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English

Piesardzības pasākumi
● Šeit aprakstītie piesardzības pasākumi, tiek klasificēti kā BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU. Tie abi ietver svarīgu

informāciju par drošību. Obligāti ievērojiet visus piesardzības pasākumus.
● BRĪDINĀJUMA un UZMANĪBU paziņojumu nozīme
BRĪDINĀJUMS ....Šo instrukciju neievērošana var izraisīt ievainojumus vai nāvi.

English

UZMANĪBU ..........Šo instrukciju neievērošana var izraisīt mantas bojājumus vai miesas bojājumus, kas var būt
nopietni atkarībā no apstākļiem.
● Drošības zīmēm, kas attēlotas šajā pamācībā, ir šādas nozīmes:
Obligāti ievērojiet instrukcijas.

Obligāti uzstādiet iezemējuma savienojumu.

Nekad nemēģiniet.
Latviešu

● Pēc uzstādīšanas pārbaudiet preces funkcionēšanu, lai pārliecinātos, ka nav defektu un izskaidrojiet klientam, kā

darbināt gaisa kondicionieri, lietošanas laikā izmantot lietošanas pamācību.

BRĪDINĀJUMS
● Palūdziet savam izplatītājam vai kvalificētam darbiniekam veikt uzstādīšanu.

Nemēģiniet uzstādīt gaisa kondicionieri pats. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrošoku vai ugunsgrēku.

● Uzstādiet gaisa kondicionieri atbilstoši šīs uzstādīšanas pamācības instrukcijām.
English

Nepareiza uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi, elektrošoku vai ugunsgrēku.

● Uzstādīšanas darbā obligāti lietojiet tikai norādītos piederumus un sastāvdaļas.

Norādīto piederumu nelietošana var izraisīt ierīces bojāšanos, ūdens noplūdi, elektrošoku vai ugunsgrēku.

● Uzstādiet gaisa kondicionieri uz pietiekami stingra pamata, lai izturētu ierīces svaru.
Nepietiekami izturīgs pamats var izraisīt aprīkojuma sagāšanos un ievainojuma izraisīšanu.

English

● Elektriskais darbs jāveic atbilstoši vietējiem un nacionālajiem noteikumiem un šīs uzstādīšanas pamācības
instrukcijām. Obligāti lietojiet tikai tam paredzēto strāvas padeves ķēdi.
Nepietiekama jaudas ķēdes spēja un zināšanu trūkums var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

● Izmantojiet piemērota garuma kabeli.

Neizmantojiet caurumainus vadus vai pagarinājuma pievadu, jo tas var izraisīt pārkaršanu, elektrošoku vai ugunsgrēku.

English

● Pārliecinieties, ka elektroinstalācija ir droša, ka tiek izmantoti norādītie vadi un, ka uz spailes savienojuma vai
vadiem nav sprieguma. Nepareizi savienojumi vai vadu drošinājumi var izraisīt strauju sasilšanu vai ugunsgrēku.
● Nostiprinot strāvas padevi un savienojot vadus starp iekšējiem un ārpustelpu elementiem, novietojiet vadus tā, lai
kontroles kastes vāks tiktu droši aizvērts.
Nepareiza kontroles kastes vāka novietošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai spaiļu pārkaršanu.

● Ja uzstādīšanas laikā notiek dzesējošās gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpu.
Ja dzesējošā gāze nonāk saskarsmē ar uguni, var rasties indīga gāze.

● Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai nav notikusi dzesējošās gāzes noplūde.

Ja dzesējošā gāze ieplūst telpā un

nonāk saskarē ar tādu uguns avotu kā ventilatora sildītājs, var rasties indīga gāze.

English

● Uzstādot vai pārvietojot gaisa kondicionieri, obligāti ieslēdziet dzesējošās gāzes ciklu, lai pārliecinātos, ka tajā
nav gaisa, un izmantojiet tikai norādīto dzesējošo vielu (R410A).

Gaisa vai citas svešas vielas klātbūtne dzesējošās vielas ciklā izraisa strauju spiediena paaugstinājumu, kas var radīt aprīkojuma bojājumus
vai pat ievainojumus.

● Uzstādot ierīci, pievienojiet drošu dzesējošās vielas cauruļu sistēmu, pirms ieslēdzat kompresoru.

Ja kompresors nav pievienots un aptures vārsts ir atvērts, kad darbojas kompresors, gaiss tiks ievilkts iekšā, izraisot lielu spiedienu
dzesēšanas ciklā, kas var radīt aprīkojuma bojājumus vai pat ievainojumus.
Ja kompresors nav pievienots un aptures vārsts ir atvērts, kad notiek sūknēšana, gaiss tiks ievilkts iekšā, kad tiks noņemta dzesēšanas vielas
cauruļu sistēma, izraisot lielu spiedienu dzesēšanas ciklā, kas var radīt aprīkojuma bojājumus vai pat ievainojumus.

● Obligāti iezemējiet gaisa kondicionieri. Neiezemējiet ierīci pie labierīcību cauruļvada, zibensnovedēja vai telefona
iezemējuma pievada. Nepilnīgs iezemējums var izraisīt elektrošoku.

English

● Sūknējot, apturiet kompresoru pirms dzesēšanas vielas cauruļu sistēmas noņemšanas.

● Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.

Noplūdstrāvas aizsargslēdža neuzstādīšana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

English

UZMANĪBU
● Neuzstādiet gaisa kondicionieri tādā vietā, kur pastāv uzliesmojošas gāzes noplūdes draudi.
Ja notiek gāzes noplūde, gāzes pieaugums gaisa kondicioniera tuvumā var izraisīt uguns izlaušanos.

● Sekojot šīs uzstādīšanas pamācības instrukcijām, uzstādiet novadcauruļu sistēmu, lai nodrošinātu pareizu
drenāžu un izolētu cauruļu sistēmu, kas novērsīs kondensāciju.
Nepareiza drenāžas cauruļu sistēma var izraisīt iekštelpu ūdens noplūdi un mantas bojājumus.

English

● Nostipriniet uzgriežņu atslēgu atbilstoši norādītajai metodei, piemēram, ar griezošo uzgriežņu atslēgu.
Ja saliekšanas uzgriežņu atslēga ir pārāk cieši savilkta, tā var salūst pēc ilgākas lietošanas, izraisot dzesējošās vielas noplūdi.

● Nodrošiniet visus nepieciešamos apstākļus, lai novērstu nelielu dzīvnieciņu iemitināšanos ārpustelpu ierīcē.

Ja šie dzīvnieki nonāk saskarē ar elektriskajām daļām, var rasties ierīces nepareiza darbība, dūmi vai pat uguns. Lūdzu, informējiet pircēju,
ka apkārtni ierīces tuvumā nepieciešams uzturēt kārtībā.

Latviešu
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Piederumi
Piederumi, kas piegādāti kopā ar ārpustelpu elementu:
(B) Dzesējošās vielas apjoma etiķete

(A) Uzstādīšanas pamācība

1

1

Piesardzības pasākumi, izvēloties
atrašanās vietu
Izvēlieties vietu, kas ir pietiekoši stabila, lai izturētu ierīces svaru un vibrācijas, kad netiek pastiprināts procesa troksnis.
Izvēlieties atrašanās vietu, kur ierīces izdalītais karstais gaiss vai procesa troksnis netraucēs lietotāja kaimiņiem.
Izvairieties novietojumu guļamistabu un tamlīdzīgu telpu tuvumā, lai procesa troksnis neradītu problēmas.
Lai pārnēsātu ierīci uz un no atrašanās vietas, apkārt jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.
Jābūt pietiekami daudz brīvas vietas gaisa plūsmai un nedrīkst būt traucēkļi gaisa ieplūdei un izplūdei.
Vieta nedrīkst tikt izvēlēta tur, kur iespējama uzliesmojošas gāzes noplūde.
Uzstādiet elementus, strāvas vadus un iekšelementa kabeļus vismaz 3 metru attālumā no televīzijas un radio ierīcēm. Tas
neļaus traucēt attēla un skaņas kvalitāti. (Trokšņi var būt dzirdami pat vairāk kā 3 metru attālumā atkarībā no radio viļņu
stāvokļa.)
8) Piekrastes rajonos vai citās vietās, kur ir sāļa sulfāta gāzes atmosfēra, gaisa kondicioniera kalpošanas laiku var saīsināt
korozija.
9) Tā kā drena plūst ārā no ārpustelpu elementa, nenovietojiet zem ierīces neko, kas nedrīkst atrasties mitrumā.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PIEZĪME
Nedrīkst uzstādīt pakārtu pie griestiem vai sakrautu kaudzē.

UZMANĪBU
Darbinot gaisa kondicionieri zemā ārpustelpu vides temperatūrā,
obligāti ievērojiet zemāk aprakstītās instrukcijas.
1) Lai novērstu pakļaušanu vēja ietekmei, uzstādiet ārpustelpu
elementu ar tā sūcošo pusi vērstu uz sienu.
2) Nekādā gadījumā neuzstādiet ārpustelpu elementu vietā, kur
sūcošā puse var tikt pavērsta tieši pretī vējam.
3) Lai novērstu pakļaušanu vēja ietekmei, ārpustelpu elementam
ieteicams uzstādīt slāpētāju uz gaisa izplūdes puses.

Izveidojiet lielu pārsegu.
Izveidojiet pamatni.

Uzstādiet ierīci pietiekoši augstu virs
zemes, lai novērstu aprakšanu sniegā.

4) Ļoti sniegainos rajonos izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kur sniegs neietekmēs ierīci.

2
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English

English

Ārpustelpu elementa uzstādīšanas
rasējumi

20m

Maksimālais pieļaujamais garums

1,5m

** Minimālais pieļaujamais garums

Maksimālais pieļaujamais augstums

Latviešu

15m

* Papildus dzesējošā viela, kas

20g/m

nepieciešama dzesētāja caurulei
virs 10m garuma.
Gāzes caurule

Ārējais diametrs 12,7mm

Šķidruma caurule

Ārējais diametrs 6,4mm

Satiniet izolācijas vadu
ar beigu lenti no
pamata līdz augšpusei.

* Obligāti pievienojiet atbilstošu daudzumu papildus dzesējošās

English

English

vielas.
Ja to neizdarīsiet, tas var izraisīt pavājinātu procesu.
** Ieteicamais īsākais caurules garums ir 1,5m, lai izvairītos no
ārpustelpu elementa un vibrācijas trokšņa.
(Mehāniskais troksnis un vibrācija var rasties neatkarīgi no tā,
kā ierīce ir uzstādīta un neatkarīgi no vides, kurā to izmanto.)

English

UZMANĪBU
**Izveidojiet caurules
garumu no 1,5m līdz 20m.

English

Apkopes servisa vāks

Aptures ventiļa vāks

33
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Atstājiet vietu
cauruļvadu sistēmai un
elektriskajai apkopei.

Kad pastāv draudi, ka ierīce var
nokrist, izmantojiet pamatnes
nostiprinājumus vai stieples.

English

Vietās, kur ir vāja drenāža,
ārpustelpu elementam
izmantojiet bloka pamatus.
Pielāgojiet pamatnes
augstumu, līdz ierīce ir
horizontāla. Pretējā
gadījumā var notikt ūdens
noplūde vai ūdens plūdi.

siena

English

m no

English

250m

Latviešu
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Uzstādīšanas vadlīnijas
● Ja ārpustelpu elementa gaisa plūsmas ieplūdes vai izplūdes ceļā atrodas siena vai cits šķērslis, ievērojiet zemāk aprakstītās
uzstādīšanas vadlīnijas.
● Jebkurā zemāk aprakstītajā uzstādīšanas veidā sienai izplūdes pusē jābūt 1200mm augstai vai mazāk.

Siena, kas vērsta uz vienu pusi
Vairāk nekā 100

Sienas, kas vērstas uz divām pusēm

Vairāk nekā 350
Vairāk nekā 350
Vairāk
nekā 100

1200
vai
mazāk
Vairāk nekā 50

Vairāk nekā 50
Skats no augšpuses

Sānskats

Sienas, kas vērstas uz trim pusēm

Vairāk nekā 100
Vairāk nekā 50

Vairāk nekā 350

Skats no augšpuses
Vienība: mm

Uzstādīšanas piesardzības pasākumi
20

● Pārbaudiet uzstādīšanas pamata izturību un līmeni, lai ierīce darbojoties neradītu vibrāciju vai troksni pēc uzstādīšanas.
● Atbilstoši pamatu likšanas rasējumam stingri nostipriniet ierīci ar pamatu nostiprinājumu palīdzību. (Sagatavojiet četrus M8 vai
M10 pamatu nostiprinājumu komplektus, uzgriežņus un paplāksnes, kas pieejami tirgū.)
● Saskrūvējiet pamatu nostiprinājumus, līdz to garums ir 20mm virs pamata virsmas.

Ārpustelpu elementa uzstādīšana
1.

Ārpustelpu elementa uzstādīšana.
1) Uzstādot ārpustelpu elementu, vadieties pēc sadaļām „Piesardzības pasākumi, izvēloties atrašanās vietu” un „Ārpustelpu
elementa uzstādīšanas rasējumi”.

4
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English

Caurules gala saliekšana.
1) Nogrieziet caurules galu ar cauruļu griezēju.
2) Noņemiet asumus, nogriezto virsmu pavēršot lejup,
lai šķembas neiekļūtu caurulē.
3) Novietojiet uz caurules saliekšanas uzgriezni.
4) Salieciet cauruli.
5) Pārbaudiet, vai saliekšana ir pareizi paveikta.

(Grieziet precīzi
pareizajos leņķos.)

Noņemiet asumus

Saliekšana
Novietojiet precīzi tādā pozīcijā, kā parādīts zemāk.
A

Metāla
veidne

Saliekšanas instruments R410A

Standarta saliekšanas instruments

Uzmavas tips

Uzmavas tips Spārnuzgriežņa tips
(nekustīgais tips)
(standarta tips)

A

0-0,50mm

1,0-1,5mm

English

2.

1,5-2,0mm

Pārbaude
Caurules galam jābūt
vienmērīgi izliektam
ideālā riņķī.

Latviešu

Izliekuma
iekšpusei jābūt
bez defektiem.

Pārliecinieties, ka
saliekšanas uzgrieznis
ir piemērots.

BRĪDINĀJUMS

English

3.

English

1) Neizmantojiet minerālu eļļu uz izliektās daļas.
2) Novērsiet minerāla eļļas iekļūšanu sistēmā, jo tas saīsinātu elementa kalpošanas laiku.
3) Nekādā gadījumā neizmantojiet cauruļvadu sistēmu, kas jau izmantota agrāk. Izmantojiet tikai tās sastāvdaļas, kas
piegādātas kopā ar ierīci.
4) Nekādā gadījumā neuzstādiet žāvējamo aparātu šai R410A ierīcei, lai pagarinātu tās kalpošanas ilgumu.
5) Žāvējošais materiāls var izšķīst un sabojāt sistēmu.
6) Nepilnīga saliekšana var izraisīt dzesējošās gāzes noplūdi.

Dzesējošo cauruļvadu sistēma.
1) Izmantojiet saliekšanas uzgriezni galvenajai ierīcei. (Lai novērstu saliekšanas uzgriežņa lūzumu vecuma nolietošanās dēļ.)
2) Lai novērstu gāzes noplūdi, izmantojiet dzesējošo eļļu tikai izliekuma iekšpuses virsmai. (Izmantojiet dzesējošo eļļu priekš
R410A.)
3) Izmantojiet griezošos uzgriežņus, savelkot saliekšanas uzgriezni, lai novērstu bojājumus saliekšanas uzgrieznim un gāzes
noplūdi.

English

UZMANĪBU

[Uzklājiet eļļu]
Neuzklājiet dzesējošo
eļļu uz ārējās virsmas.

English

Centrējiet abu saliekumu centrus un savelciet saliekšanas uzgriežņus 3 vai 4 apgriezienus ar roku. Tad savelciet tos pilnībā
ar griezošajiem uzgriežņiem.
[Savelciet]
Uzklājiet dzesējošo eļļu
uz saliekuma iekšējās
virsmas.

Saliekšanas
uzgrieznis

Griezošais uzgrieznis

English

Uzgriežņu
atslēga

Cauruļvadu sistēmas
savienojums

Ventiļa vāka savelkošais uzgrieznis
Gāzes puse
Šķidruma puse
1/2 colla
1/4 colla
21,6-27,4N  m
48,1-59,7N  m
(490-610kgf  cm)
(220-280kgf  cm)
Apkopes servisa
pieslēgumvietas vāka
savilkšanas uzgrieznis

Latviešu
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English

Saliekšanas uzgriežņa savelkošais griešanas spēks
Gāzes puse
Šķidruma puse
1/2 colla
1/4 colla
14,2-17,2N  m
49,5-60,3N  m
(505-615kgf  cm)
(144-175kgf  cm)

Saliekšanas
uzgrieznis

10,8-14,7 N  m
(110-150 kgf  cm)

English

Neklājiet dzesējošo eļļu uz
saliekšanas uzgriežņa,
izvairieties no savilkšanas ar
pārmērīgu griešanas spēku.
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Ārpustelpu elementa uzstādīšana
4.

Gaisa attīrīšana un gāzes noplūdes pārbaude.
● Kad ir pabeigts cauruļvadu darbs, nepieciešams attīrīt gaisu un pārbaudīt, vai nav notikusi gāzes noplūde.

BRĪDINĀJUMS
1)
2)
3)
4)

Nejauciet dzesējošajā ciklā citu vielu kā vien norādīto dzesējošo vielu (R410A).
Ja notiek dzesējošās gāzes noplūde, pēc iespējas ātrāk izvēdiniet telpu.
R410A, tāpat kā citas dzesējošās vielas, vienmēr jāreģenerē un to nekādā gadījumā nedrīkst izlaist apkārtējā vidē.
Lietojiet vakuuma sūkni tikai priekš R410A. Lietojot vienu vakuuma sūkni dažādām dzesējošām vielām, tas var izraisīt
vakuuma sūkņa vai ierīces bojājumus.

● Ja izmantojat papildus dzesējošo vielu, veiciet gaisa attīrīšanu dzesējošajām

caurulēm un iekštelpu elementam, izmantojot vakuuma sūkni, tad iepildiet
papildus dzesējošo vielu.
● Izmantojiet sešstūra uzgriežņa atslēgu (4mm), lai darbinātu aptures ventiļa
stieni.
● Visus dzesējošās caurules savienojumus jāsavelk ar griezošo uzgriežņu
atslēgu ar norādīto savilkšanas griešanas spēku.

Salieciet spiediena
mērinstrumentu

Spiediena mērītājs

Mērinstrumenta
kolektors
Zema spiediena
ventilis

Augsta
Ventiļa
spiediena vāki
ventilis

Šķidruma
aptures
ventilis

Ieplūdes
šļūtenes
Vakuuma Apkopes servisa
pieslēgumvieta
sūknis

Gāzes aptures
ventilis

1) Pievienojiet ieplūdes šļūtenes (no mērinstrumenta kolektora) projekcijas pusi gāzes aptures ventiļa apkopes servisa
pieslēgumvietai.
2) Pilnībā atveriet mērinstrumenta kolektora zemā spiediena ventili (Lo) un pilnībā aizveriet tā augstā spiediena ventili (Hi).
(Augsta spiediena ventilim pēc tam nav nepieciešams darboties.)
3) Veiciet vakuuma sūknēšanu un pārliecinieties, ka saliktais spiediena mērinstruments rāda –0,1MPa (–76cmHg)*1.
4) Aizveriet mērinstrumenta kolektora zema spiediena ventili (Lo) un apturiet vakuuma sūkni.
(Uzturiet šādu stāvokli dažas minūtes, lai pārliecinātos, ka saliktais spiediena mērinstrumenta rādītājs negriežas atpakaļ.)*2.
5) Noņemiet ventiļa vāku no šķidruma aptures ventiļa un gāzes aptures ventiļa.
6) Pagrieziet šķidruma aptures ventiļa stieni 90 grādus pulksteņrādītāja pretējā virzienā ar sešstūraino uzgriežņu atslēgu, lai
atvērtu ventili.
Aizveriet to pēc 5 sekundēm un pārbaudiet, vai nav bijusi gāzes noplūde.
Izmantojot ziepjainu ūdeni, pārbaudiet, vai nav bijusi gāzes noplūde no iekštelpu elementa saliekuma un ārpustelpu elementa
saliekuma un ventiļa stieņiem.
Kad pārbaude ir pabeigta, noslaukiet ziepjaino ūdeni.
7) Atvienojiet ieplūdes šļūteni no gāzes aptures ventiļa apkopes servisa pieslēgumvietas, tad pilnībā atveriet šķidruma un gāzes
aptures ventiļus. (Nemēģiniet pagriezt ventiļa stieni pēc aptures.)
8) Savelciet ventiļa vākus un apkopes servisa pieslēgumvietas vākus šķidruma un gāzes aptures ventiļiem ar griezošo
uzgriežņu atslēgu ar norādīto griešanas spēku.
*1. Caurules garums pret vakuuma sūkņa darbības laiku.
Caurules garums
Darbības laiks

Līdz 15 metriem
Ne mazāk kā 10 min.

Vairāk kā 15 metru
Ne mazāk kā 15 min.

*2. Ja saliktā spiediena mērinstrumenta rādītājs griežas atpakaļ, dzesējošajā vielā var būt ūdens vai atraisījies caurules
savienojums. Pārbaudiet visus caurules savienojumus un vēlreiz savelciet uzgriežņus, kā nepieciešams, tad atkārtojiet 2) līdz 4)
soļus.
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English

Atkārtota dzesējošās vielas iepildīšana.

Pārbaudiet lietojamās dzesējošās vielas tipu uz mehānisma nosaukuma.
Piesardzības pasākumi, pievienojot R410A
Iepildiet šķidrumu no šķidruma caurules šķidruma formā.
Ja tā ir jaukta dzesējošā viela, tās pievienošana gāzes formā var izraisīt dzesējošās vielas maisījuma izmaiņas, kavējot normālu
darbību.
1) Pirms piepildīšanas, pārbaudiet, vai cilindram ir vai nav pievienots sifons. (Tādā gadījumā uz tā jābūt tādam uzrakstam kā
„liquid filling siphon attached”.)
Citu cilindru piepildīšana

Latviešu

Cilindra pildīšana ar pievienotu sifonu

Pildīšanas laikā apgrieziet
cilindru otrādi.

Pildīšanas laikā novietojiet
cilindru stāvus.

English

5.

English

Iekšpusē atrodas sifona caurule,
tāpēc cilindram nav jābūt apgrieztam
otrādi, lai to piepildītu ar šķidrumu.
● Obligāti izmantojiet R410A instrumentus, lai nodrošinātu spiedienu un novērstu svešķermeņu iekļūšanu.

Svarīga informācija par dzesējošās vielas lietošanu

Lūdzu, aizpildiet ar neizdzēšamu tinti,
 1 rūpnieciskā dzesējošās vielas deva produktā
 2 papildus dzesējošās vielas daudzums iepildīts laukumā un
 1 + 2 kopējais dzesējošās vielas daudzums
uz dzesējošās vielas daudzuma etiķetes, kas piegādāta ar
produktu.

2 papildus dzesējošās vielas
daudzums iepildīts laukumā

1

3 kopējais dzesējošās vielas
daudzums

2

3
6

4 Satur fluorizētas siltumnīcas
gāzes, ko atbalsta Kioto
Protokols.
5 ārpustelpu elements
6 dzesējošais cilindrs un kolektors
uzpildei

5

English

Dzesējošo cauruļvadu sistēma.
6-1 Piesardzība darbā ar caurulēm.
Obligāti
uzlieciet vāku.
Lietus

6-2 Vara un siltuma izolācijas materiālu izvēlēšanās.

Siena

Ja izliekuma vāks nav
pieejams, noklājiet
izliekuma atveri ar lenti,
lai to pasargātu no
netīrumiem vai ūdens.

Izmantojot pārdošanā pieejamās vara caurules un piederumus,
ievērojiet sekojošo:
1) Izolācijas materiāls: Polietilēna putas
Siltuma pārveidotāja koeficients: 0,041 līdz 0,052W/mK (0,035 līdz 0,045 kcal/(mh•°C))
Dzesējošās gāzes caurules virsmas temperatūra sasniedz 110°C maksimāli.
Iekšelementa vadu sistēma
Izvēlieties siltuma izolācijas materiālus, kas izturēs šo temperatūru.
Gāzes
caurule
2) Obligāti izolējiet gan gāzes, gan šķidruma cauruļvadu sistēmu un nodrošiniet
Šķidruma
caurule
izolācijas dimensijas, kā parādīts zemāk.
Šķidruma puse

Ārējais diametrs
Ārējais diametrs
12,7mm
6,4mm
Minimālais izliekuma rādiuss
40mm un vairāk
30mm un vairāk
0,8mm biezums (C1220T-O)

Gāzes caurules
Šķidruma caurules
siltuma izolācija
siltuma izolācija
Iekšējais diametrs Iekšējais diametrs
14-16mm
8-10mm
10mm minimālais biezums

Gāzes caurules
izolācija
Nobeiguma lente

Šķidruma
caurules
izolācija

English

Gāzes puse

English

1) Aizsargājiet atvērto caurules galu no putekļiem un mitruma.
2) Visiem cauruļu izliekumiem jābūt pēc iespējas vieglākiem.
Izliekšanai izmantojiet caurules knaibles.

English

6.

4

English

Dzesējošās vielas tips: R410A
GSP(1) vērtība: 1975 (1) GSP = globālās sasilšanas potenciāls

1 rūpnieciskā dzesējošās vielas
deva produktā:
skatīt ierīces nosaukuma plāksni

Aizpildītā etiķete jāpielīmē produkta
piepildīšanas vietas tuvumā (piemēram,
aptures ventiļa vāka iekšpusē).

English

Šis produkts satur fluorizētas siltumnīcas gāzes, ko atbalsta
Kioto Protokols. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

Drenāžas šļūtene

3) Izmantojiet atsevišķas siltuma izolācijas caurules gāzes un šķidruma dzesējošajām caurulēm.

Latviešu
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Nosūknēšanas process
Lai aizsargātu vidi, obligāti nosūknējiet ierīci, to pārvietojot vai atbrīvojoties no tās.
1) Noņemiet ventiļa vāku no šķidruma aptures ventiļa un gāzes
aptures ventiļa.
2) Veiciet mākslīgo atvēsināšanas procesu.
3) Pēc piecām līdz desmit minūtēm aizveriet šķidruma aptures
ventili ar sešstūraino uzgriežņa atslēgu.
4) Pēc divām līdz trīs minūtēm aizveriet gāzes aptures ventili un
apturiet mākslīgās atvēsināšanas procesu.

Sešstūrainā
uzgriežņu atslēga

Noslēgums

Šķidruma aptures
ventilis
Gāzes aptures
ventilis

Ventiļa vāks

Apkopes servisa
pieslēgumvieta

Mākslīgās atvēsināšanas process
1) Nospiediet mākslīgās atvēsināšanas slēdzi (SW1), lai sāktu mākslīgo atvēsināšanu. Vēlreiz nospiediet mākslīgās
atvēsināšanas slēdzi (SW1), lai pārtrauktu mākslīgo atvēsināšanu.

S102

S2

–

N

ON

A B CD

LED-A

SW4

Mākslīgās
atvēsināšanas
slēdzis
SW1

8
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BRĪDINĀJUMS

Latviešu

1) Nelietojiet caurus vai savītus vadus, pagarinātājus vai „Starburst” savienojumus, jo tie var radīt pārkaršanu, elektrošoku vai
ugunsgrēku.
2) Nelietojiet produkta iekšpusē vietēji iegādātas elektriskas daļas. (Nesazarojiet strāvu drenāžas sūknim utt. no
pieslēgumvietas bloka.) Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
3) Obligāti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. (Tādu, kas var izturēt augstāku harmoniku.)
(Šī ierīce izmanto strāvas pārveidotāju, kas nozīmē to, ka jālieto iezemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis, kas spēj izturēt
harmoniku, lai novērstu paša iezemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdža funkcijas sabojāšanos.)
4) Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa aizsargslēdzi vismaz 3mm attālumā starp kontakta punktu spraugām.
5) Nepievienojiet elektroenerģijas padeves vadu iekštelpu elementam. Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
● NEIESLĒDZIET drošības aizsargslēdzi, līdz nav pabeigts viss darbs.
Stingri nostipriniet vadus
ar pieslēgumvietu skrūvēm.

Ārpustelpu
elements

Pamata plāksnes siltinātāja
lentes komplekts

1 23

LN

Kad vada garums pārsniedz 10m,
lietojiet 2,0mm diametra vadus.
1

Iekštelpu 2
elements 3

Drošības
aizsargslēdzis
20A
H05RN
Stingri nostipriniet vadus
ar pieslēgumvietu skrūvēm.

Strāvas padeve
50Hz 220-240V

Iezemējums

Pastumiet

Savienotāji

Pastumiet

Piespiediet katra savienotāja pieslēgvietu un līdz
galam ievadiet iekštelpas ierīces vadu. Kad esat
ievietojis iekštelpas ierīces vadus savienotājos,
viegli tos pavelciet, lai pārliecinātos, ka tie
neizkritīs.

English

Iekšelementa vadu sistēma

Labi
Nepareizi
Ja tiek lietoti vairākstiepļu vadi, pielāgojiet
to galus tā, lai tie labi savienotos ar
savienotāju.

–

N

1

2

3

L

English

Strāvas padeves
pieslēgumvietas bloks

–

N

N

Latviešu
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Veidojiet vadus tā, lai apkopes
servisa vāks un aptures ventiļa
vāks stingri pieguļ viens otram.

English

Stingri nostipriniet vadu
aizturi, lai vadu galiem nav
jāiztur pārmērīgs spiediens.

English

Savienotāji

Izmantojiet norādīto vadu
tipu un to stingri piestipriniet.

English

2) Savienojiet iekštelpas un āra ierīci ar
iekštelpas ierīces vadiem tā, lai sakristu
termināļa skaitļi.
Ievietojiet iekštelpas ierīces vadus 1. un 2.
termināļa savienotājā, kā parādīts attēlā.
Kad esat ievietojis iekštelpas ierīces
vadus savienotājos, viegli tos pavelciet, lai
pārliecinātos, ka tie neizkritīs.
3) Stingri pievelciet termināļa skrūves. Mēs
iesakām skrūvju pievilkšanai izmantot
skrūvgriezi ar platu galu. Skrūves ir
iepakotas kopā ar termināļa plāksni.

Iezemējuma
noplūdstrāvas
aizsargslēdzis

English

Izmantojiet 2,0mm diametra vadus.

English

1) Noraujiet izolāciju no vada (20mm).
Atbīdiet iekštelpas ierīces vadu instalāciju par
15 mm pirms vadu pievienošanas savienotājam.

English

English

Vadu sistēma

9
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Vadu sistēma
Pieslēdzot vadus elektrobarošanas spaiļu platei, ievērojiet turpmāk minētos
norādījumus.
Veicot strāvas padeves vadu ievilkšanu, jāievēro piesardzības pasākumi.
Izmantojiet apaļu cilpota veida spaili savienojumam ar strāvas padeves
pieslēgumvietas pulti. Gadījumā, ja to nevar veikt nenovēršamu iemeslu pēc,
obligāti ievērojiet šo instrukciju.
Novietojiet apaļās cilpota veida spailes uz vadiem līdz nosegtajai vietai un
nostipriniet vietā.
● Pamata spaiļu uzstādīšana

Uzstādot apaļo cilpota veida spaili, izmantojiet šādu
metodi.

Labi

Apaļā cilpota
veida spaile
Savītais vads

Saskrūvējiet

Saskrūvējiet

Apaļā cilpota
veida spaile

Montāžas
plākšņu starplika
Apaļā cilpota
veida spaile

Montāžas
plākšņu starplika

Nepareizi

UZMANĪBU
Pievienojot savienošanas vadus pieslēgumvietas pultij, izmantojot vienas
serdes vadu, obligāti tos savijiet.
Darba problēmas var izraisīt sakaršanu un ugunsgrēku.

Vada noraušana pie pieslēgumvietas bloka
4) Pavelciet vadu un pārliecinieties, ka tas neatvienojas. Tad piestipriniet vadu vietā, kur beidzas vads.

10
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1.

Izmēģinājuma process un pārbaude.

English

Pārbaudes darbība un pēdējā pārbaude
1-1 Izmēriet padeves spriegumu un pārliecinieties, ka tas ietilpst norādītajā amplitūdā.

programmējamo temperatūru.
1) Izmēģinājuma procesu var apturēt jebkurā režīmā atkarībā no istabas temperatūras.
2) Pēc izmēģinājuma procesa pabeigšanas uzstādiet temperatūru normālā līmenī (26°C līdz 28°C atvēsināšanas režīmā,
20°C līdz 24°C siltināšanas režīmā).
3) Aizsardzībai sistēma novērš restartēšanas procesu uz 3 minūtēm, kad tas ir atslēgts.

1-3 Veiciet pārbaudes procesu saskaņā ar lietošanas pamācību, lai pārliecinātos, ka visas funkcijas un
sastāvdaļas, piemēram, līstīšu kustība, darbojas pareizi.

Latviešu

● Atvēsināšanas režīmā izvēlieties zemāko programmējamo temperatūru; siltināšanas režīmā izvēlieties augstāko

English

1-2 Izmēģinājuma process jāveic atvēsināšanas vai sildīšanas režīmā.

● Gaisa kondicionierim gaidīšanas režīmā nepieciešama neliela jauda. Ja pēc uzstādīšanas sistēma kādu laiku netiek

automātiskais drošinātājs tiks atvērts atkal.

Pārbaudes punkti.

Iekštelpu un ārtelpu elementi pareizi jāuzstāda uz stingriem pamatiem.

Kritiens, vibrācija, troksnis

Nav dzesējošās gāzes noplūdes.

Nepilnīga atvēsināšanas/
siltināšanas funkcija

Dzesējošā gāze un šķidruma caurules un iekštelpu drenāžas šļūtenes
pagarinājums ir siltuma izolēti.

Ūdens noplūde

Drenāžas līnija ir pareizi uzstādīta.

Ūdens noplūde
Elektriska noplūde

Norādītie vadi tiek izmantoti saistīto vadu savienojumiem.

Nedarbošanās vai degšanas
bojājumi

Iekštelpu un ārtelpu elementu gaisa ieplūdei vai izplūdei ir brīvs gaisa ceļš.
Aptures ventiļi ir atvērti.

Nepilnīga atvēsināšanas/
siltināšanas funkcija

Iekštelpu elements pareizi uztver tālvadības komandas.

Nedarbošanās

English

English

English

Sistēma ir pareizi iezemēta.

Pārbaude
English

Simptoms

English

Pārbaudes punkti

English

2.

English

lietota, izslēdziet automātisko drošinātāju, lai novērstu lieku jaudas tērēšanu.
● Ja automātiskais drošinātājs izslēdz strāvu gaisa kondicionierim, sistēma atjaunos sākotnējo procesa režīmu, kad

Latviešu
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English

English

English

English

English

English

English
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