метод за източване на охладител

чрез уред за извличане на охладител

1 Когато блокът е в спряно състояние и в режим на
настройка 2, задайте на функцията В (операция по
източване на охладител/вакуумиране) стойност  (ВКЛ).

- Регулиращите клапани на външния и вътрешния модул 
ще се отворят напълно и ще се включат някои 
електромагнитни клапани.

- H1P LED светва и на дистанционното управление се 
извежда  (пробна експлоатация), а работата се 
забранява.

2 Спрете захранването на вътрешните блокове, които имат
отделно захранване, и на външния блок чрез прекъсвача.
След като прекъснете захранването на едната страна,
спрете захранването на другата страна след 10 минути.
В противен случай, комуникацията между вътрешния и
външния блок може да се наруши и регулиращите клапани
отново ще се затворят.

3 Извлечете охладителя като използвате съответния апарат.
За подробности, вижте ръководството за експлоатация на
уреда за извличане на охладител.

БЕЛЕЖКА 1 Изключете захранването за повече от
5 секунди.
Включете отново захранването. Наличието на
тези показания ще потвърди неизправността.

2 Изключете захранването за повече от
5 секунди.
Изключете съединителен проводник 3 между
външен и вътрешен модул.
Включете захранването за повече от
10 секунди.
Ако светодиодът HAP на външната PCB мига,
то вътрешната PCB не работи правилно.

3 Индикация за вероятна отрицателна фаза.

Установяването на неизправности постоянно
показва историята на предходните неизправности
докато не бъде изключено захранването.

■ След приключване на пробната експлоатация,
проверете поотделно вътрешните блокове чрез
устройството за дистанционно управление.

■ Индикацията на светодиода се променя по време
на това действие, но това не е неизправност.

■ Моля, поставете предния панел на външния блок,
за да предотвратите неправилни показания по
време на пробната експлоатация.

Възможни функции

A операция по дозареждане с охладител

B операция по източване на охладител/вакуумиране 

C задаване на режим на работа с ниско ниво на шум ( ) 
(външно).

D задаване на автоматичен преход към работа с нисък шум 
нощно време

E задаване на ограничение на разхода на енергия ( ) 
(външно).

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

A w x x x x x x

B w x x x x x w

C w x x x x w x

D w x x x x w w

E w x x x w w w

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

 w x x x x c x

 (1)

(1) Тази настройка = фабрична настройка

w x x x x x c

BS2  SET

L.N.O.P

DEMAND

BS3  RETURN

BS2  SET

ON OFF

ON

OFF

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x x x x x c

(1)

(1) Тази настройка = фабрична настройка

w x x x x c x

w x x x c x x

L.N.O.P

1

1

DEMAND

3

1

2

3

BS3  RETURN

BS3  RETURN

ON

BS1  MODE

ON
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11. Предпазни мерки при течове на 
охладител

(Какво трябва да знаете при теч на охладител)

Въведение

Монтажният и системният специалист трябва да осигурят
защита срещу течове, в съответствие с разпоредбите и
стандартите на местното и националното законодателство.
При отсъствие на местни разпоредби по въпроса, могат да
се приложат следните стандарти.

Климатичните системи използват R410A за охладителен агент.
R410A е напълно безопасен, нетоксичен и незапалим охлади-
телен агент. Независимо от това, елементите на климатичната
система трябва да се монтират в достатъчно голямо помеще-
ние. Това гарантира, че няма да бъде надвишена максимално
допустимата концентрация на охладителен газ, в малко вероят-
ния случай на сериозна утечка от системата. Това осигурява и
съответствие с приложимите местни разпоредби и стандарти.

Максимално допустима концентрация

Максималното количество охладител за зареждане и изчисле-
нието на максималната концентрация на охладител са пряко
свързани с обема на помещението, в което е възможен теч.

Мерната единица за концентрацията е кг/м3 (теглото в кило-
грами на охладителния газ в 1 м3 обем от заетото
пространство).

Необходимо е спазване на приложимите местни разпоредби и
стандарти за максимално допустимата концентрация.

Според съответния европейски стандарт, максимално
допустимата концентрация на R410A в помещение, където се
намират хора, е ограничена до 0,44 кг/м3.

Обръщайте особено внимание на местата от рода на
сутерени и др., където охладителният агент може да се
натрупа, тъй като той е по-тежък от въздуха.

Процедури за проверка на максимална концентрация

Проверете максималната концентрация в съответствие
с посочените по-долу стъпки от 1 до 4.

1 Изчислете количеството охладител (кг), заредено във
всяка система поотделно.

2 Изчислете обема на най-малкото помещение (m3)

В случай като следващия, изчислете обема на (A), (B) като
отделно помещение или като най-малкото помещение.

3 Изчислете плътността на охладителя, като използвате
резултата от изчисленията, направени в стъпките 1 и 2.

Ако резултатът от горните изчисления надвиши
максимално допустимата концентрация, направете същите
изчисления за второто, след това за третото най-малко
помещение, докато резултатите не покажат ниво под
пределно допустимата концентрация.

При монтиране на блок в малко помещение, под-
държайте концентрацията на изпарения от охладител-
ната течност под допустимия предел, в случай на
изтичане на течност. Консултирайте се с вашия дилър
относно мерките за поддържане на течовете под
допустимия предел.

Ако изтеклото количество превишава допустимия
предел, това може да доведе до недостиг на
кислород.

1 направление на потока от охладител

2 помещение, където е възникнал теч на охладител 
(охладителният агент от цялата система изтича в това 
помещение)

2

1

количество 
охладител 
в едноблокова 
система 
(количеството 
фабрично зареден 
охладител)

+ допълнително 
заредено 
количество 
(добавеното на 
място количество 
охладител, 
в съответствие 
с дължината или 
диаметъра на 
тръбопровода)

= общо количество 
охладител (кг) 
в системата

БЕЛЕЖКА Ако една охладителна система е разделена на
2 напълно независими охладителни системи,
използвайте количеството охладител, с което е
заредена всяка една от системите.

A. Когато няма разделяне на малки помещения

B. Когато има разделяне на помещението, но
между отделните помещения има достатъчно
голям отвор, който позволява свободна
циркулация на въздуха.

1 отвор между помещенията

2 преграда

(Когато има отвор без врата или над/под вратата има 
отвори, които по размер са равни на 0,15% от площта на 
пода или повече.)

общо количество 
охладител в системата 

размер (м3) на най-
малкото помещение, 
в което има инстали-
ран вътрешен блок

≤ максимална концентрация (кг/м3)

1

2
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4 Какво да направим, ако резултатът надвишава максимално
допустимата концентрация.

В случай, когато инсталирането на климатичната система
води до концентрации, надвишаващи максимално допусти-
мото ниво, е необходимо да се направи щателна ревизия на
системата.

5 Моля, консултирайте се с Вашия доставчик.

12. Изисквания за изхвърлянето

Демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото
и останалите части, трябва да се извършват в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби.

Бележки
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