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ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

Information* enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
Merk*
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
Huom*
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
Napomena* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.
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Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
Directivelor, cu amendamentele respective.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

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

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

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

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

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumlulu*unda olmak üzere bu bildirinin ilgili oldu*u klima modellerinin aşa*ıdaki gibi oldu*unu beyan eder:

CE  IZJAVA O SKLADNOSTI
CE  VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE  ДЕКЛАРАЦИЯЗАСЪОТВЕТСТВИЕ

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

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее
заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE  ERKLÆRING OMSAMSVAR
CE  ILMOITUSYHDENMUKAISUUDESTA
CE  PROHLÁŠENÍOSHODĚ

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

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> 11
secondo il Certificato <C>.
12
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
13
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и в соответствии
14
с положительным решением <B> согласно
15
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold
til Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

02 Hinweis*

06 Nota*

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

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

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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09

EN60335240,

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

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

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE  DECLARACIONDECONFORMIDAD
CE  DICHIARAZIONEDICONFORMITA
CE  ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

RZQG71L9V1B*, RZQG100L9V1B*, RZQG125L9V1B*, RZQG140L9V1B*,
RZQSG100L9V1B*, RZQSG125L9V1B*, RZQSG140L9V1B*,
RZQG71L8Y1B*, RZQG100L8Y1B*, RZQG125L8Y1B*, RZQG140L7Y1B*,
RZQSG100L8Y1B*, RZQSG125L8Y1B*, RZQSG140L7Y1B*,
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Daikin Europe N.V.

CE  DECLARATIONOFCONFORMITY
CE  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE  DECLARATIONDECONFORMITE
CE  CONFORMITEITSVERKLARING
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Despre acest document

Public ţintă
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Instalatori autorizaţi

3
3

INFORMAŢII
Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori
instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în
ferme sau utilizării în scop comercial de către persoane
nespecializate.
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Set documentaţie
Acest document face parte din setul documentaţiei. Setul complet
este format din:
Document

Conține…

Format

Măsuri
Instrucţiuni de tehnica
generale de securităţii care trebuie
protecţie
citite înainte de instalare

Hârtie (în cutia unităţii
exterioare)

Manualul de Instrucţiuni de instalare
instalare al
unităţii
exterioare
Ghidul de
Pregătirea instalației,
referinţă al specificaţii tehnice, date
instalatorului de referință,…

Fișiere digitale la http://
www.daikineurope.com/
supportandmanuals/
productinformation/.

Cele mai recente versiuni ale documentaţiei furnizate pot fi
disponibile pe siteul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.
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Despre cutie

2.1

Unitate exterioară

2.1.1

Scoaterea accesoriilor din unitatea
exterioară

12

a

b

1×

Schema de conexiuni ................................................................ 12
5.1.1
Schema de conexiuni: Unitatea exterioară ................. 12
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RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Instalații de aer condiționat în sistem split
4P3855211 – 2014.08
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Măsuri generale de protecţie
Manualul de instalare al unităţii exterioare
Brățară autoblocantă
Etichetă de gaz fluorurat cu efect de seră
Eticheta energetică

Manual de instalare

3

3 Instalarea

3

3.1.3

Instalarea

Asigurarea drenajului

Asiguraţivă că apa de condensare se poate evacua corespunzător.

3.1
3.1.1

INFORMAŢII

Montarea unităţii exterioare

Dacă este necesar, puteți utiliza un set de dop de drenaj
(procurare la fața locului), pentru a preveni scurgerea apei
de drenaj.

Pregătirea structurii instalației

Pregătiți 4 seturi de șuruburi de ancorare, piuliţe și șaibe (procurare
la faţa locului) după cum urmează:

NOTIFICARE
Dacă orificiile de drenaj ale unităţii exterioare sunt
acoperite de un soclu sau de suprafaţa podelei, ridicaţi
unitatea pentru a asigura un spaţiu liber mai mare de
150 mm sub unitatea exterioară.

≥150 mm

4× M12

0

Orificii de drenaj (dimensiuni în mm)
A

62

0

INFORMAŢII

B

36
61

Înălţimea maximă a părţii superioare cu protuberanţă a
şuruburilor este de 20 mm.

262
416
595

20

A
B
C
D
E

NOTIFICARE

C
D
E

Partea de evacuare
Distanţa dintre punctele de ancorare
Cadru de bază
Orificii de drenaj
Orificiu prestabilit pentru zăpadă

Zăpadă

Fixaţi unitatea exterioară pe șuruburile de ancorare
utilizând piulițe cu şaibe din material plastic (a). Dacă
acoperirea zonei de fixare se desprinde, piuliţele ruginesc
uşor.

În regiunile cu ninsori, zăpada se poate acumula și congela între
schimbătorul de căldură și placa exterioară. Acest lucru ar putea
reduce eficienţa funcţionării. Pentru a preveni acest lucru:
1

Perforați (a, 4×) și eliberați orificiul prestabilit (b).

a

3.1.2

(345~355)

a

Aveți grijă să nu acoperiți orificiile de drenaj.

160

260
161

a

620

B
279

(mm)

160

285

>150

)
55

3
5-

4
(3

35

4× Ø6 mm

a b

Instalarea unității exterioare
b

2

Îndepărtați bavurile, și vopsiți muchiile și zonele din jurul
muchiilor cu vopsea pentru reparaţii pentru a preveni ruginirea.

4× M12
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3 Instalarea
Pentru a preveni răsturnarea unităţii
exterioare

3.1.4

b
a

Conectați cablurile (procurare la faţa locului) așa cum este
prezentat:
5

Efectuaţi următoarele:
▪ Izolați tubulatura de lichid (a) și tubulatura de gaz (b).
▪ Înfășurați izolația termică în jurul curbelor, apoi acoperiți cu
bandă din vinil (c).
▪ Aveți grijă ca tubulatura de legătură să nu atingă
componentele compresorului (d).
▪ Etanșați capetele izolației (agent de etanșare etc.) (e).

4×

f

e

3.2

Conectarea tubulaturii agentului
frigorific

a

d

b

PERICOL: RISC DE ARSURI

3.2.1
1

Conectarea tubulaturii de agent frigorific
la unitatea exterioară

c

Efectuaţi următoarele:
▪ Scoateți capacul pentru deservire (a) cu șurubul (b).
▪ Scoateți placa de intrare a tubulaturii (c) cu șurubul (d).

6

NOTIFICARE

a
b
d

2

Dacă unitatea exterioară este instalată deasupra unității
interioare, acoperiți ventilele de închidere (f, vezi mai sus) cu
material de etanşare pentru a nu lăsa apa condensată de pe
ventilele de închidere să ajungă la unitatea interioară.

Tubulatura expusă putea cauza condensare.

c

Alegeți un traseu al tubulaturii (a, b, c sau d).

7

Fixați la loc capacul pentru deservire și placa de intrare a
tubulaturii.

8

Astupați toate golurile (exemplu: a) pentru
pătrunderea zăpezii și animalelor mici în sistem.

a

preveni

d
a
a

3

c

b

AVERTIZARE

Dacă ați ales traseul descendent al tubulaturii:
▪ Perforați (a, 4×) și eliberați orificiul prestabilit (b).
▪ Decupaţi fantele (c) cu un ferăstrău pentru metale.

4× Ø6 mm

a

b

Luaţi măsurile necesare pentru a împiedica animalele de
talie mică să se adăpostească în unitate. Animalele de
talie mică care ating piesele electrice pot cauza defecţiuni,
fum sau incendiu.
NOTIFICARE
Aveți grijă să deschideți ventilele de închidere după
instalarea tubulaturii de agent frigorific și efectuarea uscării
cu vid. Exploatarea sistemului cu ventilele de închidere
închise poate defecta compresorul.

c

4

c

Efectuaţi următoarele:
▪ Racordați conducta de lichid (a) la ventilul de închidere
pentru lichid.
▪ Racordați conducta de gaz (b) la ventilul de închidere pentru
gaz.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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3 Instalarea
Pentru a determina dacă sunt necesare
trape de ulei

3.2.2

3.3.2

NOTIFICARE

Dacă uleiul curge înapoi în compresorul unității exterioare, acest
lucru poate cauza compresia lichidului sau deteriorarea returului
uleiului. Trapele de ulei din tubulatura ascendentă de gaz pot
preveni acest lucru.
Dacă
Unitatea interioară este
instalată mai sus decât
unitatea exterioară

NU depășiți presiunea maximă de lucru a unității
(consultați "PS High" de pe placa de identificare a unității).
NOTIFICARE

Atunci

Aveţi grijă să utilizaţi o soluţie cu spumă pentru control
recomandată de distribuitorul dvs. Nu folosiţi apă cu
săpun, care poate cauza fisurarea piuliţelor olandeze (apa
cu săpun poate conţine sare, care absoarbe umezeala ce
va îngheţa la răcirea tubulaturii), şi/sau cauzează
corodarea racordurilor mandrinate (apa cu săpun poate
conţine amoniu care induce un efect corosiv între piuliţa
olandeză din alamă şi evazarea din cupru.

Instalați o trapă de ulei la fiecare 10 m
(diferență de înălțime).

a

b

10 m

1

Încărcaţi sistemul cu azot gaz până la presiunea manometrului
de cel puţin 200 kPa (2 bari). Vă recomandăm să presurizaţi la
3000 kPa (30 bari) pentru a detecta scurgerile minuscule.

2

Verificaţi dacă există scurgeri prin aplicarea unei soluţii de
verificare cu spumă pe toate racordurile.

3

Evacuaţi tot azotul gaz.

3.3.3

Unitatea exterioară este
instalată mai sus decât
unitatea interioară

1

Vidaţi sistemul până când presiunea pe distribuitor indică
−0,1 MPa (−1 bar).

b Tubulatura de lichid

2

Lăsaţi aşa cum este timp de 45 minute şi verificaţi presiunea:

NU sunt necesare trape de ulei.

Verificarea tubulaturii agentului
frigorific

3.3.1

Verificarea tubulaturii de agent frigorific:
Configurația
f

a
c

d

Atunci…
Nu există umiditate în sistem.
Această procedură sa
terminat.

Creşte

Există umiditate în sistem.
Treceţi la pasul următor.

3

Evacuaţi timp de cel puţin 2 ore la o presiune de −0,1 MPa
(−1 bar) pe distribuitor.

4

După OPRIREA pompei, verificaţi presiunea timp de cel puţin
1 oră.

5

Dacă NU aţi ajuns la vidarea dorită sau nu puteţi menţine vidul
timp de 1 oră, efectuaţi următoarele:

NOTIFICARE

e

Aveți grijă să deschideți ventilele de închidere după
instalarea tubulaturii de agent frigorific și efectuarea uscării
cu vid. Exploatarea sistemului cu ventilele de închidere
închise poate defecta compresorul.

f

a
B

Dacă presiunea…
Nu se modifică

▪ Verificaţi din nou dacă există scurgeri.
▪ Efectuaţi din nou uscarea cu vid.

R410A

b

Pentru a efectua uscarea vidată

a Tubulatură de gaz ascendentă cu
trapă de ulei

3.3

A

Pentru a verifica existenţa scurgerilor

c

i

R410A

g
b

d
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i

e

Configurația în cazul perechii
Configurația în cazul jumelatelor
Manometru
Azot
Agent frigorific
Cântar
Pompă de vid
Ventil de închidere
Tubulatura principală
Ansamblul de ramificare a agentului frigorific
Tubulatura de ramificare
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3 Instalarea
3.4

Încărcarea agentului frigorific

3.4.1

Definiţii: L1~L7, H1, H2

Determinarea cantității suplimentare de agent frigorific (R în kg)
(în caz de jumelate, triple şi dublu jumelate)
1

Determinarea G1 și G2.
G1 (m)

Lungimea totală a tubulaturii de lichid <x>

Jumelate(a)

Pereche(a)
L1

x=Ø9,5 mm (standard)
H2

x=Ø12,7 mm (majorare)

L3

H1

H1

L2

G2 (m)
2

Lungimea totală a tubulaturii de lichid de Ø6,4 mm

Determinarea R1 și R2.

L1

Triple(a)

Dacă

Dublu jumelate(a)

L2

L4

L6

H1

L4

L5

L1

L3

Utilizați tabelul de mai jos pentru a
determina R1 (lungimea=G1−30 m
)(a) și R2 (lungimea=G2).

G1≤30 m(a)

R1=0,0 kg.

(și G1+G2>30 m)(a)

Utilizați tabelul de mai jos pentru a
determina R2 (lungimea=
G1+G2−30 m)(a).

H2

L2

H2

H1

L3

Atunci

G1>30 m(a)

(a)

L7

În cazul majorării: Înlocuiți 30 m cu 15 m.

În cazul dimensiunii standard a conductei de lichid:

L1
(a)

L1
L2~L7
H1
H2

3.4.2

Lungimea

Se consideră că cea mai lungă linie din figură corespunde
celei mai lungi conducte existente, iar cea mai înaltă
unitate din figură corespunde celei mai înalte unităţi
existente.
Tubulatura principală
Tubulatura de ramificare
Diferenţa de înălţime între cea mai de sus unitate interioară
și unitatea exterioară
Diferența de înălțime între cea mai de sus și cea mai jos
unitate interioară
Ansamblul de ramificare a agentului frigorific

Determinarea cantității suplimentare de
agent frigorific

Pentru a determina dacă este nevoie de adăugare de agent
frigorific suplimentar
Dacă

Atunci

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
lungimea fără încărcătură

Nu trebuie să adăugați agent
frigorific suplimentar.

Lungimea fără încărcătură=

10~20 m

R1:

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

R2:

0,3 kg

0,6 kg

0,9 kg

1,2 kg

În cazul majorării dimensiunii conductei de lichid:
Lungimea
R1, R2:
(a)

3

5~10 m

0,5 kg

1,0 kg

10~15 m(a) 15~20 m(a)
1,5 kg

2,0 kg

Determinați cantitatea suplimentară de agent frigorific: R=
R1+R2.

Exemple
Dispunere

Cantitate suplimentară de agent frigorific
(R)

L2=7 m
(Ø6.4 mm)

Caz: Jumelate, dimensiunea standard a
conductei de lichid

L3=5 m
(Ø6.4 mm)

RZQG100

▪ 30 m (standard)

0~5 m

Numai pentru RZQG100~140.

L1=35 m (Ø9.5 mm)

▪ 10 m (micșorare)

20~30 m(a) 30~45 m(a)

0~10 m

1 G1 Total Ø9,5 => G1=35 m
G2 Total Ø6,4 => G2=7+5=12 m
2 Caz: G1>30 m
R1 Lungimea=G1−30 m=5 m
=> R1=0,5 kg

▪ 15 m (majorare)
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
lungimea fără încărcătură

R2 Lungimea=G2=12 m

Trebuie să adăugați agent
frigorific suplimentar.
Pentru deservirea ulterioară,
încercuiți cantitatea selectată în
tabelele de mai jos.

=> R2=0,6 kg
3 R
L2=20 m
(Ø6.4 mm)

INFORMAŢII

L3=17 m
(Ø6.4 mm)

Lungimea tubulaturii este lungimea cea mai mare întrun
singur sens a tubulaturii de lichid.

L4=17 m
(Ø6.4 mm)

Determinarea cantității suplimentare de agent frigorific (R în kg)
(în cazul perechii)
L1 (m)

L1=5 m (Ø9.5 mm)
RZQG125

R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Caz: Triple, dimensiunea standard a
conductei de lichid
1 G1 Total Ø9,5 => G1=5 m
G2 Total Ø6,4 => G2=20+17+17=54 m
2 Caz: G1≤30 m (şi G1+G2>30 m)
R1 R1=0,0 kg
R2 Lungimea=G1+G2−30 m=5+54−30=
29 m
=> R2=0,9 kg

L1 (standard): 30~40 m 40~50 m 50~60 m(a) 60~75 m(a)

3 R

R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

L1 (majorare): 15~20 m 20~25 m 25~30 m(a) 30~35 m(a)
R:
(a)

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Numai pentru RZQG100~140.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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3 Instalarea
3.4.6

Determinarea cantității totale pentru
reîncărcare

3.4.3

Numai pentru RZQG: Când lungimea tubulaturii este <5 m, este
necesară reîncărcarea completă a unității.

1

Fixarea etichetei de gaz fluorurat cu efect
de seră

Completați eticheta după cum urmează:

Determinarea cantității totale pentru reîncărcare (kg) (în cazul
dimensiunii standard a conductei de lichid)

a

(a)

Model

Lungimea (m)

b

5~10(b) 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~75
RZQG71

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQG100~140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

RZQSG100+125

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQSG140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

—

—

(a)
(b)

Lungimea = L1 (pereche); L1+L2 (jumelate, triple);
L1+L2+L4 (dublu jumelate)
Pentru RZQG: 3~10 m

b
c

2

Determinarea cantității totale pentru reîncărcare (kg) (în cazul
dimensiunii majorate a conductei de lichid)

Încărcătura de agent frigorific din fabrică: consultaţi placa
de identificare a unităţii
Cantitatea suplimentară de agent frigorific încărcat
Încărcătura totală de agent frigorific

Eticheta completată trebuie lipită pe interiorul produsului şi în
apropiere de ştuţul de încărcare al produsului (de ex., pe
interiorul capacului pentru service).

3.5

Conectarea cablajului electric

Lungimea (m)(a)

Model
3~5
RZQG71

1,9

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

5~10 10~15 15~20 20~25 25~30 30~35
2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQG100~140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

RZQSG100+125

—

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQSG140

—

3,5

4,0

4,5

5,0

—

—

(a)

c
a

AVERTIZARE
Utilizaţi ÎNTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile
de alimentare electrică.

Lungimea = L1 (pereche); L1+L2 (jumelate, triple);
L1+L2+L4 (dublu jumelate)

PRECAUŢIE
La utilizarea unităţilor în aplicaţii cu avertizoare pentru
temperaturi limită, se recomandat prevederea unui decalaj
de 10 minute pentru declanşarea avertizorului la depăşirea
temperaturii. Unitatea se poate opri timp de mai multe
minute în timpul funcţionării normale pentru "dezgheţarea
unităţii" sau în modul "oprire termostat".

Determinarea cantității totale pentru reîncărcare (kg) (în cazul
dimensiunii micșorate a conductei de lichid)
Lungimea (m)(a)

Model
3~5

5~10

RZQG71

1,9

1,9

RZQG100~140

3,0

3,0

RZQSG100+125

—

1,9

3.5.1

RZQSG140

—

3,0

RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1

(a)

3.4.4

Lungimea = L1 (pereche); L1+L2 (jumelate, triple);
L1+L2+L4 (dublu jumelate)

Încărcarea agentului frigorific:
Configurația

Despre conformitatea electrică

Echipament conform cu EN/IEC 61000312 (Standard tehnic
european/internaţional care stabileşte limitele pentru curenţii
armonici produşi de echipamentele conectate la sistemele publice
de joasă tensiune cu curent de intrare >16 A şi ≤75 A pe fază).
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

Consultați "3.3.1 Verificarea
Configurația" la pagina 6.

3.4.5

tubulaturii

de

agent

frigorific:

Pentru a încărca cu agent frigorific
AVERTIZARE
▪ Utilizaţi numai R410A ca agent frigorific. Alte substanţe
pot provoca explozii şi accidente.
▪ R410A conţine gaze fluorurate cu efect de seră
cuprinse în Protocolul de la Kyoto. Valoarea sa
potenţială privind încălzirea globală este 1975. NU
eliberaţi aceste gaze în atmosferă.
▪ Când încărcaţi cu agent frigorific, purtaţi întotdeauna
mănuşi şi ochelari de protecţie.

Cerinţă preliminară: Înainte de încărcarea agentului frigorific,
asigurațivă că tubulatura de agent frigorific este racordată și
verificată (probă de etanşeitate şi uscare cu vid).
1

2
3

Racordați butelia de agent frigorific la ștuțul de service al
ventilului de închidere pentru gaz și ștuțul de service al
ventilului de închidere pentru lichid.
Încărcaţi cantitatea suplimentară de agent frigorific.
Deschideți ventilele de închidere.

Manual de instalare
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Echipament conform cu:
▪ EN/IEC 61000312 cu condiţia ca puterea de scurtcircuit Ssc să
fie mai mare decât sau egală cu valoarea minimă Ssc la punctul de
interfaţă dintre sursa de alimentare a utilizatorului şi sistemul
public.
▪ EN/IEC 61000312 = standard tehnic european/internaţional ce
stabileşte limitele pentru curenţii armonici produşi de
echipamentele conectate la sistemele publice de tensiune joasă
cu curent de intrare >16 A și ≤75 A pe fază.
▪ Este
responsabilitatea
instalatorului
sau
utilizatorului
echipamentului să asigure, prin consultarea operatorului reţelei
de distribuţie dacă este necesar ca echipamentul să fie
conectat numai la o sursă cu o putere de scurtcircuit Ssc mai
mare decât sau egală cu valoarea minimă Ssc.
Model
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1
(a)

Valoarea Ssc minimă
1170 kVA(a)

Această este valoarea cea mai strictă. Pentru datele
specifice produsului consultați manualele de date.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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3.5.2

Specificaţiile componentelor standard de cablaj
Component

RZQG

RZQSG

V1
Cablu de alimentare MCA(a)

Y1

100

125+140

71

100

125+140

100

125+140

100

125

140

20,6 A

32,0 A

33,5 A

14,0 A

21,0 A

22,5 A

32,0 A

33,5 A

17,7 A

19,2 A

22,5 A

Fază

230 V

400 V

230 V

400 V

1~

3N~

1~

3N~

Frecvenţă

50 Hz

Dimensiuni
de cablu

Trebuie să se conformeze legislaţiei în vigoare

Cabluri de interconectare

Secţiunea minimă a cablului de 2,5 mm² și aplicabilă pentru 230 V

Siguranţă locală recomandată

25 A

40 A

Întreruptor pentru scurgeri la
pământ

3.5.3

V1

71
Tensiune

(a)

Y1

16 A

25 A

40 A

20 A

25 A

Trebuie să se conformeze legislaţiei în vigoare

MCA=Capacitatea minimă de încărcare cu curent a circuitului. Valorile specificate sunt valori maxime (consultați datele electrice ale combinaţiei
cu unităţile interioare pentru valorile exacte).

Conectarea cablajului electric la unitatea
exterioară
a

NOTIFICARE
▪ Urmați schema de conexiuni (livrată cu unitatea,
plasată în interiorul capacului pentru deservire).

b

▪ Fixaţi cablul de legare la pământ la placa de prindere a
ventilului de închidere astfel încât să nu alunece.
▪ Asigurațivă că fixarea la loc a capacului pentru
deservire nu este obstrucționată de cablajul electric.
1

Scoateți capacul pentru deservire.

2

Conectaţi cablurile de interconectare şi de alimentare după cum
urmează:
V1
1~50 Hz
220-240 V

V1

Y1
c

c

c

c

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

c
d
b

b
L1 L2 L3 N

a

d
e
f
a
b
c
d
e
f

a

e

a

a

d
e
f

3

Fixaţi cablurile (cablul de alimentare și de interconectare) cu o
brățară autoblocantă la placa de prindere a ventilului de
închidere.

4

Treceți cablajul prin carcasă și conectațil la ea.

Trecerea prin
carcasă
I, II, III, IV
M, S
a
b
c
d
e

Cutie de distribuție
Placa de prindere a ventilului de închidere
Pământ
Brățară autoblocantă
Cablu de interconectare
Cablu de alimentare

Alegeţi una dintre cele 3 posibilităţi:
3

Pereche, jumelate, triple, dublu jumelate
Principală, secundară
Cabluri de interconectare
Cablu de alimentare
Întreruptor pentru scurgeri la pământ
Siguranţă
Interfaţa utilizatorului

1

b
a

2

b
a

b
a

a Cablu de alimentare
b Cablu de interconectare
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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4 Darea în exploatare
Conectarea la
carcasă

Când cablurile sunt trase din unitate, se
poate instala în orificiul prestabilit un
manşon de protecţie (inserţii PG) pentru
conductori.
Când nu utilizaţi un canal pentru cabluri,
protejaţi cablurile cu tuburi de vinil pentru a
preveni tăierea cablurilor de către muchia
orificiului prestabilit.

1

Dacă

2

A B

bc

Atunci

≥1 MQ

Rezistența izolației este OK. Această
procedură sa terminat.

<1 MQ

Rezistenţa izolaţiei nu este OK. Treceţi la
pasul următor.

Cuplaţi alimentarea de la reţea și lăsațio cuplată timp de 6 ore.
Rezultat: Compresorul se va încălzi şi tot agentul frigorific din
compresor se va evapora.

3
a

Măsurați rezistența izolației pe poli.

d

e

A Interiorul unității exterioare

4

Măsurați din nou rezistența izolației.

Darea în exploatare

B Exteriorul unității exterioare

NOTIFICARE

a Sârmă

NU acţionaţi niciodată unitatea fără termistori şi/sau
comutatoare/senzori de presiune; se poate arde
compresorul.

b Bucşă
c Piuliţă
d Carcasă
e Furtun
5

Fixați la loc capacul pentru deservire.

6

Conectaţi întreruptorul pentru scurgeri la pământ şi siguranţa la
linia de alimentare.

3.6

Finalizarea instalării unităţii
exterioare

3.6.1
1

Pentru a finaliza instalarea unităţii
exterioare

Izolaţi şi fixaţi tubulatura de agent frigorific şi cablul de
interconectare după cum urmează:
c

4.1

Lista de verificare înainte de proba
de funcţionare

NU exploataţi sistemul înainte de următoarele verificări:
Unitățile interioare sunt montate corespunzător.
In cazul in care se utilizează o interfață de utilizator fără
fir: Panoul decorativ al unității interioare cu receptor de
infraroșii este instalat.
Unitatea exterioară este montată corect.
Sa instalat următorul cablaj de legătură, conform
acestui document şi legislaţiei în vigoare:
▪ Între panoul reţelei locale şi unitatea exterioară
▪ Între unitatea
(principală)

exterioară

și

unitatea

interioară

▪ Între unităţile interioare
a
b
f

d
e
a
b
c
d
e
f

2

Conductă de gaz
Izolaţia conductei de gaz
Cablu de interconectare
Conductă de lichid
Izolaţia conductei de lichid
Bandă de finisaj

Montaţi capacul pentru deservire.

3.6.2

Verificarea rezistenței izolației
compresorului

NU există faze lipsă sau faze inversate.
Sistemul este împământat corespunzător şi bornele de
împământare sunt strânse.
Siguranţele sau dispozitivele de protecţie instalate local
sunt instalate conform cu acest document şi nu au fost
anulate.
Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă
tensiunii de pe eticheta de identificare a unităţii.
NU există conexiuni slăbite sau componente electrice
deteriorate în cutia de distribuţie.
Rezistența izolației compresorului este corespunzătoare.

NOTIFICARE
Dacă după instalare agentul frigorific se acumulează în
compresor, rezistenţa izolaţiei pe poli poate scădea, dar
dacă este de cel puţin 1 MΩ, atunci maşina nu se va
defecta.
▪ Utilizaţi un megatester de 500 V când măsuraţi izolaţia.
▪ Nu folosiţi un megatester pentru circuite de tensiune
mică.

Manual de instalare
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NU există componente deteriorate sau conducte
presate în unităţile interioare şi exterioare.
NU există scurgeri ale agentului frigorific.
Sau instalat conducte de dimensiunea corectă şi
conductele sunt izolate corespunzător.
Ventilele de închidere (gaz şi lichid) de la unitatea
exterioară sunt complet deschise.
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4 Darea în exploatare
#

Efectuarea probei de funcţionare

4.2

Acţiune

5

Această sarcină este aplicabilă numai când se utilizează interfaţa
utilizatorului BRC1E52.

Apăsați în cel mult
10 secunde.

Rezultat
Proba de funcționare
începe.

▪ Când utilizați BRC1E51, consultaţi manualul de instalare al
interfeței utilizatorului.
▪ Când utilizați BRC1D, consultaţi manualul de service al interfeței
utilizatorului.

3

Verificați funcționarea timp de 3 minute.

4

Verificați funcționarea direcției fluxului de aer.

NOTIFICARE
#

Nu întrerupeţi proba de funcţionare.

Acţiune

1

Apăsați.

Direcţie/volum aer
Direcţie
Poziţia 0

Volum aer
Scăzut

INFORMAŢII
Lumina de fundal. Pentru a efectua o acțiune de pornire/
oprire pe interfaţa utilizatorului, nu este nevoie ca lumina
de fundal să fie aprinsă. Pentru orice altă acțiune, ea
trebuie aprinsă mai întâi. Lumina de fundal este aprinsă
timp de ±30 secunde când apăsaţi un buton.
1

Rezultat

Reven.
Reven.

2

Selectaţi Poziţia 0.

Setare
Setare

Direcţie/volum aer
Direcţie
Poziţia 0

Volum aer
Scăzut

Executați pașii introductivi.
#
1

Reven.

Acţiune
Deschideți ventilul de închidere pentru lichid (A) și
ventilul de închidere pentru gaz (B) prin scoaterea
capacului ventilului și rotirea în sens opus acelor de
ceasornic cu o cheie hexagonală până se opreşte.

A

3

Schimbați poziția.

2

În cazul în care clapeta
fluxului de aer din unitatea
interioară se mișcă,
funcționarea este
corespunzătoare.
Dacă nu, funcționarea nu
este corespunzătoare.

B

4

2

Închideţi capacul pentru deservire pentru a preveni
electrocutarea.

3

Cuplaţi alimentarea de la reţea cu 6 ore înainte de
punerea în funcţiune pentru a proteja compresorul.

4

Setare

5

Se afișează meniul de
pornire.

Apăsați.

Opriți proba de funcționare.
#

Pe interfaţa utilizatorului, setați unitatea la modul de
răcire.

Acţiune

1

Apăsaţi cel puţin
4 secunde.

2

Selectaţi Proba de
funcţionare.

Rezultat
Se afișează meniul Setări
service.

Începeți proba de funcționare.
#
1

Acţiune
Mergeți la meniul de
pornire.

Rezultat
Răcire

Set. la
Rece 28°C

Setări service

Reven.

2

Apăsaţi cel puţin
4 secunde.

3

Selectaţi Proba de
funcţionare.

Setări service

Apăsați.

1/3

Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup
Reven.

4

3

Se afișează meniul Setări
service.

Setare

Proba de funcţionare.

4.3

Apăsați.

Proba
de funcţionare
Reven.
Setare

Setare

Unitatea revine la
funcţionare normală, și
este afișat meniul de
pornire.

Codurile de eroare în timpul
efectuării probei de funcţionare

Dacă instalarea unităţii exterioare NU fost efectuată corect, pe
interfaţa utilizatorului pot fi afișate următoarele coduri de eroare:
Cod de eroare
Nimic afișat

Răcire

1/3

Proba de funcţionare
Contact întreţinere
Reglaje locale
Solicitare
Val. minima de referinta
Adresă grup

(nu este afișată
temperatura setată
curent)

Cauză posibilă
▪ Cablajul este deconectat sau există o
eroare de cablaj (între sursa de
alimentare și unitatea exterioară, între
unitatea exterioară şi unitățile interioare,
între unitatea interioară și interfaţa
utilizatorului).
▪ Siguranța de pe PCI a unității exterioare
sa ars.
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5 Date tehnice
Cod de eroare
E3, E4 sau L8

Cauză posibilă
▪ Ventilele de închidere sunt închise.
▪ Priza de aer sau evacuarea aerului este
blocată.

E7

Există o fază lipsă în cazul de unităților de
alimentare cu curent trifazat.
Notă: Funcționarea va fi imposibilă.
Decuplaţi alimentarea de la reţea,
reverificați cablajul, și schimbați între ele
două din cele trei fie electrice.

L4

Priza de aer sau evacuarea aerului este
blocată.

U0

Ventilele de închidere sunt închise.

U2

▪ Există un dezechilibru de tensiune.
▪ Există o fază lipsă în cazul de unităților
de alimentare cu curent trifazat. Notă:
Funcționarea va fi imposibilă. Decuplaţi
alimentarea de la reţea, reverificați
cablajul, și schimbați între ele două din
cele trei fie electrice.

U4 sau UF

Cablajul de ramificare dintre unităţi nu este
corect.

UA

Unitatea exterioară și interioară sunt
incompatibile.
NOTIFICARE
▪ Detectorul protecţiei faţă de inversia de faze al acestui
produs funcţionează numai la pornirea produsului. În
consecinţă, detectarea inversiei de faze nu este
efectuată în timpul funcţionării normale a produsului.
▪ Detectorul protecţiei faţă de inversia de faze este
conceput să oprească produsul în cazul unei anomalii
la pornirea produsului.

Note pentru RZQ(S)G_Y1:
Note:
1

Schema de conexiuni se aplică numai la unitatea exterioară.

2

Consultați tabelul de combinaţii și manualul opțiunii pentru
modul de conectare a cablajului la X6A, X28A și X77A.

3

Consultaţi eticheta cu schema de conexiuni (pe spatele
capacului pentru deservire) pentru modul de utilizare a
comutatoarelor BS1~BS4 și DS1.

4

În timpul funcționării, nu scurtcircuitați dispozitivul de protecție
S1PH.

5

Consultaţi manualul de service pentru instrucțiuni privind
setarea comutatoarelor selectoare (DS1). Setarea din fabrică
a tuturor comutatoarelor este OPRIT.

6

Numai pentru clasa 71.

Legendă pentru schemele de conexiuni:
A1P~A2P

Placă cu circuite imprimate

BS1~BS4

Buton comutator

C1~C3

Condensator

DS1

Comutator DIP

E1H

Încălzitorul plăcii de fund (opţiune)

F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Siguranţă

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

▪ F6U: Siguranţă (T, 3,15 A/250 V)

F1U~F8U

▪ F1U~F4U: Siguranţă

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

▪ F6U: Siguranţă (T, 5,0 A/250 V)

F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Siguranţă (31,5 A 250 V)

(RZQ(S)G_Y1)

▪ F1U (A2P): Siguranţă (T, 5,0 A/250
V)

Date tehnice

5.1

Schema de conexiuni

5.1.1

Schema de conexiuni: Unitatea exterioară

▪ F7U, F8U: Siguranţă (F 1,0 A/250 V)

▪ F3U~F6U: Siguranţă (T, 6,3 A/250 V)

▪ Înlocuiţi două din cele trei faze (L1, L2 și L3) în timpul
anomaliei protecției faţă de inversia de faze.

5

▪ F7U, F8U: Siguranţă (F 1,0 A/250 V)

▪ F7U, F8U: Siguranţă (F 1,0 A/250 V)
H1P~H7P

Diodă emiţătoare de lumină (monitorul
de întreţinere este portocaliu)

HAP

Diodă emiţătoare de lumină (monitorul
de întreţinere este verde)

K1M, K11M

Contactor magnetic

K1R

Releu magnetic (Y1S)

(RZQ(S)G_V1)
K1R

▪ K1R (A1P): Releu magnetic (Y1S)

Schema de conexiuni este livrată cu unitatea, plasată în interiorul
capacului pentru deservire.

(RZQ(S)G_Y1)

▪ K1R (A2P): Releu magnetic

K2R

Releu magnetic

Note pentru RZQ(S)G_V1:

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Note:
Simboluri (consultaţi legenda).

K2R

2

Culori (consultaţi legenda).

(RZQ(S)G_Y1)

3

Schema de conexiuni se aplică numai la unitatea exterioară.

1

4

5
6

7

Consultaţi eticheta cu schema de conexiuni (pe spatele
capacului pentru deservire) pentru modul de utilizare a
comutatoarelor BS1~BS4 și DS1.
În timpul funcționării, nu scurtcircuitați dispozitivele de
protecție S1PH și S1PL.
Consultaţi manualul de service pentru instrucțiuni privind
setarea comutatoarelor selectoare (DS1). Setarea din fabrică
a tuturor comutatoarelor este OPRIT.
Consultați tabelul de combinaţii și manualul opțiunii pentru
modul de conectare a cablajului la X6A, X28A și X77A.
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▪ K2R (A1P):
(opțiune)

Releu

magneticE1H

▪ K2R (A2P): Releu magnetic
K10R, K13R~K15R

Releu magnetic

K4R

Releu magnetic E1H (opțiune)

L1R~L3R

Reactanţă

M1C

Motor (compresor)

M1F

Motor (ventilator superior)

M2F

Motor (ventilator inferior)

PS

Comutarea alimentării de la reţea

Q1DI

Întreruptor de pierderi prin scurgeri la
pământ (procurare la faţa locului)

R1~R6

Rezistenţă

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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5 Date tehnice
R1T

Termistor (aer)

R2T

Termistor (evacuare)

R3T

Termistor (aspirație)

R4T

Termistor (schimbător de căldură)

R5T

Termistor (schimbător de căldură,
mijloc)

R6T

Termistor (lichid)

R7T

Termistor (aripioară)

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)
R7T, R8T
(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)
R10T

Termistor (coeficient de temperatură
pozitiv)
Termistor (aripioară)

(RZQ(S)G_Y1)
RC

Circuit receptor de semnale

S1PH

Presostat de presiune înaltă

S1PL

Presostat de presiune joasă

TC

Circuit de transmisie de semnale

V1D~V4D

Diodă

V1R

Modul de alimentare IGBT

V2R, V3R

Modul de diodă

V1T~V3T

Tranzistor de poartă bipolar izolat
(IGBT)

X6A

Conector (opțional)

X1M

Regletă de conexiuni

Y1E

Ventil electronic de destindere

Y1S

Ventil electromagnetic (ventil cu 4 căi)

Z1C~Z6C

Filtru de zgomot (miez de ferită)

Z1F~Z6F

Filtru de zgomot

Simboluri:
L

Fază

N

Nul
Cablaj de legătură
Regletă de conexiuni
Conector
Conector de releu
Conectarea
Împământare de protecţie
Împământare fără zgomot
Bornă
Opţiune

Culori:
BLK

Negru

BLU

Albastru

BRN

Maro

GRN

Verde

ORG

Portocaliu

RED

Roşu

WHT

Alb

YLW

Galben
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