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DAIKIN IEKŠTELPU GAISA KONDICIONĒTĀJS

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA
SĒRIJA R32 SPLIT

MODEĻI
ATXC20CV1B
ATXC25CV1B
ATXC35CV1B
ATXC50CV1B
ATXC60CV1B
ATXC71CV1B

Uzstādīšanas rokasgrāmata
Sērija R32 Split

ARXC20CV1B
ARXC25CV1B
ARXC35CV1B
ARXC50CV1B
ARXC60CV1B
ARXC71CV1B

Latviski

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA

LATVISKI

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Pirms ierīces ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā pamācībā
sniegtos norādījumus par piesardzības pasākumiem.

Šajā iekārtā ir iepildīts R32.

• Pamācībā norādītie piesardzības pasākumi iedalīti kategorijās “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.
Abu veidu norādījumos sniegta būtiska informācija par drošību. Vienmēr obligāti ievērojiet visus piesardzības pasākumus.
• Tas attiecas uz norādījumiem kategorijās “BRĪDINĀJUMS!” un “UZMANĪBU!”.

BRĪDINĀJUMS!

Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt personu traumas vai nāvi.

UZMANĪBU!

Šo norādījumu nepareiza ievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai personu traumas, kas atkarībā no
apstākļiem var būt nopietnas.

• Šajā rokasgrāmatā norādītajām drošības zīmēm ir šādas nozīmes:
Obligāti ievērojiet norādījumus.

Obligāti veidojiet zemējuma savienojumu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet.

• Pēc uzstādīšanas pabeigšanas veiciet izmēģinājuma darbību, lai pārbaudītu traucējumu esamību un izskaidrotu klientam, kā
izmantot gaisa kondicionētāju un, izmantojot lietošanas pamācību, veiktu tā apkopi.

BRĪDINĀJUMS!
• Lūdziet, lai uzstādīšanas darbus veic izplatītājs vai kvalificēta persona.

Nemēģiniet pats uzstādīt gaisa kondicionētāju. Nepareizi veikta uzstādīšana var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

• Ierīces nav paredzēts izmantot cilvēkiem, tostarp bērniem, ar fiziskiem, kustību vai garīgiem traucējumiem vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien
viņi netiek uzraudzīti vai viņiem netiek sniegti norādījumi par ierīces izmantošanu no par viņu drošību atbildīgā cilvēka puses.
• Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
• Uzstādiet gaisa kondicionētāju saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
Nepilnīgi veikta uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrotriecienu vai ugunsgrēku.

• Uzstādīšanas darbos obligāti izmantojiet tikai norādītos piederumus un detaļas.

Norādīto detaļu neizmantošana var izraisīt ierīces krišanu, ūdens noplūdi, elektrotriecienus vai ugunsgrēku.

• Uzstādiet gaisa kondicionētāju uz pamatnes, kas ir pietiekami izturīga, lai noturētu ierīces svaru.
Nepietiekami izturīga pamatne var izraisīt iekārtas krišanu un traumas.

• Elektroinstalācija jāveic saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem un valsts noteikumiem un uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
Obligāti izmantojiet tikai atsevišķu barošanas avota ķēdi. Barošanas ķēdes nepietiekama jauda un nepareizi veikts darbs var izraisīt elektrotriecienus vai ugunsgrēku.

• Obligāti izmantojiet atsevišķu elektrisko ķēdi. Nekādā gadījumā neizmantojiet barošanas avotu, kas koplietots ar citu iekārtu.
• Izmantojiet atbilstoša garuma kabeli.

Neizmantojiet sazarotus vadus vai pagarinātāju, jo tas var izraisīt pārkaršanu, elektrotriecienus vai ugunsgrēku.

• Pārliecinieties, ka visi vadi ir fiksēti, ir izmantoti norādītie vadi un ka spaiļu savienojumi vai vadi nav deformēti.
Nepareizi savienojumi vai nepareiza vadu fiksācija var izraisīt pārmērīgu siltuma uzkrāšanos vai ugunsgrēku.

• V
 eicot barošanas avota elektroinstalāciju un elektroinstalāciju starp iekštelpu un āra ierīci, novietojiet vadus tādējādi, lai vadības skapja vāku varētu
droši nofiksēt.
Nepareizs vadības skapja novietojums var izraisīt elektrotriecienus, ugunsgrēku vai spaiļu pārkaršanu.

• P ēc savstarpēji savienojošo un barības avotu elektroinstalācijas uzstādīšanas obligāti izvietojiet vadus tādējādi, lai tie neveidotu lieku slodzi uz
elektriskajiem aizsargiem vai paneļiem. Pār vadiem uzstādiet aizsargus.
Nepilnīgi veikta aizsargu uzstādīšana var izraisīt spaiļu pārkaršanu, elektrotriecienus vai ugunsgrēku.

• U
 zstādot vai pārvietojot gaisa kondicionētāju, obligāti vakumējiet aukstumaģenta ķēdi, lai pārliecinātos, ka tajā nav gaisa, un izmantojiet tikai
norādīto aukstumaģentu (R32).
Gaisa vai citu svešķermeņu klātbūtne aukstumaģenta ķēdē izraisa nenormālu spiediena pieaugumu, kas var izraisīt iekārtas bojājumus un pat traumas.

• Uzstādīšanas augstumam jābūt vairāk nekā 2,3 m virs grīdas.
• Ja aukstumaģenta gāze uzstādīšanas laikā noplūst, nekavējoties vēdiniet zonu.
Ja aukstumaģents nonāk saskarē ar uguni, var izveidoties toksiska gāze.

• Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārbaudiet, vai nerodas aukstumaģenta gāzes noplūde.

Ja aukstumaģenta gāze noplūst telpā un saskaras ar uguns avotu, piemēram, sildītāju, cepeškrāsni vai plīti, var izveidoties toksiska gāze.

• Šķidruma nosūknēšanas laikā apturiet kompresoru pirms aukstumaģenta cauruļu noņemšanas.

Ja šķidruma nosūknēšanas laikā kompresors joprojām darbojas un slēgvārsts ir atvērts, aukstumaģenta cauruļu noņemšanas laikā tiek iesūkts gaiss, kas izraisa nenormālu spiedienu
dzesēšanas ciklā, kas savukārt var izraisīt iekārtas bojājumus un pat traumas.

• Uzstādīšanas laikā cieši piestipriniet aukstumaģenta caurules pirms kompresora darbināšanas.

Ja aukstumaģenta caurules nav piestiprinātas un slēgvārsts ir atvērts, kad palaiž kompresoru, tiek iesūkts gaiss, kas izraisa nenormālu spiedienu dzesēšanas ciklā, kas savukārt var
izraisīt iekārtas bojājumus un pat traumas.

• Obligāti zemējiet gaisa kondicionētāju.

Nezemējiet ierīci savienojumā ar inženiertehniskā tīkla cauruli, zibensnovedēju vai tālruņa zemējuma pievadu. Nepareizi pievienots zemējums var izraisīt elektrotriecienus.

• Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja noplūdstrāvas aizsargslēdzi neuzstāda, var tikt izraisīti elektrotriecieni vai ugunsgrēks.
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BRĪDINĀJUMS!
•
•
•
•

Elektroinstalācija nedrīkst pieskarties ūdens caurulēm vai jebkurām ventilatoru motoru kustīgām detaļām.
Pirms ierīces uzstādīšanas vai apkopes pārliecinieties, ka tā ir IZSLĒGTA.
Pirms gaisa kondicionētāja ierīces apkopes veikšanas atvienojiet to no barošanas avota.
NEVELCIET strāvas vadu, kamēr ierīce ir IESLĒGTA.

Tas var izraisīt nopietnus elektrotriecienus, kuru rezultātā var rasties ugunsbīstamība.

• Iekštelpu un āra ierīci, strāvas vadu un saziņas elektroinstalāciju saglabājiet vismaz 1 m attālumā no televizoriem un radio ierīcēm, lai novērstu attēla kropļojumu un skaņas traucējumus.
Atkarībā no elektroviļņu veida un avota skaņas traucējumus var dzirdēt pat vairāk nekā 1 m attālumā.

•
•
•
•
•

Atkausēšanas procesa (ja piemērojams) vai tīrīšanas paātrināšanai neizmantojiet citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
Iekārta jāuzglabā telpā, kurā nav nepārtrauktu uzliesmošanas avotu (piemēram, atklātu liesmu, darbībā esošu gāzes iekārtu vai darbībā esošu elektrisko sildītāju).
Necaurduriet un nededziniet iekārtu.
Ņemiet vērā, ka aukstumaģentiem var nebūt smaržas.
Iekārta jāuzstāda, jāizmanto un jāuzglabā telpā, kuras platība ir lielāka par Xm2 (skatiet sadaļu “Īpaši piesardzības pasākumi darbā ar R32 ierīci”).

Gadījumā, ja telpa neizpilda minimālās platības prasību, ierīce jāuzstāda labi vēdinātā telpā.

• PIEZĪME: Ražotājs var sniegt citus atbilstošus piemērus vai papildinformāciju par aukstumaģenta smaržu.

UZMANĪBU!
• Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur pastāv uzliesmojošas gāzes noplūdes bīstamība.
Gāzes noplūdes gadījumā gāzes uzkrāšanās gaisa kondicionētāja tuvumā var izraisīt ugunsgrēku.

• Ievērojot šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, uzstādiet drenāžas caurules, lai nodrošinātu pareizu kondensāta novadīšanu, un izolējiet caurules, lai novērstu kondensāciju.
Nepareizi uzstādītas drenāžas caurules var izraisīt ūdens noplūdi telpās un īpašuma bojājumus.

• Pievelciet konusveida uzgriezni atbilstoši norādītajai metodei, piemēram, ar momentatslēgu.

Ja konusveida uzgrieznis pievilkts pārāk cieši, tas pēc ilgstošas lietošanas var saplaisāt, izraisot aukstumaģenta noplūdi.

• Nepārpildiet ierīci.

Šī ierīce ir iepriekš uzlādēta rūpnīcā. Pārpildīšana izraisa pārspriegumu vai kompresora bojājumus.

• Pārliecinieties, ka pēc apkopes vai uzstādīšanas ierīces panelis ir aizvērts.
Nenofiksēts panelis izraisa skaļu ierīces darbību.

• Asas malas un siltummaiņa virsmas ir vietas, kas potenciāli rada traumu risku.
Izvairieties no saskares ar šīm vietām.

• Pirms barošanas avota izslēgšanas iestatiet tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi pozīcijā “OFF” (Izsl.), lai novērstu ierīces izslēgšanos ar traucējumiem.
Pretējā gadījumā ierīces ventilatori sāk automātiski griezties, kad barošanas padeve tiek atjaunota, tādējādi apdraudot apkopes darbinieku vai lietotāju.

• Obligāti nodrošiniet pietiekamus pasākumus pret to, ka āra ierīcē mitinās mazi dzīvnieki. Mazi dzīvnieki saskarē ar elektriskām detaļām var izraisīt darbības traucējumus, dūmus vai ugunsgrēkus.
Instruējiet klientu, lai tas saglabātu zonu ap ierīci tīru.

• Aukstumaģenta ķēdes temperatūra ir augsta; turiet elektroinstalāciju starp ierīcēm atstatus no vara caurulēm bez termoizolācijas.
• Tikai kvalificēti darbinieki drīkst apieties ar aukstumaģentu, to uzpildīt, iztukšot un utilizēt.

PAZIŅOJUMS

Prasība pret utilizāciju
Jūsu gaisa kondicionētāja izstrādājums ir marķēts ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka elektriskus un elektroniskus izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem.
Nemēģiniet pats demontēt sistēmu: gaisa kondicionēšanas sistēmas demontāža, darbs ar aukstumaģentu, eļļu un citām sistēmas daļām jāveic kvalificētam uzstādītājam atbilstoši piemērojamajiem
vietējiem un valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gaisa kondicionētāji jānodod atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un materiālu atgūšanai īpaši tam paredzētā apstrādes iestādē.
Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma likvidāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Plašāku informāciju iegūstiet no uzstādītāja vietējās
kompetentās iestādes. No tālvadības pults ir jāizņem baterijas, un tās jānodod pārstrādei atsevišķi atbilstoši piemērojamajiem vietējiem un valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

SVARĪGI
Svarīga informācija par izmantojamo aukstumaģentu

Šis izstrādājums satur fluorinētas siltumnīcefekta gāzes.
Neizlaidiet gāzes atmosfērā.
Aukstumaģenta veids: R32
675
GWP (1) vērtība:
(1)
GWP = Global Warming Potential (globālās sasilšanas potenciāls)
1 Aizpildiet ar nedzēšamu tinti:
 1 rūpnīcā veiktās izstrādājuma aukstumaģenta uzpildes apjomu,
 2 papildu aukstumaģenta uzpildes apjomu objektā, un
	1 + 2 kopējo aukstumaģenta uzpildes apjomu,
norādot to izstrādājuma aukstumaģenta uzpildes uzlīmē.
Aizpildītā uzlīme jāpielīmē produkta uzpildes vietas tuvumā (piem., apkopes vāka
iekšpusē).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

a Rūpnīcā veiktās aukstumaģenta uzpildes apjoms: skatiet ierīces izgatavotāja plāksnīti d Kopējā aukstumaģenta uzpildes apjoma siltumnīcefekta gāzu emisijas CO2
b Papildu aukstumaģenta uzpildes apjoms
ekvivalenta tonnās
c Kopējais aukstumaģenta uzpildes apjoms
e GWP = globālās sasilšanas potenciāls

PAZIŅOJUMS

Eiropā apkopes intervālu noteikšanai izmanto kopējā aukstumaģenta uzpildes apjoma siltumnīcefekta gāzu emisijas (CO2 ekvivalenta tonnās).
Ievērojiet piemērojamos normatīvos aktus.
Foruma siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinam:
Aukstumaģenta GWP vērtība × Kopējais aukstumaģenta uzpildes apjoms [kg] / 1000
2 Uzlīmējiet uzlīmi āra ierīces iekšpusē. Tai ir īpaši paredzēta vieta elektroinstalācijas diagrammas uzlīmē.
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PIEDERUMI
A Montāžas plāksne

1

B Tālvadības pults turētājs

1

C AAA sausās baterijas

2

D Bezvadu tālvadības pults

1

E Tālvadības pults turētāja fiksējošās

2

F Titāna apatīta dezodorējošais filtrs

2

H Drenāžas aizbāznis

1

I Uzstādīšanas rokasgrāmata

1

J Lietošanas pamācība

1

skrūves M3 × 16L

1

G Drenāžas atvere

* Tikai modeļiem ar siltumsūkni.

UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE
• Pirms uzstādīšanas vietas izvēles iegūstiet lietotāja atļauju.

Iekštelpu ierīce
Iekštelpu ierīce jānovieto vietā, kas atbilst tālāk norādītajiem
kritērijiem.
• Tiek izpildīti ierobežojumi, kas norādīti iekštelpu ierīces
uzstādīšanas rasējumā.
• Gan gaisa ieplūdes, gan gaisa izplūdes ceļš ir bez šķēršļiem.
• Ierīce neatrodas tiešos saules staros.
• Ierīce neatrodas karstuma vai tvaiku avotu tuvumā.
• Tuvumā nav mašīneļļas izgarojumu avotu (tas var saīsināt iekštelpu
ierīces darbmūža ilgumu).
• Telpā tiek cirkulēts vēss gaiss.
• Ierīce neatrodas luminiscējošas lampas ar elektronisko starteri
(invertora vai ātras palaides tipa lampas) tuvumā. Tās var samazināt
tālvadības pults darbības diapazonu.
• Ierīcei jāatrodas vismaz 1 metra attālumā no televizora vai radio
ierīces (iekārta var raidīt attēla vai skaņas traucējumus).
• Uzstādiet ieteicamajā augstumā (vairāk nekā 2,3 m).
• Neuzstādiet ierīces durvju ailē vai tās tuvumā.
• Nedarbiniet apsildes ierīces gaisa kondicionētāja tuvumā vai
nedarbiniet to telpā, kurā pastāv minerāleļļu vai eļļu izgarojumi vai
eļļu tvaiki; tas var izraisīt plastmasas detaļu kušanu vai deformāciju
pārmērīga karstuma vai ķīmiskas reakcijas dēļ.
• Ja ierīci izmanto virtuvē, izvairieties no miltu iesūkšanas ierīcē.
• Ierīce nav piemērota izmantošanai rūpnīcās, kur ir klātesoši
griezējinstrumentu eļļošanas līdzekļi, to migla vai dzelzs pulveris,
vai vietās ar lielām sprieguma svārstībām.
• Neuzstādiet ierīces tādās vietās kā karstie avoti vai eļļas pārstrādes
rūpnīcas, kur pastāv sulfīdu gāze.
• Pārliecinieties, ka āra ierīces vadu krāsas un spaiļu marķējumi
atbilst iekštelpu ierīcei.
• SVARĪGI: NEUZSTĀDIET UN NEIZMANTOJIET GAISA
KONDICIONĒTĀJU VEĻAS MAZGĀTAVĀ.
Pienākošās barošanas avotam neizmantojiet savienotus vai savītus
vadus. Iekārtu nav paredzēts izmantot sprādzienbīstamā vidē.

Bezvadu tālvadības pults
• Nepakļaujiet tālvadības pulti tiešiem saules stariem (tas kavē
signālu saņemšanu no iekštelpu ierīces).
• Ieslēdziet visas telpā esošās luminiscējošās lampas, ja tādas ir,
un atrodiet vietu, kurā āra ierīce pareizi uztver tālvadības pults
signālus (7 metru rādiusā).

Āra ierīce
Āra ierīce jānovieto vietā, kas atbilst tālāk norādītajiem kritērijiem.
• Tiek izpildīti ierobežojumi, kas norādīti āra ierīces uzstādīšanas
rasējumā.
• Izvadītais ūdens nerada traucējumus vai īpašas problēmas.
• Gan gaisa ieplūdes, gan gaisa izplūdes ceļš ir bez šķēršļiem.
• Ierīcei ir nenosprostots gaisa kustības ceļš, taču tā netiek pakļauta
lietus, stipra vēja vai tiešu saules staru iedarbībai.
• Nav uzliesmojošu gāzu noplūdes riska.
• Ierīce netiek tiešā veidā pakļauta sāļiem, sulfīdu gāzēm vai mašīneļļas
izgarojumiem (tie var saīsināt āra ierīces darbmūža ilgumu).
• Darbības troksnis vai karstā (aukstā) gaisa plūsma netraucē
apkārtējiem.
• Ierīce atrodas vismaz 3 metru attālumā no televīzijas un radio
antenām.
• No slēgvārsta pilošais kondensāts ierīces darbības laikā neko nevar
sabojāt.
UZMANĪBU!
Darbinot gaisa kondicionētāju, kad ārā ir zema temperatūra,
obligāti ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
• Lai novērstu pakļaušanu vēja iedarbībai, uzstādiet āra ierīci tā,
lai iesūkšanas puse būtu pavērsta pret sienu.
• Nekādā gadījumā neuzstādiet āra ierīci vietā, kur iesūkšanas
puse varētu būt tieši pakļauta vēja iedarbībai.
• Lai novērstu pakļaušanu vēja iedarbībai, ieteicams āra ierīces
gaisa izplūdes pusē uzstādīt vairogu.
• Ļoti sniegotās zonās izvēlieties
uzstādīšanas vietu, kurā sniegs
• Izveidojiet lielu nojumi.
• Izveidojiet balstu.
neietekmēs ierīci.
• Ja pastāv iespēja, ka uz āra ierīces
uzkrājas sniegs, piestipriniet
pārsegu aizsardzībai pret sniegu.
• Zonās ar augstu mitrumu vai ļoti
sniegotās zonās ieteicams ierīcei
piestiprināt drenāžas paliktņa
Uzstādiet ierīci pietiekamā
augstumā no zemes, lai novērstu
sildītāju, lai novērstu ledus
iesnigšanu.
veidošanos uz apakšējā rāmja.
UZMANĪBU!
Neuzstādiet ne iekštelpu, ne āra ierīci augstumā virs 2000 m.
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IEKŠTELPU/ĀRA IERĪCES UZSTĀDĪŠANAS RASĒJUMI
Aizziediet
caurules spraugu
ar hermētiķi.

55 mm vai tālāk no griestiem
Priekšējais panelis

Konusveida savienojums
jāuzstāda iekštelpās.
Nogrieziet atbilstošu izolācijas
caurules garumu un aptiniet
to ar lenti, pārliecinoties, ka
izolācijas caurules griezuma
līnijā nepaliek sprauga.

50 mm vai tālāk no sienām
(abās pusēs)
Gaisa filtri

Skrūves (M4 x 12L)

Apkopes vāks

Titāna apatīta dezodorējošais filtrs (2)
Titāna apatīta
dezodorējošais filtrs

Apkopes vāks ir noņemams.
 Noņemšanas metode
1) Atskrūvējiet apkopes vāka
skrūves.
2) Pa diagonāli velciet apkopes
vāku bultiņas virzienā.
3) Velciet uz leju.

Aptiniet izolācijas cauruli ar lenti
visā garumā.

Gaisa filtrs

Filtra rāmis
Aukstumaģenta caurules jāpasargā
no fiziskiem bojājumiem. Uzstādiet
plastmasas aizsargu vai tā ekvivalentu.

Izcilnis
Zem pārseguma virsmas atstājiet
300 mm darba telpas.

Slēgvārsta pārsegs

500 mm

Ja pastāv ierīces krišanas risks,
izmantojiet apakšējos balstus.

 Slēgvārsta pārsega
noņemšana.
• Izskrūvējiet skrūvi slēgvārsta
pārsega augšpusē.
• Virziet pārsegu lejup, lai to
noņemtu.
 Slēgvārsta pārsega uzlikšana.
• Ievietojiet slēgvārsta pārsega
augšējo daļu uzstādāmajā
āra ierīcē.
• Pievelciet skrūves.

no siena

s

Atstājiet vietu caurulēm un
elektriskajai apkopei.

ARXC20/25/35
Maks. atļaujamais caurules garums

ARXC50/60/71

20 m

30 m
3m

Min. atļaujamais caurules garums**
Maks. pieļaujamā augstumu starpība

15 m

20 m

Papildus nepieciešamais aukstumaģents, ja aukstumaģenta caurule ir
garāka par 7,5 m*
Gāzes caurule
Šķidruma caurule

17 g/m
3/8 collas (9,5 mm)

1/2 collas (12,7 mm)
1/4 collas (6,4 mm)

* Obligāti uzpildiet papildu aukstumaģentu atbilstošā daudzumā.
Pretējā gadījumā ražība var būt samazināta.
** Ieteicamais īsākais caurules garums ir 10 pēdas (3 m), lai novērstu āra ierīces troksni un vibrācijas.
(Atkarībā no ierīces uzstādīšanas veida un izmantošanas vides var rasties mehānisks troksnis un vibrācijas.)
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VADLĪNIJAS PAR UZSTĀDĪŠANU IEKŠTELPĀS
MONTĀŽAS PLĀKSNES UZSTĀDĪŠANA
• Montāžas plāksne jāuzstāda uz sienas, kas var
izturēt iekštelpu ierīces svaru.
1) Īslaicīgi fiksējiet montāžas plāksni pie sienas;
pārliecinieties, ka panelis ir pilnībā nolīmeņots,
un atzīmējiet uz sienas urbšanas punktus.
2) Piestipriniet montāžas plāksni pie sienas ar
skrūvēm.

Ieteicamie montāžas plāksnes fiksācijas punkti un izmēri
Montāžas plāksne
Montāžas plāksne jāuzstāda
uz sienas, kas var izturēt
iekštelpu ierīces svaru.

Montāžas plāksnes fiksācijas skrūve

IEKŠTELPU IERĪCE ATXC20/25/35/50
Izmantojiet mērlenti, kā parādīts.
Novietojiet mērlentes galu pie 

 Ieteicamie montāžas plāksnes fiksācijas
Uz šiem izciļņiem novietojiet līmeņrādi.
punkti (kopā 7)

241,6

116,5

241,6

117

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Atvere cauri sienai
Ø 65 mm
Drenāžas šļūtenes novietojums
mērvienība: mm

Visi izmēri norādīti mm
IEKŠTELPU IERĪCE ATXC60/71
 Ieteicamie montāžas plāksnes fiksācijas
punkti (kopā 7)

Izmantojiet mērlenti, kā parādīts.
Novietojiet mērlentes galu pie 

Uz šiem izciļņiem novietojiet līmeņrādi.

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Atvere cauri sienai
Ø 65 mm
Drenāžas caurules novietojums
mērvienība: mm

Visi izmēri norādīti mm

CAURUMA URBŠANA SIENĀ UN CAURULES STIPRINĀŠANA SIENĀ
•
•
1)
2)
3)
4)

Ja sienā ir metāla rāmis vai metāla plāksne, padeves atverē obligāti izmantojiet sienā stiprinātu Čaulu un sienas vāku, lai novērstu
iespējamo uzkaršanu, elektrotriecienu vai ugunsgrēku.
Iekšpuse
Ārpuse
Obligāti aizziediet spraugas ap caurulēm ar hermetiķi, lai novērstu
Sienā stiprināta caurule
Hermētiķis (nodrošina
ūdens noplūdes.
(nodrošina objektā)
objektā)
Izurbiet sienā 65 mm padeves atveri tādējādi, lai tā būtu slīpi vērsta
lejup pret ārpusi.
Ø 65
Sienas atveres vāks
Ievietojiet atverē caurules čaulu.
(nodrošina objektā)
Uz sienas caurules uzlieciet sienas vāku.
Sienā stiprināta caurule
Pēc aukstumaģenta cauruļu, elektroinstalācijas un aizplūdes cauruļu
(nodrošina objektā)
uzstādīšanas aizziediet cauruļu spraugas ar hermētiķi.
5
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IEKŠTELPU IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
Labās puses, labās puses aizmugures vai labās puses apakšas caurules.
1) Piestipriniet drenāžas šļūteni pie aukstumaģenta cauruļu apakšas, izmantojot vinila
līmlenti.
2) Izmantojot izolācijas lenti, kopā aptiniet aukstumaģenta caurules un drenāžas šļūteni.
3) Izvelciet drenāžas šļūteni un aukstumaģenta caurules caur atveri sienā, pēc tam
uzstādiet iekštelpu ierīci uz montāžas plāksnes āķiem, vadoties pēc atzīmēm
iekštelpu ierīces augšpusē.
4) Atveriet priekšējo paneli, pēc tam atveriet apkopes vāku.
(Skatiet uzstādīšanas ieteikumus.)
5) Izvelciet vadus, kas savieno ierīces, no āra ierīces caur padeves atveri sienā un tad caur
iekštelpu ierīces aizmuguri.
Izvelciet tos caur priekšpusi. Atlieciet vadu galus uz augšu, lai atvieglotu darbu
turpmāk. (Ja ierīces savienojošo vadu galiem sākumā jānoņem izolācija, apvienojiet
vadu galus ar līmlenti.)
6) Ar abām rokām piespiediet iekštelpu ierīces apakšējo rāmi, lai to nofiksētu uz
montāžas plāksnes āķiem. Pārliecinieties, ka vadi neaizķeras ar iekštelpu ierīces malas.

Labās puses caurules
Šeit noņemiet cauruļu atveres
vāku labās puses caurulēm

Labās puses aizmugures caurules

Labās
puses
Šeit noņemiet cauruļu atveres vāku apakšas
labās puses apakšas caurulēm
caurules

Izmantojot izolācijas lenti,
satiniet kopā aukstumaģenta
cauruli un aizplūdes šļūteni.

Montāžas plāksne

atzīme

Šeit iekariet iekštelpu ierīces āķi.

Iepriekš noņemot
izolāciju no ierīces
savienojošajiem vadiem,
apvienojiet vadu galus
ar izolācijas lenti.

Montāžas plāksne
Ierīces savienojošais vads
Vadu vadotne

Kreisās puses, kreisās puses aizmugures vai kreisās puses apakšas caurules.
Aizplūdes aizbāžņa un drenāžas šļūtenes nomaiņa
• Noņemšanas metode
1) Pagrieziet vada fiksatoru, lai to atvienotu no āķa labajā pusē, un
noņemiet drenāžas šļūteni.
2) Noņemiet drenāžas aizbāzni kreisajā pusē un piestipriniet to
labajā pusē.
3) Ievietojiet drenāžas šļūteni un pievelciet to, pagriežot vada
fiksatoru pie āķa.
Ja to nepievelk, var rasties ūdens noplūdes.

Drenāžas šļūtenes stiprinājuma vieta
Drenāžas šļūtene atrodas ierīces aizmugurē.
Kreisais sāns

Labais sāns
Ierīces priekšpuses skats

Stiprinājums kreisajā pusē
Vada fiksators
Drenāžas šļūtene

Stiprinājums labajā pusē (rūpnīcas
noklusējuma uzstādījums)
Vada fiksators
Drenāžas šļūtene

Ierīces aizmugures skats

1) Piestipriniet drenāžas šļūteni pie aukstumaģenta cauruļu apakšas,
izmantojot vinila līmlenti.
2) Obligāti savienojiet drenāžas šļūteni ar aizplūdes atveri aizplūdes
aizbāžņa vietā.
3) Izvietojiet aukstumaģenta cauruli atbilstoši caurules ceļa atzīmēm uz
montāžas plāksnes.
4) Izvelciet drenāžas šļūteni un aukstumaģenta caurules caur atveri
sienā, pēc tam uzstādiet iekštelpu ierīci uz montāžas plāksnes āķiem,
vadoties pēc
atzīmēm iekštelpu ierīces augšpusē.
5) Ievelciet vadus, kas savieno ierīces.
6) Savienojiet caurules, kas savieno ierīces.

Drenāžas šļūtene
Aizziediet šo spraugu ar
hermētiķi.

Šeit noņemiet cauruļu atveres
vāku kreisās puses caurulēm.
Kreisās puses caurules
Šeit noņemiet cauruļu atveres vāku
kreisās puses apakšas caurulēm.

as

ug
Nav spra

Kreisās puses aizmugures caurules
Kreisās puses apakšas caurules

 Drenāžas aizbāžņa uzstādīšana
Ievietojiet neizmantojiet smēreļļu
(dzesēšanas mašīneļļu). Tās izmantošana
izraisa nodilumu un aizbāžņa noplūdes.

Ievietojiet sešstūru
uzgriežņu atslēgu (4 mm)

Montāžas plāksne

Satiniet ar plastmasas lenti.

Ap aukstumaģenta caurules
izliekumu aptiniet izolācijas lenti.
Ar katru aptinumu pārklājiet
vismaz pusi lentes platuma.
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7) Izmantojot izolācijas lenti, kopā aptiniet aukstumaģenta
caurules un drenāžas šļūteni, kā parādīts attēlā pa labi.

Montāžas
plāksne

Drenāžas šļūtene

Aukstumaģenta
caurules

Sienā iestiprinātas caurules
Ievērojiet sniegtos norādījumus

Apakšējais rāmis

Kreisās puses, kreisās puses aizmugures vai kreisās puses apakšas caurules
1) Ievietojiet drenāžas šļūteni līdz šim dziļumam, lai to neizvilktu
no atveres.

Ievietojiet aizplūdes šļūteni līdz
šim dziļumam, lai to neizvilktu
no atveres.

Sienas iekšpuse

50 mm vai
vairāk

Drenāžas šļūtene
Vinilhlorīda aizplūdes
caurule (VP-30)

Sienas ārpuse

Atgrieztais gaiss
min. 55

Gaisa
plūsma
(iekštelpās)

min. 50
(Vieta apkopei)

(Vieta
darbībai)

Iekštelpu ierīce jāuzstāda tādējādi, lai novērstu vēsā izplūdes gaisa sajaukšanos ar karsto ieplūdes gaisu. Ievērojiet attēlā norādītos
uzstādīšanas attālumus. Nenovietojiet iekštelpu ierīci vietā, kur uz tās var spīdēt tieši saules stari. Šai vietai jābūt piemērotai arī
caurulēm un drenāžai, kā arī tā nedrīkst atrasties durvju un logu tuvumā.

min. 50
(Vieta apkopei)

Nepieciešamā vieta

Visi izmēri norādīti mm

 Iekštelpu ierīces piestiprināšana
Uzāķējiet apakšējā rāmja izciļņus
uz montāžas plāksnes.
 Iekštelpu ierīces noņemšana
Spiediet uz augšu atzīmēto
zonu (priekšējā režģa
apakšdaļā), lai atbrīvotu
fiksatorus.

Montāžas
plāksne
Izcilnis

Priekšējais režģis

Apakšējais rāmis
Atzīme (aizmugurē)

DRENĀŽAS CAURULES
Savienojiet drenāžas šļūteni, kā aprakstīts tālāk.

•

Drenāžas šļūtenei jābūt
vērstai slīpi lejup.
Atdalītāji nav atļauti.

Ja drenāžas šļūtene jāpagarina, iegādājieties tirdzniecībā
pieejamu pagarinājuma šļūteni. Obligāti veiciet pagarinājuma
šļūtenes iekštelpu posma termoizolāciju.
Iekštelpu ierīces
drenāžas šļūtene

Šļūtenes galu nelieciet
ūdenī.

Ø 16

•

Drenāžas šļūtenes pagarinājums

Siltumizolācijas caurule
(nodrošina objektā)

Ūdens novadīšana

•
Ūdens
aizture

Ūdens
noplūde
Pareizi

•

Ūdens
noplūde

Nepareizi

Nepareizi

Ūdens
noplūde

Gals
ielikts
ūdenī

Nepareizi

aizture

Noņemiet gaisa filtrus un ielejiet drenāžas paliktnī ūdeni,
lai pārliecinātos, ka ūdens plūst vienmērīgi.

•

Pievienojot cietu polivinilhlorīda cauruli (iekšējais diametrs —
16 mm) tieši pie drenāžas šļūtenes, kas piestiprināta iekštelpu
ierīcei, kad tiek izmantoti iestiprināti cauruļvadi, kā savienojumu
izmantojiet tirdzniecībā pieejamu uzmavu (iekšējais diametrs —
16 mm).
φ16

•

Iekštelpu ierīces
komplektācijā
iekļautā drenāžas
šļūtene

uzmava (iekšējais
diametrs 16 mm)

polivinila caurule
(iekšējais diametrs
16 mm)
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ELEKTROINSTALĀCIJA
SVARĪGI:

Iekštelpu ierīces
spaiļu bloks

* Tabulā sniegtie skaitļi norādīti tikai informatīviem nolūkiem. Tie jāpārbauda un jāatlasa tādējādi, lai izpildītu
vietējās/valsts prasības. Tie atkarīgi arī no uzstādīšanas veida un izmantotajiem vadītājiem.
** Atbilstošais sprieguma diapazons jāpārbauda ierīces marķējuma datos.
Savstarpējā
savienojuma vads

Modelis

Āra ierīces spaiļu
bloks

20/25/35C 50/60/71C

Āra (ARXC)

20/25/35C 50/60/71C

1

2

2

3

3

Sprieguma diapazons**

L

Barošanas avota vada izmērs*
Vadītāju skaits

N

Barošanas vads
Barošanas tīklā jābūt
visu polu atdalītājam ar
vismaz 3 mm kontakta
atdalījumu.

•
•
•
•
•
•
•

Iekštelpu (ATXC)

1

Barošanas
avots
N / L2
L
/
L1
Galvenais
Drošinātājs /
jaudas slēdzis slēdzis

220-240V/~/50Hz +
2

mm

1,5
3

2,5
3

Savstarpējā savienojuma vada izmērs* mm2
Vadītāju skaits

1,5
4

1,5
4

Ieteicamā drošinātāja / jaudas slēdža
nominālā strāva**

16

16

A

Visiem vadiem jābūt stabili pievienotiem.
Pārliecinieties, ka neviens vads nepieskaras aukstumaģenta caurulēm, kompresoram vai kustīgām detaļām.
Savienojuma vads starp iekštelpu ierīci un āra ierīci jāfiksē ar komplektācijā iekļauto vada stiprinājumu.
Barošanas avota vadam jābūt ekvivalentam H07RN-F — tā ir minimālā prasība.
Pārliecinieties, ka spaiļu savienotājiem un vadiem netiek piemērots ārējs spiediens.
Pārliecinieties, ka visi pārsegi ir pareizi piestiprināti, neradot šķirbas.
Vadu savienošanai ar barošanas avota spaiļu bloku izmantojiet apaļas vadu spailes. Savienojiet vadus, savietojot apzīmējumus uz
spaiļu bloka. (Skatiet ierīcei pievienoto elektroinstalācijas diagrammu).
Piestipriniet izolācijas uzmavu

Elektriskais vads

Apaļa spaile

•
•
•
•

Spaiļu skrūvju pievilkšanai izmantojiet atbilstošu skrūvgriezi. Nepiemēroti skrūvgrieži var bojāt skrūves galviņu.
Pārmērīga pievilkšana var bojāt spaiļu skrūves.
Nepievienojiet spailei atšķirīga izmēra vadus.
Rūpīgi kārtojiet vadus. Nepieļaujiet, ka vadi šķērso citas detaļas un bloķē spaiļu kārbas vadu.
Abās pusēs pievienojiet
vienāda diametra vadus.

Vienā pusē nepievienojiet
vienāda diametra vadus.

Nesavienojiet atšķirīgu
diametru vadus.
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VADLĪNIJAS PAR UZSTĀDĪŠANU ĀRĀ
ĀRA IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
•
•

Gadījumā, ja āra ierīces gaisa ieplūdes vai izplūdes ceļā atrodas siena vai cits šķērslis, ievērojiet tālāk sniegtās vadlīnijas.
Jebkurā no tālāk aprakstītajiem uzstādīšanas variantiem sienas augstumam izplūdes pusē jābūt 1200 mm vai mazāk.
ARXC20/25/35
Siena vienā pusē
Vairāk nekā 50

Siena divās pusēs

Vairāk nekā 100
Vairāk
nekā 100

1200 vai
mazāk

Siena trīs pusēs

Vairāk
nekā 50
Sāna skats

Vairāk nekā 150

Vairāk nekā
150

Vairāk nekā 300

Vairāk
nekā 50

Vairāk
nekā 50
Skats no augšas

Skats no augšas

ARXC50/60/71
Siena vienā pusē
Vairāk nekā 100

Siena divās pusēs

Vairāk nekā 350
Vairāk
nekā 100

1200 vai
mazāk

Siena trīs pusēs

Vairāk
nekā 50

Vairāk
nekā 50

Vairāk
nekā 50
Sāna skats

Vairāk nekā 100

Vairāk nekā
350

Vairāk nekā 350

Skats no augšas

Skats no augšas

Visi izmēri norādīti mm

DRENĀŽAS DETAĻAS
Drenāžas detaļas (tikai ierīcei ar siltumsūkni)
1) Novadīšanai izmantojiet aizplūdes atveri.
2) Ja drenāžas atveri sedz montāžas pamatne vai grīdas virsma, zem āra
ierīces novietojiet papildu balstus, vismaz 30 mm (1-3/16”) augstus.
3) Vēsās zonās āra ierīcei neizmantojiet drenāžas šļūteni.
(Pretējā gadījumā novadītais ūdens var sasalt un pasliktināt sildīšanas jaudu.)

Drenāžas ūdens atvere
Apakšējais rāmis
Drenāžas atvere
Šļūtene (pieejama tirdzniecībā, iekš. diam. 5/8”(16 mm))

CAURULES GALA VALCĒŠANA
1) Nogrieziet caurules galu ar cauruļgriezēju.
2) Noņemiet atskarpes, vēršot griezto virsmu lejup, lai fragmenti neiekļūtu
caurulē.
3) Uz caurules uzlieciet konusveida uzgriezni.
4) Novalcējiet cauruli.
5) Pārliecinieties, ka valcējums ir veikts pareizi.
BRĪDINĀJUMS!
• Uz valcējamās daļas neizmantojiet minerāleļļu.
• Novērsiet minerāleļļas nokļūšanu sistēmā, jo tā samazina ierīču darbības
ilgumu.
• Nekādā gadījumā neizmantojiet caurules, kas izmantotas iepriekš.
• Izmantojiet tikai detaļas, kas piegādātas kopā ar šo ierīci.
• Nekādā gadījumā šīs ierīces ilgmūžības garantēšanai neuzstādiet žāvētāju.
• Žāvēšanas materiāls var šķīdināt un bojāt sistēmu.
• Nepilnīga valcēšana var izraisīt aukstumaģenta gāzu noplūdi.

UZMANĪBU!

(Grieziet precīzi
taisnos leņķos.)

Noņemiet atskarpes.
Valcēšana

Iestatiet precīzi tālāk norādītajā vietā.
A
Šablons

A (mm)
instruments
Caurules izmērs, mm Valcēšanas
R32/R410A
(collas)
Sajūga tipa

Konusa iekšējai virsmai
jābūt nevainojamai

6,4 (1/4”)
9,5 (3/8”)
12,7 (1/2”)
15,9 (5/8”)
19,1 (3/4”)

0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5
0-0,5

Parasts valcēšanas instruments
Sajūga tipa
(Ridgid tipa)
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5
1,0-1,5

Spārnuzgriežņa tipa
(Imperial tipa)
1,5-2,0
1,5-2,0
2,0-2,5
2,0-2,5
2,0-2,5

Pārbaudiet
Caurules galam jābūt vienmērīgi
novalcētam, veidojot ideālu apli.
Pārliecinieties, ka konusveida uzgrieznis cieši pieguļ.

Neizmantojiet iepriekš lietotus savienojumus.

9
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AUKSTUMAĢENTA CAURULES
UZMANĪBU!
1) Izmantojiet konusveida uzgriezni, kas piestiprināts pie galvenās ierīces. (Lai novērstu konusveida ierīces plaisāšanu nolietojuma dēļ.)
2) Lai novērstu gāzu noplūdi, dzesēšanas eļļu izmantojiet tikai uz konusa iekšējās virsmas. (Izmantojiet R32 atbilstošu dzesēšanas eļļu.)
3) Pievelkot konusveida uzgriežņus, izmantojiet momentatslēgas, lai novērstu konusveida uzgriežņu bojājumus un gāzu noplūdes.
Savietojiet abu konusu centrus un ar roku pievelciet konusveida uzgriežņus par 3 līdz 4 pagriezieniem. Pēc tam pilnībā pievelciet tos ar momentatslēgām.
[Izmantojiet eļļu]

[Pievelciet]
Momentatslēga

Uz konusa iekšējās virsmas izmantojiet dzesēšanas eļļu.
Neuzklājiet dzesēšanas eļļu uz ārējās virsmas.
Konusveida uzgrieznis

Uzgriežņu atslēga
Caurules savienojums

Lai novērstu pievilkšanu ar pārmērīgu griezes momentu,
uz konusveida uzgriežņa neuzklājiet dzesēšanas eļļu.

Konusveida uzgrieznis

1. Brīdinājumi par darbu ar caurulēm
1) Sargiet caurules atvērto galu no putekļiem un mitruma.
2) Visiem cauruļu izliekumiem jābūt pēc iespējas lēzenākiem.
Cauruļu izliekšanai izmantojiet tam paredzētu rīku.
2. Vara un siltumizolācijas materiālu izvēle
Izmantojot tirdzniecībā pieejamās vara caurules un stiprinājumus, ievērojiet tālāk
sniegtos apsvērumus.
1) Izolācijas materiāls: Polietilēna putas
Siltumpārneses koeficients: 0,041 līdz 0,052W/mK (0,035 līdz 0,045kcal/(mh •˚C)
Aukstumaģenta gāzu caurules virsmas temperatūra sasniedz maks. 110˚C.
Izvēlieties izolācijas materiālus, kas iztur šādu temperatūru.

Caurules izmērs, mm (collas) Griezes moments, Nm/(ft-lb)
6,4 (1/4")

18 (13,3)

9,5 (3/8")

42 (31,0)

12,7 (1/2")

55 (40,6)

15,9 (5/8")

65 (48,0)

19,1 (3/4")

78 (57,6)

Obligāti uzlieciet
vāciņu.
Lietus

Siena

Ja vāciņš nav pieejams,
aizsedziet konusu ar lenti,
lai pasargātu no netīrumiem
vai ūdens.

2) Obligāti izolējiet gan gāzes, gan šķidrumu caurules un nodrošiniet tālāk norādītos izolācijas izmērus.
Caurules izmērs, mm (collas) Minimālais izliekuma rādiuss
6,4 (1/4")

30 mm vai vairāk

9,5 (3/8")

30 mm vai vairāk

12,7 (1/2")

40 mm vai vairāk

15,9 (5/8")

50 mm vai vairāk

19,1 (3/4")

50 mm vai vairāk

Caurules biezums
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Siltumizolācijas izmērs

Siltumizolācijas biezums

I.D. 8–10 mm

Ierīces savienojošais vads
Gāzes caurule
Šķidruma caurule

I.D. 12–15 mm
I.D. 14-16 mm

min. 10 mm

I.D. 16–20 mm
I.D. 20–24 mm

Gāzes caurules izolācija
Aptīšanas lente

Šķidruma caurules izolācija
Drenāžas šļūtene

PAZIŅOJUMS
NEPĀRSNIEDZIET ierīces maksimālo darba spiedienu (skat. “Max. Allowable Pressure” (Maksimālais pieļaujamais
spiediens) ierīces izgatavotāja plāksnītē).

VAKUMĒŠANA UN GĀZU NOPLŪDES PĀRBAUDE
•

Kad cauruļu ievilkšana ir pabeigta, jāveic atgaisošana un gāzu noplūdes pārbaude
BRĪDINĀJUMS!
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Dzesēšanas ciklā neiejauciet citas vielas, izņemot norādīto aukstumaģentu (R32).
Ja notiek aukstumaģenta gāzu noplūde, pēc iespējas ātrāk un vairāk vēdiniet telpu.
R32 tāpat kā citi aģenti vienmēr jāsavāc, un tos nedrīkst izvadīt tieši vidē.
Izmantojiet tikai R32 paredzētu vakuumsūkni. Izmantojot šo pašu vakuumsūkni citiem aukstumaģentiem, var bojāt vakuumsūkni
vai ierīci.

Ja tiek izmantots papildu aukstumaģents, veiciet aukstumaģenta cauruļu un iekštelpu ierīces
atgaisošanu ar vakuumsūkni, pēc tam uzpildiet papildu aukstumaģentu.
Slēgvārsta stieņa darbināšanai izmantojiet sešstūru uzgriežņu atslēgu (4 mm).
Visi aukstumaģenta cauruļu savienojumi jāpievelk, izmantojot momentatslēgu, ar norādīto
pievilkšanas griezes momentu.

Savienotā spiediena Spiediena mērierīce
mērierīce
Mērierīces savācējs
Augstspiediena Vārstu Šķidrumu
Zemspiediena
vāciņi slēgvārsts
vārsts
vārsts
Uzpildes šļūtenes

Gāzu slēgvārsts
Vakuumsūkņa apkopes atvere
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1) Savienojiet uzpildes šļūtenes projekcijas pusi (kas nāk no mērierīces savācēja) ar gāzes slēgvārsta apkopes atveri.
2) Pilnībā atveriet mērierīces savācēja zemspiediena vārstu (Lo) un pilnībā aizveriet tā augstspiediena vārstu (Hi).
(Ar augstspiediena vārstu pēc tam nav jāveic nekādas darbības.)
3) Veiciet vakuumsūknēšanu un pārliecinieties, ka savienotās spiediena mērierīces rādījums ir 0,1 MPa (-760 mmHg)*1.
4) Noslēdziet mērierīces savācēja zemspiediena vārstu (Lo) un apturiet vakuumsūkni. (Saglabājiet šādu stāvokli vairākas minūtes, lai pārliecinātos, ka savienotās
spiediena mērierīces rādītājs neatgriežas sākuma pozīcijā.)*2.
5) Noņemiet vāciņus no šķidrumu slēgvārsta un gāzu slēgvārsta.
6) Lai atvērtu šķidrumu slēgvārstu, pagrieziet tā stieni par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojot sešstūru uzgriežņu atslēgu.
Pēc 5 sekundēm to noslēdziet un pārbaudiet, vai ir radusies gāzes noplūde. Izmantojot ziepjūdeni, pārbaudiet gāzu noplūdi no iekštelpu ierīces konusa un
āra ierīces konusa un vārsta stieņiem. Pēc pārbaudes pabeigšanas noslaukiet ziepjūdens paliekas.
7) Atvienojiet uzpildes šļūtenes no gāzu slēgvārsta apkopes atveres, pēc tam pilnībā atveriet šķidrumu un gāzu slēgvārstus.
(Nemēģiniet pagriezt vārsta stieni tālāk par atdures punktu.)
8) Pievelciet šķidrumu un gāzu slēgvārstu vāciņus un apkopes atveru vāciņus, izmantojot momentatslēgu, ar norādītajiem griezes momentiem.

1. Caurules garums un vakuumsūkņa darbības laiks

*

Caurules garums
Darbības laiks

Līdz pat 15 metriem
Ne mazāk kā 10 min

Vairāk par 15 metriem
Ne mazāk kā 15 min

2. Ja savienotās spiediena mērierīces rādītājs atgriežas sākotnējā pozīcijā, iespējams, aukstumaģents satur ūdeni, vai arī caurules savienojums nav hermētisks.
Pārbaudiet visus cauruļu savienojumus un pēc vajadzības tos pievelciet, pēc tam atkārtojiet 2.–4. darbību.

*

NOSŪKNĒŠANAS DARBĪBA
Lai pasargātu vidi obligāti nosūknējiet šķidrumus, kad pārvietojat vai utilizējat ierīci.
1) Noņemiet vāciņus no šķidrumu slēgvārsta un gāzu slēgvārsta.
2) Aktivizējiet pastiprināto dzesēšanas darbību.
3) Pēc piecām līdz desmit minūtēm noslēdziet šķidrumu slēgvārstu, izmantojot sešstūru uzgriežņu atslēgu.
4) Pēc divām līdz trim minūtēm noslēdziet gāzu slēgvārstu un apturiet pastiprināto dzesēšanas darbību
Pastiprinātā dzesēšanas darbība
 Iekštelpu ierīces Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izmantošana
Nospiediet iekštelpu ierīces Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet to nospiestu vismaz 5 sekundes. (Sākas
darbība.)
• Pastiprinātā dzesēšanas darbība tiek automātiski apturēta aptuveni pēc 15 minūtēm.
Lai apturētu darbību, nospiediet iekštelpu ierīces Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Sešstūru
uzgriežņu
atslēga
Aizvērt
Šķidrumu slēgvārsts
Gāzu slēgvārsts
Apkopes atvere

Vārsta vāciņš

UZMANĪBU!
Pēc šķidrumu slēgvārsta noslēgšanas noslēdziet gāzu slēgvārstu 3 minūšu laikā, pēc tam apturiet pastiprināto dzesēšanas darbību.
Nosūknēšana
BĪSTAMI! SPRĀDZIENA RISKS
Nosūknēšana — aukstumaģenta noplūde. Ja vēlaties nosūknēt šķidrumus no sistēmas un aukstumaģenta ķēdē ir noplūde:
• NEIZMANTOJIET ierīces automātiskās nosūknēšanas funkciju, ar kuru var savākt un novadīt visu sistēmas aukstumaģentu āra
ierīcē. Iespējamās sekas: kompresora pašaizdegšanās un sprāgšana, jo darbībā esošā kompresorā iekļūst gaiss.
• Izmantojiet atsevišķu atsūkšanas sistēmu, lai ierīces kompresoram NEBŪTU jādarbojas.
PAZIŅOJUMS
Šķidruma nosūknēšanas darbības laikā apturiet kompresoru pirms aukstumaģenta cauruļu noņemšanas. Ja nosūknēšanas laikā
darbojas kompresors un ir atvērts slēgvārsts, sistēmā tiks iesūkts gaiss. Var tikt izraisīta kompresora sabojāšanās vai bojājumi
aukstumaģenta cikla nenormālā spiediena dēļ.
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ELEKTROINSTALĀCIJA
BRĪDINĀJUMS!
•
•
•
•
•
•
•

Neizmantojiet sazarotus vadus, pagarinātājus vai sadalītājus, jo tas var izraisīt pārkaršanu, elektrotriecienus vai ugunsgrēku.
Izstrādājuma iekšpusē neizmantojiet vietēji iegādātas elektriskās detaļas. (Nenovirziet no spaiļu bloka enerģiju aizplūdes sūknim utt.)
Šāda rīcība var izraisīt elektrotriecienus vai ugunsgrēku.
Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. (Tam jāiztur augstākas harmonikas.)
(Šajā ierīcē izmantots invertors. Tādēļ jāizmanto noplūdstrāvas aizsargslēdzis, kas var izturēt augstākas harmonikas, lai novērstu
noplūdstrāvas aizsargslēdža darbības traucējumus.)
Izmantojiet visu polu atdalītāja tipa aizsargslēdzi ar vismaz 3 mm (1/8 collas) atstatumu starp kontaktpunktu spraugām.
Veicot elektroinstalāciju, esiet uzmanīgs, lai nepavilktu cauruļvadu.
Nepievienojiet strāvas vadu Caur iekštelpu iekārtu. Šāda rīcība var izraisīt elektrotriecienus vai ugunsgrēku.
Neieslēdziet jaudas slēdzi, pirms pabeigti visi darbi.
1) Noņemiet no vada izolāciju (20 mm).
2) Savienojiet ierīces savienojošos vadus starp iekštelpu un āra ierīci tādējādi, lai sakristu spaiļu numuri. Stingri pievelciet spaiļu skrūves.
Skrūvju pievilkšanai ieteicams izmantot skrūvgriezi ar plakano galu.
Skrūves iekļautas spaiļu bloka komplektācijā.
Stabili fiksējiet vadus,
izmantojot spaiļu skrūves.
Iekšējās ierīces vads 4 dzīslu
60245 IEC 57 H07RN-F

Iekštelpu
ierīce

1 2 3

1
2
3

Stabili fiksējiet
vadus, izmantojot
spaiļu skrūves.

L N

Barošanas avota vads
3 dzīslu 60245 IEC 57
H07RN-F
Jaudas
slēdzis

Noplūdstrāvas
aizsargslēdzis

ARXC20/25/35*
Zemējums ARXC50/60/71*

Barošanas avots
50 Hz 220–240 V
16A
16A

Barošanas avota
spaiļu bloks
1

2

L
N

3

Izvietojiet vadus
tādējādi, lai apkopes
vāks un slēgvārsta
pārsegs cieši piegultu.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI DARBĀ AR R32 IERĪCI
R32 uzpilde, kg uz
7,5 m cauruļvadu

Minimālā platība, Xm2
(pie 7,5 m cauruļvadiem)

R32 uzpilde, kg uz maks.
atļauto cauruļvadu garumu*

Minimālā platība, Xm2 (uz maks.
atļauto cauruļvadu garumu*)

ATXC20C - ARXC20C

0,55

0,29

0,76

0,55

ATXC25C - ARXC25C

0,55

0,29

0,76

0,55

ATXC35C - ARXC35C

0,75

0,54

0,96

0,88

ATXC50C - ARXC50C

1,00

0,95

1,38

1,82

ATXC60C - ARXC60C

1,10

1,15

1,48

2,10

ATXC71C - ARXC71C

1,15

1,26

1,53

2,24

Modeļi

Aprēķina pamatā ir uzstādīšana 1,8 m augstumā
* Maks. atļautais garums (L), m:*

ATXC20/25/35C - ARXC20/25/35C : 20
ATXC50/60/71C - ARXC50/60/71C : 30

• Jāuzstāda minimāls cauruļu daudzums, cauruļvadi jāsargā no fiziskiem bojājumiem, un tos nedrīkst uzstādīt nevēdināmās vietās.
• Apkopes nolūkiem jābūt pieejamiem atkārtoti izmantojamiem mehāniskiem savienotājiem un konusveida savienojumiem.
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BRĪDINĀJUMS!
Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka uzliesmošanas risks ir samazināts, un izvairieties no darba šaurās vietās.
Atverot logus var durvis, nodrošiniet pietiekamu vēdināšanu.

• Izmantojot konusveida savienojumus iekštelpās, konusveida daļa ir jāpārveido.
• Izvairieties no gaisa kondicionētāja uzstādīšanas vietā, kurās pastāv risks, ka tas tiks pakļauts nepārtraukti atklātām liesmām (piemēram,
darbībā esošiem elektriskajiem sildītājiem).
• Jebkurai personai, kas iesaistīta darbā ar aukstumaģenta ķēdi vai tās pārraušanā, jābūt derīgam nozarē akreditētas iestādes izsniegtam
sertifikātam, ar ko apliecina šīs personas kompetenci drošam darbam ar aukstumaģentiem atbilstoši nozarē atzītai novērtējuma specifikācijai.
• Aukstumaģenta satura pārbaude
Pirms darba un tā laikā apkārtne jāpārbauda, izmantojot atbilstošu aukstumaģenta detektoru, lai nodrošinātu to, ka tehniķis ir informēts
par iespējami uzliesmojošu atmosfēru. Nodrošiniet, ka izmantojamais noplūžu konstatācijas aprīkojums ir piemērots izmantošanai ar
uzliesmojošiem aukstumaģentiem, t. i., nerada dzirksteles, ir pietiekami hermētiski noslēgts vai ir dzirksteļdrošs.
• Ugunsdzēsības aparāta esamība
Ja ir jāveic ugunsnedroši darbi ar aukstumaģenta aprīkojumu vai saistītajām detaļām, vienmēr jābūt pieejamam atbilstošam ugunsdzēsības
aprīkojumam. Uzpildes zonas tuvumā jābūt sausa pulvera vai CO2 ugunsdzēsības aparātam.
• Uzliesmošanas avotu neesamība
Visi iespējamie uzliesmošanas avoti, tostarp cigarešu smēķēšana, jātur pietiekamā attālumā no uzstādīšanas, remonta, noņemšanas un
likvidācijas vietas, jo šo procesu laikā apkārtējā telpā var tikt izlaists uzliesmojošs aukstumaģents. Jābūt redzami izvietotām zīmēm “Smēķēt
aizliegts”.
• Uzstādījumiem jāveic šādas pārbaudes:
– aprīkojuma marķējums paliek redzams un salasāms. Nesalasāmi marķējumi un zīmes jālabo;
– dzesēšanas caurule vai komponenti ir uzstādīti vietā ar mazu iespējamību, ka tie tiks pakļauti tādu vielu iedarbībai, kas var izraisīt
aukstumaģentu saturošu komponentu rūsēšanu, izņemot gadījumus, ja komponenti veidoti no materiāliem, kas pēc dabas ir noturīgi
pret rūsu vai ir piemēroti aizsargāti pret rūsēšanu.
• Sākotnējās drošuma pārbaudēs jāpārliecinās par šādiem stāvokļiem:
– kapacitatori ir izlādēti; tas jādara drošā veidā, lai novērstu dzirksteļošanas iespējamību;
– sistēmas uzpildes, atgūšanas vai atgaisošanas laikā nav atklātu pieslēgtu elektrisko komponentu un vadu.
• Dzirksteļdrošo komponentu remonts
Slēgumam nepiemērojiet pastāvīgās induktīvās vai kapacitatīvās slodzes, nepārliecinoties, ka tādējādi netiek pārsniegts izmantojamā
aprīkojuma atļautais spriegums un strāva.
Nomainiet komponentus tikai pret ražotāja norādītajām detaļām.
• Noplūžu konstatācijas metodes
Pārliecinieties, ka detektors nav iespējams uzliesmošanas avots (piemēram, halogēnā lampa) un ka tas ir piemērots izmantotajam
aukstumaģentam. Noplūžu konstatācijas aprīkojums jāiestata uz aukstumaģenta LFL procentuālo vērtību (R32 LFL ir 13%), un tas jākalibrē
uz izmantoto aukstumaģentu un atbilstošo, apstiprināto gāzes procentuālo vērtību (maksimāli 25%).
Noplūžu konstatācijas šķidrumi ir piemēroti lietošanai ar vairumu aukstumaģentu, taču jāizvairās no hloru saturošu tīrīšanas līdzekļu
izmantošanas, jo hlors var reaģēt ar aukstumaģentu un izraisīt vara cauruļvadu rūsēšanu. Ja rodas aizdomas par noplūdi, jānoņem/jādzēš
visas atklātās liesmas. Ja tiek konstatēta aukstumaģenta noplūde, kam nepieciešama lodēšana, no sistēmas jāizvada viss aukstumaģents vai
tas jāizolē (izmantojot slēgvārstus) sistēmas daļā, kas atrodas tālu no noplūdes. Pēc tam gan pirms lodēšanas, gan tās laikā sistēmā jāizlaiž
slāpeklis bez skābekļa piemaisījuma (OFN).
• Izvadīšana un izsūknēšana
Pārraujot aukstumaģenta ķēdi remontdarbu veikšanai vai citiem nolūkiem, jāievēro standarta kārtība. Taču pastāv uzliesmošanas iespējas,
tādēļ ir svarīgi pielietot labāko praksi. Jāievēro šāda kārtība:
• Izsūknējiet aukstumaģentu;
• izpūtiet ķēdi ar inertu gāzi;
• izvadiet to;
• vēlreiz izpūtiet ar inertu gāzi;
• atveriet līniju, veicot griešanu vai lodēšanu.
Uzpildītais aukstumaģents jāievieto atbilstošos uzglabāšanas cilindros. Lai padarītu ierīci drošu, sistēma “jāskalo” ar OFN. Iespējams, šis
process jāatkārto vairākkārt.
Šim uzdevumam nedrīkst izmantot saspiestu gaisu vai skābekli. Skalošanu panāk, ar OFN pārtraucot vakuumu sistēmā un turpinot to uzpildīt
līdz darba spiediena sasniegšanai, tad izvēdinot atmosfērā un visbeidzot ievelkot līdz vakuumam.
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Šis process jāatkārto, līdz sistēmā vairs nav aukstumaģenta. Izmantojot pēdējo OFN uzpildi, sistēma jāvēdina līdz atmosfēras spiedienam,
lai varētu veikt darbus. Šī darbība ir absolūti nepieciešama, ja paredzēts veikt cauruļvadu lodēšanas darbus. Pārliecinieties, ka vakuumsūkņa
izplūdes atvere neatrodas uzliesmošanas avotu tuvumā un ka ir pieejama vēdināšana.
• Marķējumi
Šī ierīce jāmarķē kā “izņemta no ekspluatācijas un atbrīvota no aukstumaģenta”. Šāda atzīme jādatē un jāparaksta. Pārliecinieties, ka uz iekārtas
ir uzlīmes, kurās norādīts, ka tas satur uzliesmojošu aukstumaģentu.
• Uzpildes kārtība
Papildu standarta uzpildes kārtībai jāizpilda arī tālāk sniegtās prasības.
– Pārliecinieties, ja, izmantojot uzpildes aprīkojumu, nenotiek atšķirīgu aukstumaģentu sajaukšanās. Lai mazinātu šļūtenēs un līnijās
esošā aukstumaģenta daudzumu, tām jābūt pēc iespējas īsākām.
– Cilindri jātur vertikāli.
– Pirms sistēmas uzpildes ar aukstumaģentu pārliecinieties, ka dzesēšanas sistēma ir sazemēta.
– Veiciet atzīmi uz sistēmas, kad uzpilde ir pabeigta (ja tā vēl nav).
– Jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai nepārpildītu dzesēšanas sistēmu.
Pirms sistēmas uzpildes tajā jāveic spiediena pārbaude, izmantojot OFN. Pēc uzpildes pabeigšanas un pirms ievades ekspluatācijā sistēmā
jāpārbauda noplūžu esamība. Pirms objekta atstāšanas jāveic vēl viena noplūžu pārbaude.
Ekspluatācijas pārtraukšana
Pirms šīs darbības izpildes tehniķim ir būtiski būt pilnībā informētam par visu aprīkojumu un visām tā detaļām. Ieteicamā labā prakse ir
atsūknēt visus aukstumaģentus. Pirms uzdevuma veikšanas jāpaņem eļļas un aukstumaģenta paraugs gadījumam, ja jāveic analīze pirms
atgūtā aukstumaģenta atkārtotas izmantošanas. Pirms uzdevuma sākšanas jāpārliecinās par elektroenerģijas pieejamību.
a) Iepazīstieties ar aprīkojumu un tā darbību.
b) Veiciet sistēmas elektrisko izolāciju.
c) Pirms procedūras mēģinājuma pārliecinieties, ka:
• ir pieejami mehāniskie apiešanās palīglīdzekļi, ja tie nepieciešami darbam ar aukstumaģenta cilindriem;
• ir pieejami visi individuālie aizsardzības līdzekļi, un tie tiek pareizi izmantoti;
• atgūšanas procesu nepārtraukti uzrauga kompetenta persona;
• atgūšanas piederumiem un cilindriem jāatbilst piemērojamajiem standartiem.
d) Ja iespējams, nosūknējiet aukstumaģenta sistēmu.
e) Ja vakuumsūknēšana nav iespējama, noslēdziet sistēmu, lai aukstumaģentu var izņemt no dažādām sistēmas daļām.
f) Pārliecinieties, ka pirms atgūšanas sākšanas cilindrs atrodas uz svariem.
g) Iedarbiniet atgūšanas iekārtu un darbiniet to atbilstoši ražotāja norādījumiem.
h) Nepārpildiet cilindrus. (Ne vairāk kā 80% šķidruma līmenis).
i) Nepārsniedziet cilindra maksimālo darba spiedienu pat īslaicīgi.
j) Kad cilindri ir pareizi uzpildīti un process ir pabeigts, nodrošiniet, ka cilindrus un aprīkojumu nekavējoties aizved no objekta un tiek
noslēgti visi izolācijas vārsti uz aprīkojuma.
k) Atgūto aukstumaģentu nedrīkst uzpildīt citā dzesēšanas sistēmā, ja tas nav attīrīts un pārbaudīts.
Atgūšana
Izvadot aukstumaģentu no sistēmas apkopes veikšanai vai ekspluatācijas pārtraukšanai, ieteicamā labā prakse ir atsūknēt visus aukstumaģentus.
Pārnesot aukstumaģentu cilindros, pārliecinieties, ka tiek izmantoti tikai piemēroti aukstumaģentu atgūšanas cilindri. Nodrošiniet, ka ir pieejams
atbilstošs cilindru skaits kopējam sistēmas uzpildes apjomam. Visi izmantojamie cilindri ir paredzēti atgūtajam aukstumaģentam un marķēti
šim aukstumaģentam (t. i., īpaši aukstumaģenta atgūšanai paredzēti cilindri). Cilindriem jābūt aprīkotiem ar pārspiediena vārstu un saistītiem
slēgvārstiem, kas ir labā darba kārtībā. Tukši atgūšanas cilindri pirms atgūšanas ir jāizsūknē un, ja iespējams, jāatdzesē.
Atgūšanas aprīkojumam jābūt labā darba kārtībā, ar norādījumiem par pieejamo aprīkojumu, un tam jābūt piemērotam uzliesmojošu
aukstumaģentu atgūšanai. Papildus tam jābūt pieejamiem labā darba kārtībā esošiem, kalibrētiem svariem. Šļūtenēm jābūt aprīkotām
ar hermētiskiem atvienošanas savienojumiem, un tām jābūt labā stāvoklī. Pirms atgūšanas iekārtas izmantošanas pārliecinieties, ka tā ir
apmierinošā darba stāvoklī, tai veikta pienācīga apkope un visi ar to saistītie elektriskie komponenti ir hermētiski noslēgti, lai novērstu
uzliesmošanu aukstumaģenta izšļākšanas gadījumā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ražotāju.
Atgūtais aukstumaģents jāatgriež aukstumaģenta piegādātājam pareizajā atgūšanas cilindrā, un jānoformē attiecīga Atkritumu nodošanas
zīme. Atgūšanas iekārtās un jo īpaši cilindros nejauciet aukstumaģentus.
Ja paredzēts izņemt kompresorus vai kompresoru eļļu, pārliecinieties, ka tie ir izsūknēti līdz pieņemamam līmenim, lai pārliecinātos, ka smērvielā
nepaliek uzliesmojošs aukstumaģents. Izsūknēšanas process jāveic pirms kompresora atgriešanas piegādātājiem. Šī procesa paātrināšanai
drīkst izmantot tikai kompresora korpusa elektrisko apsilde. Eļļa no sistēmas jāizvada uzmanīgi.
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IEVADE EKSPLUATĀCIJĀ
1. KONTROLSARAKSTS PIRMS IEVADES EKSPLUATĀCIJĀ

NEDARBINIET sistēmu, pirms izpildīti visi tālāk sniegtie kontroles nosacījumi.
Iekštelpu ierīce ir uzmontēta pareizi.
Āra ierīce ir uzmontēta pareizi.
Sistēma ir pareizi sazemēta, un zemējuma spailes ir pievilktas.
Drošinātāji vai lokāli uzstādītās aizsardzības ierīces ir uzstādītas saskaņā ar šo dokumentu, un tās NAV apietas.
Barošanas avota spriegums atbilst spriegumam ierīces identifikācijas uzlīmē.
Slēdžu skapī NAV vaļīgu savienojumu vai bojātu elektrisko komponentu.
Iekštelpu un āra ierīces iekšpusē NAV bojātu komponentu vai saspiestu cauruļu.
NAV aukstumaģenta noplūdes.
Aukstumaģenta caurules (gāzes un šķidruma) ir termiski izolētas.
Ir uzstādītas atbilstoša izmēra caurules, un caurules ir pienācīgi izolētas.
Āra ierīces slēgvārsti (gāzes un šķidruma) ir pilnībā atvērti.
Ir veikta šāda elektroinstalācija objektā starp iekštelpu un āra ierīci atbilstoši šajā dokumentā sniegtajiem
norādījumiem un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Drenāža
Pārliecinieties, ka kondensāta novadīšana notiek vienmērīgi.
Iespējamās sekas: Var pilēt kondensāta ūdens.
Iekštelpu ierīce saņem lietotāja saskarnes signālus.
Savstarpējā savienojuma kabelim izmantoti norādītie vadi.

2. KONTROLSARAKSTS IEVADES EKSPLUATĀCIJĀ LAIKĀ
Veikt Vakumēšanu.
Veikt pārbaudes darbību.

INDIKATORU LAMPIŅAS
IS signāla uztvērējs
Kad ir raidīts infrasarkanais tālvadības pults darbības signāls,
signāla uztvērējs uz iekštelpu ierīces reaģē tālāk aprakstītajā
veidā, apstiprinot signāla pārraides saņemšanu.
No stāvokļa “Ieslēgts” uz “Izslēgts” 1 garš signāls
No stāvokļa “Izslēgts” uz “Ieslēgts” 2 gari signāli
Atsūknēšana / Pastiprināta
dzesēšana ieslēgta
Citi

LED INDIKATORA LAMPIŅAS

1 īss signāls

Siltumsūkņa ierīce
Tabulā norādīti LED indikatora lampiņu stāvokļi gaisa
kondicionētāja ierīcei normālos darbības un darbības
traucējumu apstākļos. LED indikatoru lampiņas atrodas gaisa
kondicionētāja ierīces sānā.
Siltumsūkņa ierīces ir aprīkotas ar automātisko režīma
sensoru, kas nodrošina mērenu telpas temperatūru,
automātiski pārslēdzot sildīšanas vai dzesēšanas režīmu
atbilstoši lietotāja iestatītajai temperatūrai.

Siltumsūkņa ierīces LED indikatora lampiņas

IS UZTVĒRĒJS
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS DISPLEJS
TAIMERIS
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ
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LED indikatora lampiņas: siltumsūkņa ierīces normālas darbības un traucējumu apstākļi
Darbība
Zaļa

Dzesēšanas režīms

Sarkana

Sildīšanas režīms

Zaļa

Automātiskais režīms dzesēšanas darbībā

Sarkana

Automātiskais režīms sildīšanas darbībā

Zaļa

Ieslēgts ventilācijas režīms

Zaļa

Ieslēgts žāvēšanas režīms

Aptumšota zaļa / aptumšota sarkana

Ieslēgts miega režīms

Oranža

Taimeris ir ieslēgts

Sarkana

Atkausēšanas darbība

Zaļa

Ierīces kļūda
Mirgo

IESLĒGTA

DARBĪBAS DIAPAZONS
Modelis ar siltumsūkni
Modelis: ATXC 20/25/35

ARXC 20/25/35
SILDĪŠANA

50
46
43
40

ĀRA TEMPERATŪRA (°CWB)

ĀRA TEMPERATŪRA (°CDB)

DZESĒŠANA

30
20
10

0

14 15

19 20

20
18
10

0

-10
-15
-20

23 25

10

IEKŠTELPU TEMPERATŪRA (°CWB)

DB: Dry bulb (sausais termometrs)

ATXC 50/60/71
50
46
43
40

25 27 32

ARXC 50/60/71
DZESĒŠANA

SILDĪŠANA

30
20
10
0
-10
-20
10

20

WB: Wet bulb (mitrais termometrs)

ĀRA TEMPERATŪRA (°CWB)

ĀRA TEMPERATŪRA (°CDB)

Modelis:

15

IEKŠTELPU TEMPERATŪRA (°CDB)

14 15

19 20

23 25

IEKŠTELPU TEMPERATŪRA (°CWB)
DB: Dry bulb (sausais termometrs)

20
18
10

0

-10
-15
-20

10

15

20

25 27 30

IEKŠTELPU TEMPERATŪRA (°CDB)
WB: Wet bulb (mitrais termometrs)
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KOPŠANA UN APKOPE
PAZIŅOJUMS
Apkope JĀVEIC pilnvarotam uzstādītājam vai
apkopes aģentam.
Iesakām veikt apkopi vismaz reizi gadā. Taču
piemērojamie normatīvie akti var paredzēt īsākus
apkopes intervālus.
1. Pārskats: kopšana un apkope
Šajā nodaļā sniegta informācija par:
• āra ierīces ikgadējo apkopi
2. Piesardzības pasākumi saistībā ar apkopi
BĪSTAMI! NĀVĒJOŠA ELEKTROŠOKA RISKS

BRĪDINĀJUMS!
 Pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas
VIENMĒR izslēdziet jaudas slēdzi uz
barošanas paneļa, izņemiet drošinātājus vai
atveriet aizsargierīces.
 NEPIESKARIETIES spriegumaktīvām daļām
10 minūtes pēc barošanas avota izslēgšanas,
jo pastāv augstsprieguma risks.
 Ņemiet vērā, ka daļas elektrisko komponentu
nodalījuma daļas ir karstas.
 Pārliecinieties, ka NEPIESKARATIES
pievadkabelim.
 NESKALOJIET ierīci. Tas var izraisīt
elektrotriecienus vai ugunsgrēku.
3. Kontrolsaraksts āra ierīces ikgadējai apkopei

BĪSTAMI! SADEGŠANAS RISKS
PAZIŅOJUMS: elektrostatiskas izlādes risks
Pirms kopšanas vai apkopes darbu veikšanas
pieskarieties kādai ierīces metāla detaļai, lai
novērstu statisko elektrību un aizsargātu PCB.

Vismaz reizi gadā pārbaudiet:
• āra ierīces siltummaini.
Āra ierīces siltummainis var kļūst aizsprostots ar
putekļiem, netīrumiem, koku lapām utt. Siltummaini
ieteicams tīrīt reizi gadā. Nosprostots siltummainis
var izraisīt pārāk zemu spiedienu vai pārāk augstu
spiedienu, kas savukārt izraisa samazinātu ražību.

UTILIZĀCIJA
PAZIŅOJUMS
NEMĒĢINIET pats demontēt sistēmu: sistēmas demontāža, darbs ar aukstumaģentu, eļļu un citām
sistēmas daļām JĀVEIC atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ierīces JĀNODOD atkārtotai
izmantošanai, pārstrādei un materiālu atgūšanai īpaši tam paredzētā apstrādes iestādē.
• Pretrunu gadījumā starp šīs pamācības interpretāciju un tulkojumu jebkurā valodā priekšroka ir šīs pamācības versijai
angļu valodā.
• Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma pārskatīt šajā dokumentā sniegtās specifikācijas un
konstrukciju.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Beļģija

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
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