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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

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

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certiﬁkatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertiﬁkat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertiﬁkaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 3rd of December 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

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.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

TÜV (NB1856)
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<C>

DAIKIN.TCF.024D31/11-2010
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <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.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modiﬁées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modiﬁca.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 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>.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ΔÂ¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
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.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certiﬁcato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
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 с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certiﬁkat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

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.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

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 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9

RXYSQ4P8V1B*, RXYSQ5P8V1B*, RXYSQ6P8V1B*,
RXYSQ4P8Y1B*, RXYSQ5P8Y1B*, RXYSQ6P8Y1B*,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3PW40544-7H

RXYSQ4P8V1B
RXYSQ5P8V1B
RXYSQ6P8V1B

Vsebina

RXYSQ4P8Y1B
RXYSQ5P8Y1B
RXYSQ6P8Y1B

VRVIII-S Sistemska klimatska naprava

Stran

PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA
BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.

1. Varnostni ukrepi ......................................................................... 1
2. Uvod .......................................................................................... 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

Kombinacije.................................................................................... 2
Standardno priloženi dodatki.......................................................... 2
Dodatki ........................................................................................... 3
Tehnične in električne specifikacije ................................................ 3

3. Pred montažo ............................................................................ 3
3.1.
3.2.
3.3.

Varnostni ukrepi za R410A............................................................. 3
Montaža ......................................................................................... 3
Rokovanje ...................................................................................... 3

OPREMA PODJETJA DAIKIN JE NAČRTOVANA ZA
NAPRAVE, KI POVEČUJEJO UDOBJE. O RABI
V DRUGAČNE NAMENE SE POSVETUJTE Z VAŠIM
PRODAJALCEM DAIKIN.

4. Izbira mesta za montažo ........................................................... 3
5. Varnostni ukrepi pri montaži ...................................................... 4
5.1.
5.2.
5.3.

Način namestitve, ki prepreči prekucevanje................................... 4
Način za odstranjevanje transportne opore ................................... 5
Način za namestitev cevi za odvod kondenzata ............................ 5

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE
NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

6. Prostor za nameščanje in servisiranje....................................... 5
7. Premer cevi za hladivo in dovoljena dolžina cevi ...................... 6
7.1.

SAMO ZA Y1: KLIMATSKA NAPRAVA JE DOBAVLJENA
POD POGOJEM, DA "NAPRAVE NISO DOSTOPNE
JAVNOSTI IN NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM".

Izbira materiala za cevi .................................................................. 6

8. Varnostni ukrepi pri delu s povezovalnimi cevmi za hladivo ...... 6
8.1.
8.2.
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Priročnik za montažo

1

Priročnik za montažo

Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti
napravo. Naprave ne nameščajte sami.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode,
električnih šokov ali požara.
Namestitev je treba izvesti v skladu s tem priročnikom za
montažo.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode,
električnih šokov ali požara.
Ko je naprava nameščena v manjšem prostoru, je treba izvesti
ustrezne varnostne ukrepe, tako da izpuščeno hladivo ne bi
preseglo omejitev, tudi če slučajno pride do puščanja. O
varnostnih ukrepih v primeru puščanja se posvetujte s svojim
distributerjem.
Če izpuščeno hladivo preseže omejitve, lahko povzroči nesrečo
zaradi pomanjkanja kisika.
Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene
dodatke in dele.
Če tega ne boste storili, lahko pride do iztekanja vode,
električnih šokov, požara ali okvare enote.
Klimatsko napravo namestite na temelje, ki lahko vzdrži njeno
težo.
Nezadostna moč lahko povzroči padec opreme in poškodbe.
Izvedite navedena namestitvena opravila ter pri tem upoštevajte
močne vetrove, tajfue in potrese.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči nesrečo zaradi padca
opreme.
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■

■

■

■

■

■

Zagotovite, da bo električne napeljave izvedlo usposobljeno
osebje v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi ter v skladu s tem
priročnikom. Uporabiti je treba ločen tokokrog.
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilna
izvedba električnih povezav lahko privede do električnih udarov
ali požara.
Prepričajte se, da je vse ožičenje varno izvedeno, uporabite
vodnike z navedenimi premeri in zagotovite, da zunanji vplivi ne
bodo vplivali na priključke ali vodnike.
Nepopolne povezave ali spoji lahko povzročijo požar.
Ko povezujete notranje in zunanje enote in ko priključujete
napajanje, žice oblikujte tako, da je mogoče sprednjo ploščo
varno pritrditi.
Če sprednja plošča ni na svojem mestu, se lahko priključne
sponke pregrejejo in lahko povzročijo električni udar ali požar.
Če med nameščanjem izteče hladilno stredstvo v plinastem
stanju, takoj prezračite prostor.
Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo
strupeni plini.
Ko končate nameščanje, preverite, da plinasto hladivo nikjer ne
pušča.
Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto hadivo uhaja
v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer z grelcem na
topel zrak, pečico ali štedilnkom.
Preden se dodatknete električnih terminalov, izključite
napajanje.

Opomin
■

Ozemljite klimatsko napravo.
Ozemljitvena upornost mora biti izvedena v skladu z nacionalnimi predpisi.
Ne priključujte ozemljitvenega vodnika na cevi za plin
ali vodo, na strelovod ali na telefonski kabel.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar.

■ Kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju.
■ Kjer je veliko sprememb napetosti, na primer v tovarnah.
■ V vozilih ali plovilih.
■ Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare.
■

Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo enoto ali da bi nanjo
postavljal predmete.
Padec ali prekuc naprave lahko povzroči poškodbe.

■

Ne dotikajte se hladiva, ki je izteklo iz povezovalnih cevi za
hladivo.
To lahko privede do ozeblin.

2.

V priročniku za nameščanje je opisan postopek za nameščanje in
priključitev enot RXYSQ brez uporabe enote BP za notranje enote
VRV.
Uporabite priloženi priročnik za uporabo za zunanjo enoto VRVIII-S
za navodiloa za zunanje enote VRV.

2.1.

■

■

■

■
■

■ Strelovod ali ozemljitev telefonskega kabla.
Če udari strela, lahko električna napetost nenormalno
narase.
Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če ne uspete namestiti ozemljitvenega vodnika za uhajanje
toka, so možni električni udari in požari.
Namestite cevi za odvod kondenzata v skladu s tem priročnikom
za montažo, da bi zagotovili dobro odtekanje, ter izolirajte cevi,
da bi preprečili nabiranje kondenzata.
Nepravilno izvedene cevi za odvod kondenzata lahko povzročijo
puščanje vode in zmočijo pohištvo v prostoru.
Nameščanje notranjih in zunanjih enot, napajalne vodnike in
povezovalne vodnike vsaj 1 meter stran od televizije in radia, da
bi preprečili motnje na sliki ali šum.
(Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter lahko ni dovolj, da bi se
preprečil šum.)
Ne umivajte zunanje enote.
To bi lahko povzročilo električni šok ali požar.
Ne nameščajte klimatske naprave na naslednja mesta:
■ Na mesta, kjer se zadržuje para mineralnih olj, kjer lahko
brizgne olje ali sicer nastaja para, npr. v kuhinje.
Plastični deli se lahko izrabijo in pizpadejo, lahko pa pride
tudi do puščanja vode.
■ Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni plin.
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo
puščati hladivo.
■ Kjer obstajajo stroji, ki povzročajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in
povzročijo okvare na opremi.
■ Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so v zraku
ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so v zraku vnetljivi
hlapi, na primer razredčila ali bencina.
Ti plini lahko povzročijo požar.
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Kombinacije

Notranje enote je mogoče namestiti v naslednjem obsegu.
■

Vedno uporabljajte ustrezne notranje enote, združljive z R410A.
Da bi izvedeli, kateri modeli notranjih enot so združljivi z R410A,
preberite kataloge izdelkov.

■

Skupna zmogljivost/število notranjih enot
Skupna
zmogljivost
notranjih enot

Skupno število
notranjih enot

RXYSQ4

50~130

6

RXYSQ5

62,5~162,5

8

RXYSQ6

70~182

9

Zunanja enota

■ Cev za hladivo v plinastem stanju
Če plin pušča, lahko pride do vžiga ali eksplozije.
■ Vodovodna cev.
Cevi iz trde plastike niso učinkovita ozemljitev.

Uvod

2.2.

Standardno priloženi dodatki

Cevovod za plin (1)(*) + bakreno
tesnilo

1

Cevovod za plin (2)(*)

1

Cevovod za plin (3)(*)

1

Priročnik za montažo

2

Odvodna pipa

1

Čep ventila

2

Sprejemnik iztoka

3

Izolacijski trak

1

Zaustavitev izpusta

1

Nalepka z informacijo o toplogrednih
fluoriranih plinih

1

Večjezična nalepka z informacijo o
toplogrednih fluoriranih plinih

1

+

(*) Le za RXYSQ6.

Priročnik za montažo

2

3.3.

Mesto dodatkov: glejte sliko 1.
1

2.3.

Oprema

Rokovanje

Kot e prikazano na risbi, počasi sestavite enoto, tako da primete leve
in desne ročaje.

Dodatki

Da bi namestili zgoraj omenjene zunanje naprave, so potrebni tudi
naslednji dodatki:
■

Komplet za razvod hladiva (samo za R410A: Vedno uporabljajte
ustrezen komplet namenjen vašemu sistemu.)
Zbiralna cev refnet

Spoj refnet

KHRQ22M29H

KHRQ22M20T

Roke položite na vogale, namesto da bi držali sesalno šobo ob strani
ohišja, sicer lahko poškodujete ohišje in bo izgubilo obliko.

Da bi izbrali optimalni komplet razvoda za hladivo, glejte "Izbira
kompleta za razvod hladiva" na strani 10.

2.4.

Tehnične in električne specifikacije

Pazite, da ne bodo z zadnjimi krilci prišle v stik roke ali
kakšni predmeti.

4.

Izbira mesta za montažo

Popoln seznam specifikacij je v Inženirski podatkovni zbirki.

3.

Pred montažo

Samo za Y1: To je izdelek A-razreda. V domačem okolju lahko ta
izdelek povzroči radijske motnje. V tem primeru mora uporabnik
izvesti ustrezne ukrepe.

Ker je predviden tlak 4,0 MPa ali 40 barov, bodo mogoče
potrebne cevi z debelejšimi stenami. Glejte poglavje
"7.1. Izbira materiala za cevi" na strani 6.

3.1.

Varnostni ukrepi za R410A

■

Hladivo zahteva skrb, da ostane sistem čist, suh in zatesnjen.
- Čist in suh
Tujki (vključno z mineralnimi olji ali vlago) ne smejo vstopiti
v sistem.
- Zatesnjen
Preberite "8. Varnostni ukrepi pri delu s povezovalnimi cevmi za
hladivo" na strani 6 pazljivo in skrbno upoštevajte naslednje
postopke.

■

Ker je R410A mešano hladivo, ga je treba doliti v tekočem
stanju. (Če je hladivo v plinastem stanju, se spremeni njegova
struktura in sistem ne bo pravilno deloval.)

■

Priključene notranje enote morajo biti enote, načrtovane
izključno za R410A.

3.2.

Montaža

■

Za montažo notranjih enot glejte Priročnik za montažo notranjih
enot.

■

Klimatske naprave nikoli ne uporabljajte, če na njej niso
nameščeni termistor cevi za odtok (R2T), termistor sesalne cevi
(R3T) in tlačni senzorji (S1NPH, S1NPL). Ob takem delovanju
lahko pregori kompresor.

■

Skrbno preverite ime modela in serijsko številko zunanjih
(čelnih) plošč, ko plošče nameščate in odstranjujete, da bi se
izognili napakam.

■

Ko privijate servisne plošče, pazite, da navojni moment ne bo
presegel 4,1 N•m.

Priročnik za montažo

3

■

Zagotovite primerne ukrepe, da bi preprečili, da bi
zunanja enota postala zavetišče za majhne živali.

■

Majhne živali, ki se dotaknejo električnih delov, lahko
povzročijo okvare, dim ali požar. Prosimo, povejte
strankam, da morajo redno čistiti okolico enote.

1

Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje pogoje in se
stranka z njim strinja.
- Mesto mora biti dobro prezračeno.
- Mesto ne sme biti tako, da bi motilo sosede.
- Mesto mora biti varno in tako, da bo zdržalo težo in vibracijo
enote. Omogočati mora vodoravno montažo enote.
- Na tem mestu ne sme biti nevarnosti za uhajanje vnetljivih
plinov ali takih, ki bi povzročile puščanje opreme.
- Na mestu mora biti dovolj prostora za dostop do naprave za
primer servisiranja.
- Mesta, na katerih so dolžine notranjih in zunanjih cevi in
kablov v dovoljenem dometu.
- Mesta, na katerih puščajoča voda iz enote ne bi mogla
povzročiti škode (npr. če se zamaši cev za iztok kondenza).
- Mesta, kjer se je mogoče kar najbolj izogniti dežju.

2

Ko nameščate enoto na mesto, izpostavljeno močnemu vetru,
še posebej pazite na naslednje.
Močan veter, ki piha s hitrostjo 5 m/s ali več proti izstopni zračni
odprtini zunanje enote, lahko povzroči kratek stik (vsesavanje
izstopnega zraka), kar lahk povzroči naslednje:
- Poslabšanje delovne zmogljivosti.
- Pogosto tvorjenje ledu pri ogrevanju.
- Motnje med delovanjem zaradi visokega tlaka.
- Ko močan veter neprestrano piha v čelno stran enote,
se lahko začne ventilator vrteti tako hitro, da se polomi.
Kako namestiti enoto na mesto, kjer lahko predvidite smer vetra,
si oglejte na namestitvenih slikah.
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■

Izstopno zračno odprtino obrnite proti zidu stavbe, ograji ali
zaslonu.

V priročniku opisana oprema lahko povzroči električni šum,
ki ga ustvari energija radijskih frekvenc. Oprema ustreza
specifikacijam, izdelanim za ustrezno zaščito pred takšnimi
motnjami. Vendar pa ni zagotovila, da se na neki določeni
namestitvi motnja ne bo pojavila.
Zato priporočamo, da namestite opremo in električne
vodnike tako, da bodo ustrezno oddaljeni od stereonaprav,
osebnih računalnikov itd. (Glejte sliko 2)

Prepričajte se, da je dovolj prostora, da boste napravo namestili.

Namestite stran za iztok pravokotno na smer vetra.

5.

6

Notranja enota

■

Preverite trdnost in ravnost montažne podlage, tako da enota
med obratovanjem ne bo povzročala hrupa ali vibracij.

■

V skladu s sliko temeljenja in s pomočjo temeljnih vijakov dobro
pritrdite enoto. (Pripravite štiri komplete temeljnih vijakov M12,
matice in podložke, ki so na voljo na tržišču.)

■

Najbolje je, da temeljne vijake privijete do višine 20 mm nad
površino temelja.

Če odtekanje vode iz enote ni preprosto, dvignite enoto na
temelj, betonski podstavek itd. (temelj sme biti visok največ
150 mm).
Če nameščate enoto na okvir, namestite tudi vodoodporno
ploščo v razdalji do 150 mm od spodnje strani enote, da bi
preprečili vdor vode s spodnje strani.

A

47

Temelje dvignite, kolikor je to mogoče.
Postavite velik nadstrešek (iz lokalne dobave).
Odstranite zadnje sesalno rešetko, da bi preprečili snegu, da
bi se nabral na zadnjih krilcih.

Zunanja enota lahko pride v kratek stik glede na okolje, zato
uporabite jezičke (iz lokalne dobave).

8

Če enoto nameščate na okvir, namestite
tudi vodoodporno ploščo (v razdalji do
150 mm od spodnje strani enote) ali
uporabite komplet s čepom za odvod
kondenzata (dodatek), da bi se izognili
kapljanju odtočne vode.

620

140

Ko nameščate enoto na mesto, izpostavljeno snegu, še posebej
pazite na naslednje:

7

9

Izbirnik hlajenje/ogrevanje

6

140

B

423
614

20

Močan veter

Okoli temeljev pripravite drenažni kanal v katerem se bodo
zbirale odpadne vode iz okolice enote.

-

Daljinski upravljalnik

5

350

5

4

(345-355)

4

Odklopnik za uhajanje toka

Varnostni ukrepi pri montaži

289
219

3

Varovalka

3

V skrajnih primerih bi morale biti razdalje med njimi 3 m ali
več in uporabiti bi morali cevi za napajalna in prenosna
omrežja.

Močan veter

Izpihani zrak

Osebni računalnik ali radio

2

117

■

1

C

A Stran za izpust
B Pogled od spodaj (mm)
C Odprtina za odtok

5.1.

Način namestitve, ki prepreči prekucevanje

Treba je preprečiti, da bi se naprava prekucnila, zato jo namestite,
kot prikazuje slika.
■

pripravite vse 4 kable, kot je prikazano na risbi

■

odvijte zgornjo ploščo na vseh štirih mestih, prikazanih na A in B

■

vijake privijte skozi zanke in jih tesno privijte

Oprema ni namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnem
okolju.

B

A
C
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A

Mesto za 2 pritrditveni luknji na čelni strani enote

B

Mesto za 2 pritrditveni luknji na zadnji strani enote

C

Kabli: iz lokalne dobave

Priročnik za montažo

4

5.2.

6.

Način za odstranjevanje transportne opore

Rumeno transportno oporo, nameščeno prek noge kompresorja, da
bi enoto zavarovali med transportom, je treba odstraniti. Postopajte,
kot je prikazano na sliki 3 in opisano v nadaljevanju.
A

Kompresor

B

Pritrditvena matica

C

Transportna opora

Prostor za nameščanje in servisiranje

■

Povezovanje cevi na strani izpusta pri montaći, prikazani na
sliki 4, je izvedeno naprej ali navzdol. Enota numeričnih
vrednosti je mm.

■

Ko usmerjate cev nazaj, zagotovite, da bo na desni strani enote
vsaj ≥250 mm prostora.

(A) V primeru nezložene montaže (Glejte sliko 4)

1

Nekoliko odvijte pritrditveno matico (B).

2

Odstranite transportno oporo (C), kot je prikazano na sliki 3.

3

Spet zatisnite pritrditveno matico (B).

Ovira na strani
vsesavanja

1

V teh primerih zaprite
spodnjo stran
namestitvenega okvirja,
da bi preprečili
izpustnemu zraku obvod.

2

V tem primeru je mogoče
namestiti le 2 enoti.

3

V tem primeru ni
omejitev višine L1.

Ovira na strani za izpust
Ovira na levi strani

OPOMIN
Če enoto zaženete s pritrjeno transportno oporo, lahko
proizvede nenormalne vibracije ali hrup.

Ovira na desni strani

Ta položaj ni dovoljen

Ovira na vrhu

5.3.

Način za namestitev cevi za odvod kondenzata

Odvisno od mesta montaže je morda treba namestiti tudi čep za
odvod kondenzata (priložen enoti).
V mrzlih področjih na zunanjo enoto ne nameščajte cevi za odvod
kondenzata. V nasprotnem primeru lahko kondenzat zmrzne, kar
zmanjša učinek gretja.
1

✓

Prisotna je ovira

(B) V primeru zložene montaže
1.

Če so v izstopni zračni odprtini ovire.

Glejte spodnjo risbo za nameščanje čepa za odvod kondenzata.

A

B

B

A

D

100

D
B

C

C

C

E

A
E

B

≥1000

2.

2

Odvodna pipa

B

Čep ventila

C

Sprejemnik iztoka

D

Izolacijski trak

E

Zaustavitev izpusta

A
100

A

Če so v vstopni zračni odprtini ovire.

≥300

Priključite vinilno cev iz lokalne dobave (notranji premer 25 mm)
na odvodno pipo (A).
Če je cev predolga in binglja, jo pazljivo pritrdite, da bi se izognili
zankam.
OPOMBA

Če so izpustne odprtine zunanje enote pokrite
z montažnim temeljem ali površino tal, dvignite enoto,
da bi pridobili razdaljo več kot 100 mm pod zunanjo
enoto.

Priročnik za montažo
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OPOMBA

■

Ne skladajte več kakor ene enote.

■

Za polaganje zgornje cevi za iztok kondenza
iz zunanje enote se zahteva približno
100 mm cevi.

■

Del A zatesnite, tako da zrak iz iztoka ne bo
tekel mimo.
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(C) V primeru namestitve v več vrstah (za uporabo na strehah
itd.)
1.

V primeru namestitve ene enote na vrsto.

7.1.
■

Tujki v ceveh (vključno z olji za izdelovanje) smejo dosegati
največ ≤30 mg/10 m.

■

Gradbeni material: fosforna kislina deoksidira brezšivni baker za
hladivo.

■

Stopnja trdote: uporabite cevi s stopnjo trdote v skladu
s premerom cevi, kot je navedeno v spodnji preglednici.

■

Debelina cevi cevovoda za hladivo mora ustrezati veljavnim
lokalnim in nacionalnim predpisom. Minimalna debelina cevi za
cevovod R410A mora ustrezati navedbam v spodnji preglednici.

≥100
≥2000
≥200
≥1000

2.

Izbira materiala za cevi

V primeru namestitve več bočno povezanih enot (2 ali več) na
vrsto.

Cev Ø

Stopnja trdote cevnega
materiala

Najmanjša debelina t
(mm)

6,4 / 9,5 / 12,7

O

0,80

15,9

O

1

19,1

1/2H

1

O=Kaljeno
1/2H=Poltrdo

■

Prepričajte se, da uporabljate posebne razvode za cevi, ki so
bile izbrane.

■

Če cevi z zahtevanim premerom (v palcih) niso na voljo, smete
uporabiti tudi cevi z drugačnimi premeri (velikosti v mm), pri
čemer upoštevajte naslednje:

L
A

■ izberite cevi, ki so najbliže zahtevani velikosti.

≥3000

H

■ uporabite primerne prilagojevalnike za prehod s palčnih cevi
na milimetrske (iz lokalne dobave).

≥600
≥1500

Dimenzijska razmerja med H, A in L so prikazana v spodnji
preglednici.
L

L≤H
H<L

7.

8.

A

0<L≤1/2H

250

1/2H<L≤H

300

■

Ne dopuščajte, da bi se v hladilni sistem uporabljalo drugačno
od priporočenega hladiva, na primer zrak itd. Če pride do
puščanja plina med delom na enoti, takoj dobro prezračite
prostor.

■

Uporabljajte le R410A, ko dodajate hladivo
Orodje za nameščanje:
Prepričajte se, da uporabljate orodje za nameščanje
(razdelilnik za meritve, gibka cev za polnjenje itd.), ki se
uporabljajo izključno za namestitve R410A, da lahko vzdržijo
tlak in da preprečijo tujkom (npr. mineralnim oljem in vlagi)
vdor v sistem.
Vakuumska črpalka
Uporabljajte
dvostopenjsko
vakuumsko
črpalko
z
nepovratnim ventilom
Prepričajte se, da olje ne teče v nasprotno smer v sistemu,
ko črpalka ne deluje.
Uporabite vakuumsko črpalko, ki lahko izčrpa do –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg).

■

Da bi preprečili vdor umazanije, tekočin ali prahu v sistem, cev
zapečatite s stiskanjem ali tako, da jo zalepite s trakom.

Namestitev ni mogoča

Premer cevi za hladivo in dovoljena
dolžina cevi
Vse cevi mora položiti pooblaščeni strokovnjak za
nameščanje klimatskih naprav. Pri tem mora upoštevati
vse lokalne in državne predpise.

Navodila za osebo, ki bo postavljala cevi:
■

Pazite, da boste odprli zaustavitveni ventil, ko končate
nameščanje cevi in vakuumsko izsesavanje. (Če
boste sistem pognali, ko bo ventil zaprt, se lahko
kompresor pokvari.)

■

Hladiva ne smete spuščati v okolje. Hladivo zberite
v skladu s predpisi za zbiranje in uničevanje freona.

■

Ne uporabljajte taljenja, ko varite cevi za hladivo.
Pri varjenju uporabite fosforno bakreno polnilo
(BCuP), ki ne zahteva taljenja.
(Če uporabite klorovo taljenje, bodo cevi prerjavele.
Če uporabite fluorovo taljenje, se bo hladilno olje
razgradilo in negativno vplivalo na cevovod za
hladivo.)

Varnostni ukrepi pri delu
s povezovalnimi cevmi za hladivo

Čas za namestitev

Metode za zaščito

Več kakor
mesec dni

Stisnite cev

Manj kakor
mesec dni
Ne glede na
časovno obdobje

Cev stisnite ali jo
oblepite z izolirnim
trakom

Ko bakrene cevi potiskate skozi zidove, morate biti zelo pazljivi.
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■

Za delo z zapornimi ventili glejte "9.3. Kako uporabljati zaporni
ventil" na strani 8.

■

Uporabljajte le holandske matice, ki so priložene enoti. Če boste
uporabili drugačne matice, lahko začne hladivo puščati.

■

Vedno uporabite priloženo bakreno tesnilo, ko priključujete
plinsko cev, priloženo enoti. Glejte "9. Povezovanje cevi za
hladilno sredstvo" na strani 7.

8.1.
■

Ko delo končate, preverite, da plin nikjer ne pušča.
Ko zatiskate holandsko matico z viličastim ključem,
obstaja točka, na kateri se navojni moment hipoma
poveča. Iz tega položaja še dodatno zatisnite
holandsko matico pod spodaj prikazanim kotom:

Opomini za varjenje

Ko varite z dodajanjem dušika v cevovod, mora biti dušik
nastavljen na 0,02 MPa z ventilom za znižanje tlaka (=ravno
dovolj, da curek občutite na koži.
1

2

3

6

4

5

9.

Velikost cevi

Dodatni
zatesnitveni kot

Priporočena
dolžina orodja

Ø9,5 (3/8")

60~90°

±200 mm

Ø15,9 (5/8")

30~60°

±300 mm

Ø19,1 (5/8")

20~35°

±450 mm

Povezovanje cevi za hladilno sredstvo

■

Cevi na mestu namestitve je mogoče namestiti v štirih smereh.

Slika - Cevi na mestu namestitve v štirih smereh (Glejte sliko 5)

6

A

Naprej

B

Nazaj

C

Vstran

1

Povezovanje cevi za hladivo

D

Navzdol

2

Deli, ki jih je treba zvariti

1

Sveder

3

Lepljenje s trakom

2

Osrednji del okoli luknje za nameščanje

4

Ročni ventil

3

Izbita odprtina

5

Ventil za znižanje tlaka

4

Reža

6

Dušik

5

Povezovanje cevi za tekočino (iz lokalne dobave)

6

Spodnji okvir

7

Čelna plošča

8

Plošča za izpustno cev

9

Vijak za čelno ploščo

10

Vijak plošče za izpustno cev

11

Povezovalna cev za plin (iz lokalne dobave, razen RXYSQ6)

8.2.

■

Uporabiti morate momentni ključ, če pa morate
namestitev izvesti brez tega ključa, lahko sledite
spodaj opisanemu postopki namestitve.

Prepričajte se, da imate s seboj dušikovo jeklenko za uporabo
med varjenjem.
Varjenje brez nadomeščanja dušika ali spuščanja dušika
v cevovod bo ustvarilo velike količine oksidirne prevleke na
notranji strani cevi, kar bo negativno vplivalo na ventile in
kompresorje v hladilnem sistemu in preprečevalo normalno
delovanje.

■

■

OPOMBA

Varnostni ukrepi pri povezavi z razširitvijo
V naslednji tabeli so prikazane velikosti delov za spajanje
z razširitvijo.
Ko povezujete holandske matice, nanesite hladilni eter ali
estrovo olje na notranjo in zunanjo stran matic in jih najprej triali štirikrat zavrtite.

Ko povezujete cevi bočno (na zadnji strani), odstranite pokrov cevi
(zadnji), kot je prikazano na sliki 7.
1

■

Ko odvijate holandsko matico, vedno uporabljajte dva ključa
hkrati. Ko povezujete cevi, vedno uporabite viličasti ključ in
momenti ključ, da bi privili holandsko matico.

12 3

■

4

7

Da bi povezali cev z enoto navzdol, naredite luknjo tako, da
preluknjate plo≤čo na sredi s svedrom Ø6 mm. (Glejte sliko 5).

■

Če izrežete dve reži, je mogoča montaža, kot je prikazano na
sliki 5.
(Za izrez rež uporabite žago za kovino.)

■

Ko izbijete del za odprtino, vam priporočamo, da na robove
odprtine nanesete barvo za popravilo, da bi preprečili rjavenje.

Cevna spojka

2

Viličasti ključ

3

Holandska matica

Samo za RXYSQ6

4

Momentni ključ

Zaporni ventil na nizkotlačnem delu (plin) je Ø15,9, cevi med enotami
pa so Ø19,1. Uporabite standardne dodatne cevi za izvedbo
povezave. Glejte sliko 15.

Glejte naslednjo preglednico za navojni moment.
(Če uporabite prevelik navojni moment, lahko matice počijo.)
Velikost cevi

Navojni
moment (N•m)

A (mm)

Ø9,5

33~42

12,8~13,2

Ø15,9

63~77

19,3~19,7

Ø19,1

90~110

12,3~23,7

Oblika razširitve
90 ±2
45 ±
2
A

Ko povežete vse cevi, uporabite dušik, da bi preverili, ali plin kje
pušča.

Priročnik za montažo

■

1

R=0.4~0.8

■

Pokrov cevi (zadnji)

A

Sprednji priključek

B

Zadnji priključek

C

Stranski priključek

D

Spodnji priključek

1

Plinovod + bakreno tesnilo, priloženo enoti (vedno morate
uporabiti bakreno tesnilo).

2

Cevovod za plin, priložen enoti

3

Cevovod za plin (iz lokalne dobave)

4

Odrežite na primerno dolžino.

5

Cevovod za plin, priložen enoti
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9.1.

Preprečevanje tujkom, da bi vstopili v sistem

Priključite cev skozi odprtine s kitom ali izolacijskim materialom
(iz lokalne dobave), da bi zamašili vse odprtine, kot je prikazano na
sliki.
1

9.3.

Kako uporabljati zaporni ventil

Uporabite šestkotne ključe 4 mm in 6 mm.
■

Kit ali izolacijski material
(iz lokalne dobave)

■
1
Insekti ali majhne živali, ki vstopijo v zunanjo enoto, lahko povzročijo
kratek strik v razdelilni omarici.

Odpiranje ventila
1.

Šestkotni ključ postavite na drog ventila in obrnite v nasprotni
smeri urinega kazalca.

2.

Ustavite se, ko se drog ventila ne obrača več. Zdaj je ventil
odprt.

Zapiranje ventila
1.

Šestkotni ključ postavite na drog ventila in obrnite v smeri
urinega kazalca.

2.

Ustavite se, ko se drog ventila ne obrača več. Zdaj je ventil
zaprt.
Smer zapiranja

9.2.
■

Visokotlačni del
(tekočina)

Opomini pri delu z zapornim ventilom

Nizkotlačni del (plin)

Zaporni ventili za povezovalni cevovod med zunanjo in notranjo
enoto so pri odpremi iz trgovine zaprti.
Prepričajte se, da je med delom ventil odprt.
Imena delov zapornega ventila so prikazana na risbi.
1
Servisni priključek

9.4.

2

Zaporni ventil

3

3

Priključek na cevi, nameščene
na licu mesta

4

4

Pokrov za ventil

2

■

1

Ker se lahko stranice deformirajo, če uporabite pri odvijanju ali
privijanju holandskih matic le momentni ključ, vedno privijte
zaporni ventil z izvijačem in momentnim ključem.
Na pokrov za ventil ne postavljajte izvijačev.

Pazljivo ravnajte s pokrovom ventila

■

Pokrov ventila je zapečaten, kjer je
označen s puščico.
Pazite, da ga ne boste poškodovali.

■

Ko uporabljate ventil, preverite, ali ste pravilno zatisnili pokrov
za ventil.
Navojni moment

1
2
1

Viličasti ključ

2

Momentni ključ

■

9.5.

Cev za hladivo
v tekočem stanju

13,5~16,5 N•m

Cev za hladivo
v plinastem
stanju

22,5~27,5 N•m

Preverite, da hladivo ne pušča, ko zatisnete pokrov.

Opomini za delo s servisnim priključkom

Ko delo končate, privijte pokrov ventila na njegovo mesto.
Na pokrov za ventil ne pritiskajte, saj tako lahko povzročite
uhajanje hladilnega sredstva.
■

Navojni moment: 11,5~13,9 N•m

Za hlajenje pod temperaturo prostora ali za druge postopke pod
nizkim tlakom, nanesite silikonsko blazinico ali kaj podobnega,
da bi preprečili zamrzovanje holandske matice na zapornem
ventilu (glejte sliko). Če holandska matica zmrzne, lahko to
povzroči uhajanje hladilnega sredstva.

Silikonska tesnilna blazinica
(Prepričajte se, da ni reže)
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9.6.

Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi na licu
mesta in za izolacijo

■

Pazite, da ne bodo cevi notranje enote in zunanjega razvoda
prišle v stik s pokrovom priključne sponke na kompresorju.
Če pride v stik z njim izolacija visokotlačnega cevovoda, prilagodite višino, kot je prikazano na sliki. Poleg tega se prepričajte
tudi, da se cevi, nameščene na licu mesta, ne dotikajo vijakov ali
zunanjih plošč kompresorja.

■

Ko je zunanja enota nameščena nad notranjo enoto, se lahko
zgodi naslednje:
Kondenzirana voda na zapornem ventilu lahko odteče v notranjo
enoto. Da bi se temu izognili, prekrijte zaporni ventil z zatesnitvenim materialom.

■

Če je temperatura višja od 30°C in je vlažnost višja od RH 80%,
mora biti zatesnitvenega materiala vsaj 20 mm, da bi se izognili
kondenzatu na površju zatesnitvenega materiala.

■

Prepričajte se, da ste izolirali visokotlačni in nizkotlačni cevovod
ter kompleten razvod hladiva.
Neizolirane cevi lahko povzročijo kondenzacijo ali
opekline, če se jih dotaknete.
(Najvišja temperatura na nizkotlačni strani lahko doseže do
120°C, zato se prepričajte, da ste uporabili zelo odporen
zatesnitveni material.)

1
2

4

1

Kompresor

2

Pokrov priključne
sponke

3

Notranje in zunanje
lokalne cevi

4

Čepi itd.

5

Izolacijski material
(iz lokalne dobave)

6

Vijaki

A

Pazite pri povezavah
cevi, vijakov in
zunanjih plošč

3
4

5
5
6
A

Priročnik za montažo
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1

d
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3

Tip zmogljivosti zunanje enote
RXYSQ4~6

Prvi komplet za razvod hladiva

Notranja enota

2

3

Kako izračunavati polnjenje dodatnega hladiva
Hladivo za dopolnjevanje R (kg)
R naj bo zaokrožen na enoto 0,1 kg

Glavna cev (povečajte)

1

3

7

8

k
H2
b
1

a

c
2

d

[Zgled] enota 8: a+i≤150 m

3

R=

(
Skupna dolžina (m) cevi za
tekočino s premerom Ø9,5

)
x0,054+

(

Tip zmogljivosti zunanje enote
RXYSQ4~6

Skupna dolļina (m) cevi za
tekočino s premerom Ø6,4

)

x0,022

4

d: Ø9,5x13 m
e: Ø6,4x10 m
f: Ø6,4x10 m

g: Ø6,4x10 m
h: Ø6,4x20 m
i: Ø9,5x10 m
R=[73 x 0,054] + [69 x 0,022] = 5,46 ⇒ 5,5 kg

a: Ø9,5x30 m
b: Ø9,5x10 m
c: Ø9,5x10 m

5

f
6

g

h
7 H2
8

i

H1

Indeks
zmogljivosti
notranje enote
20+25+32+40+50
63+80+100+125

Velikost cevi (zunanji premer x
najmanjša debelina)
Cev za hladivo
Cev za hladivo
v plinastem
v tekočem stanju
stanju
Ø12,7x0,8
Ø6,4x0,8
Ø15,9x1,0
Ø9,5x0,8

• Premer cevi za neposredno priključevanje na notranjo enoto mora biti
enak, kot je premer priključne cevi notranje enote.

C. Cevi med kompletom za razvod hladiva in notranjo enoto

j: Ø6,4x10 m
k: Ø6,4x9 m

Zgled razvoda za hladivo s spoj refnet s spojem refnet in zbiralno cevjo refnet

Velikost cevi (zunanji premer x najmanjša debelina)
Cev za hladivo
Cev za hladivo
v plinastem stanju
v tekočem stanju
Ø15,9x1,0
Ø9,5x0,8

• Uporabite cevi s premeri iz naslednje tabele.

e

Naziv kompleta za razvod hladiva
KHRQ22M29H

[Zgled] enota 8: i≤40 m

Uporabite naslednjo zbiralno cev refnet:

B. Cevi med kompleti za razvod hladiva

Naziv kompleta za razvod hladiva
KHRQ22M20T

Izbira premera cevi
A. Cevi med zunanjo enoto in kompletom za razvod hladiva
• Velikost povezovalnih cevi na zunanji enoti mora ustrezati.
Opozorilo pri izbiri povezovalnih cevi
Če je skupna dolžina cevi ≥90 m, pazite, da boste povečali
premer cevi na nizkotlačni (plinski) strani glavnega cevovoda. Premer cevi za priključevanje zunanje enote
Če cevi s priporočenim premerom niso na voljo, uporabite cevi
Velikost cevi (zunanji premer x
z originalnim premerom (kar lahko pomeni nekoliko manjšo
najmanjša debelina)
zmogljivost).
Cev za hladivo
[Nizkotlačni del (plin)]
Tip zmogljivosti
Cev za hladivo v
v plinastem
RXYSQ4+5: Ø15,9➝Ø19,1
zunanje enote
tekočem stanju
stanju
RXYSQ6: Ø19,1➝Ø22,2
RXYSQ4+5
Ø15,9x1,0
(Ø19,1x1,0)
Ø9,5x0,8
RXYSQ6
Ø19,1x1,0
1
2
(Ø22,2x1,0)

Komplete za razvod hladiva je mogoče uporabljati le z R410A.

Uporabite naslednji spoj refnet:

[Zgled] enota 6: b+h≤40 m, unit 8: i+k≤40 m

Dolžina cevi od prvega kompleta za razvod hladiva (spoja refnet ali zbiralne cevi refnet) do notranje enote ≤40 m

Dejanska dolžina
cevi

[Zgled] enota 8: b+c+d+e+f+g+p≤40 m

Razlika v višini med sosednjimi notranjimi enotami (H2)≤15 m

Razlika v višini

RAzlika v višini med zunanjo in notranjimi enotami (H1)≤50 m (≤40 m če je zunanja enota v nižjem položaju).

Skupna dolžina cevi med zunanjo enoto do vseh notranjih enot med 10 m in 300 m

Med notranjimi in
zunanjimi enotami

Izbira kompleta za razvod hladiva

6

h

j
g

B

f

i
A

b

[Zgled] enota 6: a+b+h≤150 m, unit 8: a+i+k≤150 m

H1

a

Razvod z zbiralno cevjo refnet

Enakovredna dolžina cevi med zunanjo in notranimi enotami ≤175 m (Domnevajte, da je dolžina cevi spoja refnet 0,5 m in zbiralne cevi refnet 1,0 m (zaradi izračunavanja)).

[Zgled] enota 8: a+b+c+d+e+f+g+p≤150 m

H1
p

Razvod s spojem refnet in zbiralno cevjo refnet

Razlika v višini

Skupna dolžina
podaljška

Enakovredna
dolžina

Dejanska dolžina
cevi

B

h
1

A

b

Dolžina cevi med zunanjo in notranjimi enotami ≤150 m

a

Razvod s spojem refnet

Med zunanjimi in
notranjimi enotami

Med zunanjimi in
notranjimi enotami

Dovoljena dolžina po razvodu

Dovoljena
višina

Največja
dovoljena
dolžina

zbiralna cev refnet

spoj refnet

Notranja enota

Zgled povezave
(Povezava 8 notranjih enot na sistem za ogrevanje s črpalko)

9.7.
Zgled povezave

Priročnik za montažo

10

9.8.

Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje

Glejte sliko 6.

Preizkus tesnosti na enotah je izvedel proizvajalec.

1

Ventil za znižanje tlaka

Glejte sliko 6 in "Dodatno polnjenje hladiva" na strani 11 na nomenklaturo delov na sliki 6.
• Potrdite, da so zaporni ventili za nizkotlačno in visokotlačno
linijo zaprti, preden začnete tlačni preizkus ali praznjenje
tlaka.
• Prepričajte se, da je ventil A popolnoma odprt.

2

Dušik

3

Rezevoar

4

Sifonski sistem

5

Merilni instrument

6

Vakuumska črpalka

7

Ventil A

Preizkus zračne tesnosti in vakuumskega sušenja

8

Zaporni ventil plinske linije

■

9

Zunanja enota

10

Zaporni ventil linije za tekočino

11

Notranja enota

12

Servisni priključek zapornega ventila

13

Cevi za polnjenje

■

■

Preizkus zračne tesnosti. Prepričajte se, da uporabljate dušik.
(Za položaj servisnih vrat glejte "9.2. Opomini pri delu
z zapornim ventilom" na strani 8.
Tekočino in plinske cevi spravite na pritisk 4,0 MPa (40 bar)
(tlaka ne dvigujte nad 4,0 MPa (40 bar)). Če tlak v 24 urah ne
pade, je sistem preizkus prestal. Če tlak pade, preverite, od kod
pušča dušik.
Vakuumsko sušenje: Uporabite vakuumsko črpalko, ki lahko
izčrpa do 100,7 kPa (5 Torr, 755 mm Hg).
1.

Izčrpajte tekočino in plin iz sistema z vakuumsko črpalko
v več kakor 2 urah in sistem spravite na –100,7 kPa. Sistem
naj ostane v tem položaju več kakor eno uro. Nato preverite,
ali se kazalec na merilni napravi za vakuum dvigne ali ne. Če
se dvigne, je v sistemu še vlage ali pa nekje pušča.

2.

Da v sistemu ne bi bilo več vlage, morate narediti naslednje (če
cevovod delate v dežju ali zelo dolgo, lahko med delom v cev
zaide deževnica).

2 uri izčrpavajte sistem, nato ga spavite na tlak 0,05 MPa
(prekinitev vakuuma) z dušikom in sistem še enkrat izčpravajte
za 1 uro z vakuumsko črpalko do –100,7 kPa (vakuumsko
sušenje). Če sistema v dveh urah ne morete spraviti na
–100,7 kPa, ponovite postopek vakuumske prekinitve in
sušenja.
Ko je sistem eno uro pod vakuumom, še enkrat preverite, da se
kazalec na merilni napravi ne dvigne.

9.9.

■

Zunanja enota je tovarniško napolnjena s hladivom in nekateri
sistemi zahtevajo, odvisno od premera in dolžine cevi, dodatno
polnjenje hladiva. Glejte "Kako izračunavati polnjenje dodatnega
hladiva" na strani 10.

■

Če jo je treba dodatno napolniti, glejte napisno ploščico na enoti.
Na napisni ploščici sta navedena tip hladiva in potrebna količina.

Varnostni ukrepi pri dodajanju R410A
Pazite, da boste hladivo dolili do potrebne količine v tekočem stanju
v cev za hladivo v tekočem stanju.
Ker gre za mešano hladivo, bi dodajanje v plinastem stanju lahko
povzročilo spremembo sestave hladiva in naprava ne bi delovala
pravilno.
■

■

Hladiva ni mogoče polniti, dokler ne končate
zunanjega ožičenja.

■

Hladivo je mogoče polniti le ko izvedete preizkus
tesnosti in vakuumsko sušenje (glejte zgoraj).

■

Ko polnite sistem, pazite, da ni njegovo največje
dovoljeno polnjenje nikoli preseženo, pazite pa na
nevarnost tekočega kladiva.
Polnjenje z neprimerno snovjo lahko povzroči
eksplozijo in nesreče, zato se vedno prepričajte, da
polnite sistem z ustreznim hladivom (R410A).

■

Posodo s hladivom odprite zelo pazljivo.

■

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in si, ko nalivate
hladivo, zaščitite oči.

■

Ko servisirate enoto in izvajate poseg, ki zahteva
odpiranje sistema za hladivo, je treba hladivo
odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

■

Ne uporabljajte funkcije za samodejno polnjenje,
medtem ko delate na notranjih enotah.
Ko uporabljate funkcijo samodejnega polnjenja,
delujejo notranje in zunanja enota samodejno.

■

Ko je napajanje vključeno, prosimo, da
zaprete čelno ploščo, ko zapustite enoto.

Priročnik za montažo

Pred polnjenjem preverite, ali je cilinder za hladivo opremljen
z zaprtim kanalom ali ne.
Dolijte tekoče hladivo tako,
da je cilinder postavljen na
glavo.

Dolijte tekoče hladivo tako,
da je cilinder postavljen
pokonci.

Dodatno polnjenje hladiva

■

11

Da bi se izognili okvari kompresorja. Ne dolijte več hladiva,
kakor je dovoljeno.

9.10.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti
v Kjotskem protokolu. Plina ne spuščajte v ozračje.
Tip hladiva:

R410A

GWP(1) vrednost:

1975

(1)

GWP = potencial globalnega segrevanja

Prosimo, izpolnite z nezbrisljivim pisalom,
■

➀ tovarniško polnjenje hladiva,

■

➁ dodatno dolito hladivo na mestu namestitve in

■

➀+➁ skupno polnjenje hladiva

na nalepko z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih, ki je
dobavljena z izdelkom.
Izpolnjena nalepka mora biti nalepljena na notranjo stran izdelka
v bližino priključka za dolivanje izdelka (npr. na notranjo stran
servisnega pokrova).
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Postopek za samodejno dolivanje hladiva

3

3

skupno polnjenje hladiva

4

Vsebuje fluorirane
toplogredne pline,
ki so zajeti v Kjotskem
protokolu

5

5

zunanja enota

6

cilinder za hladivo in
razdelilnik za polnjenje

2

OPOMBA

3

Nacionalne uvedbe predpisov EU glede nekaterih
toplogrednih fluoriranih plinih morda zahtevajo, da so
oznake na enoti v uradnem jeziku države. Zato so
enoti priložene dodatne nalepke o toplogrednih
fluoriranih plinih.

OPOMBA

Vključite napajanje zunanje in notranjih enot.
Če je notranja enota priključena na sistem hladiva
in je izključena, bo samodejno polnjenje
odpovedalo.

Prepričajte se, da sta svetleči diodi na PCB na zunanji enoti
v stanju, prikazanem v spodnji tabeli. To je znak, da sistem
deluje normalno.
MODE

6

Pazite, ventil A mora biti zaprt!

Navodila za lepljenje so na hrbtni strani nalepke.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x
9.11.

3 postopki za dodajanje hladiva

x
w
c

Kako priključiti rezervoar?
Y1

4 5

❃

8

4
6

1 2

7

x

x

OFF (izklop)
ON (vklop)
utripajoča
ON (vklop) ali OFF (izklop)

6
4

Samodejno polnjenje hladiva v skladu s spodaj opisanim
postopkom.

7

3

OPOZORILO

3

1

Zaporni ventil linije za tekočino

2

Zaporni ventil plinske linije

3

V notranjo enoto

4

Servisni priključek za dodajanje hladiva

5

Ventil A

6

R410A rezervoar

7

Merilni instrument

8

Plošča za pritrditev cevi

Ne dotikajte se ničesar, razen gumbov
(BS1~5) na PCB, ko delate nastavitve.
Nastavitve je treba izvesti, ko je napajanje
vključeno
4.1 Enkrat pritisnite BS4 TEST .
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w w w w w w w

Ko je rezervoar s hladivom priključen in se izvaja specificirani
postopek, bo ustrezna količina hladiva dolita v sistem. Po dolivanju
se bo sistem samodejno zaustavil. Hladivo je treba doliti v skladu
s spodaj opisanim postopkom.
OPOMIN
■

Pazite, da boste napajanje vključili 6 ur pred
začetkom delovanja. To je potrebno, da se okrov
motorne gredi segreje z električnim grelnikom.

■

Samodejno polnjenje lahko napolni od 6 kg hladiva na
uro pri zunanji temperaturi 0°C do 24 kg hladiva na
uro pri zunanji temperaturi 35°C. Čas dolivanja je
odvisen od količine dolitega hladiva in od zunanje
temperature.

■

x

Če H2P sveti, preverite tip napake glede na kodo napake na
daljinskem upravljalniku in jo odpravite v skladu
s "11.4. Preizkus delovanja" na strani 20.

5

1 2

x w x

Status diod
V priročniku je stanje svetlobnih diod označeno na naslednje
načine:

Postopek 1: Dodajanje hladiva s funkcijo za samodejno
polnjenje hladiva (priporočeno)

V1

DEMAND

dodatno dolito hladivo
na mestu namestitve

Popolnoma odprite zaporna ventila nizko- in visokotlačnega
dela.

L.N.O.P.

2

1

SLAVE

2

1

MASTER

tovarniško polnjenje
hladiva v izdelku:
glejte identifikacijsko
ploščico

IND

1

TEST/HWL

4

Samodejno dolivanje hladiva NI možno, če so
presežene naslednje omejitve:
■ Zunanja temperatura: 0°C DB~43°C DB

4.2 Pritisnite in držite BS4 TEST 5 sekund. Enota bo začela
delovati.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x c x

x

x

❃

❃

Če se pojavi spodnja svetleča dioda, je omejitev samodejnega
polnjenja presežena. Dodatno hladivo je treba doliti z izračunom
količine dodatnega hladiva za polnjenje.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w c c c w x

x

Opis napake

Neustrezna zunanja
temperatura

ali
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w c c c x w x

Opis napake

Neustrezna temperatura
v prostoru

■ Temperatura v prostoru: 0°C DB~32°C DB
■ Zmogljivost
50%~130%
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povezovanja

notranje

enote:

Priročnik za montažo

12

Če se pojavi spodnja svetleča dioda, preverite zmogljivost
povezovanja notranje enote.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w c c c c x w

4.5 Ko svetleče diode svetijo, kot je prikazano v spodnji tabeli, hitro
zaprite ventil A in sledite spodaj navedenim navodilom.

Opis napake

OPOMIN

Neustrezna zmogljivost
povezovanja notranje
enote

Če se pojavi spodnja svetleča dioda, smete zapreti zaporni
ventil na nizko- in visokotlačnem delu.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x

❃

❃

❃

❃

Opis napake

❃
Zaporni ventil je zaprt

OPOMBA

c c c x w x w

PA

Če se pojavi spodnja svetleča dioda, je rezervoar
za hladivo prazen. Zamenjajte rezervoar
s hladivom, odprite ventil A in napolnite še enkrat.

13

w c c x w w w

P8

x

x w

Koda na daljinskem
upravljalniku

P2

■ Ali sta ventila rezervoarja za hladivo in ventil A odprt?
Preverite, ali je bil gumb BS4 TEST pritisnjen v 10 minutah
zatem, ko so bili odprti ventili.
■ Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina na notranji enoti
blokirani?

Koda na daljinskem
upravljalniku

Ko odpravite težavo, enkrat pritisnite gumb BS1 MODE in
izvedite samodejno polnjenje hladiva še enkrat od koraka 4.2.

PA

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Koda na daljinskem
upravljalniku

c c c w w w w

PE

Priročnik za montažo

Koda na daljinskem
upravljalniku

w c c x

Primer 4: Odpoved

Prikaz svetlečih diod je med zaključevanjem samodejnega
polnjenja hladiva tak, kot je v spodnji preglednici. Pripravite se
na to, da boste zaprli ventil na rezervoarju s hladivom.

OPOMBA

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

❃

x w x

P9

■ Je zaporni ventil na nizkotlačnem delu popolnoma odprt?

OPOMBA

w c c x

w c c w w w w

Nekaj preprečuje običajno delovanje:

❃

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Koda na daljinskem
upravljalniku

Primer 3: Polnjenje prekinjeno

w c

❃

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Enkrat pritisnite gumb BS1 MODE in še enkrat izvedite
samodejno polnjenje hladiva od koraka 4.2 dalje.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

❃

Zunanji ventilator se lahko nekaj časa še vrti, a to
ne pomeni okvare.

Primer 2: Postopek vnovičnega polnjenja

4.4 Prikaz svetlečih diod je med samodejnim polnjenjem hladiva tak,
kot je v spodnji preglednici.
Med samodejnim polnjenjem hladiva daljinski upravljalnik kaže
(preizkusno delovanje) in
(zunanji nadzor).
❃

■

Nepopolno polnjenje hladiva. Enkrat pritisnite gumb BS1 MODE
in pojdite na korak 5.

4.3 Ko svetleče diode svetijo, kot je prikazano v spodnji tabeli
približno 15-30 minut po zagonu delovanja, odprite ventil A, da
bi začeli dolivati hladivo.
Takoj ko začnete dolivati hladivo z odpiranjem ventila A, enkrat
pritisnite BS4 TEST . Če BS4 TEST ne pritisnete v 10 minutah
po prikazu svetlečih diod, se polnjenje zaustavi.
Koda na daljinskem
upravljalniku

Ko je polnjenje hladiva končano ali zaustavljeno,
takoj zaprite ventil na rezervoarju goriva.
Več hladiva je mogoče doliti pod katerim koli
preostalim tlakom, ko je naprava zaustavljena.

Primer 1: Polnjenje dokončano

Če želite ponoviti samodejno polnjenje hladiva od
koraka 4.2, popolnoma odpite zaporna ventila na
nizkotlačnem in visokotlačnem delu in enkrat
pritisnite gumb BS1 MODE .

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

■

Možno je, da koda PE ni prikazana na daljinskem
upravljalniku, vendar to ne pomeni okvare. Prikaz
svetlečih diod se lahko v trenutku spremeni
v prikaz, kot je na "Primer 1: Polnjenje
dokončano" na strani 13.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x w w x

x

x

x

Koda napake na daljinskem
upravljalniku

Glejte opombo(*)

(*) Napaka v sistemu je prekinila delovanje enote. Preverite napako
z uporabo kode napake, prikazane na daljinskem upravljalniku. Za razlago
kod z napakami glejte "Kode napak na daljinskem upravljalniku" na
strani 21 in odpravite težavo.

Ko odpravite težavo, enkrat pritisnite gumb BS1 MODE in
izvedite samodejno polnjenje hladiva še enkrat od koraka 4.2.
5

Ko je polnjenje hladiva končano, določite težo dodanega hladiva
in količino vpišite na "Oznako dodatnega polnjenja hladiva",
pripeto na ploščo s servisnimi opozorili na enoti.

6

Ko dodate hladivo, ne pozabite zapreti pokrova servisnega
priključka. Navojni moment za pokrov je 11,5~13,9 N•m.
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6

Ko

dolijete

določeno

količino

hladiva,

pritisnite

gumb

BS3 RETURN . Postopek ze zaustavi.

■ Postopek se samodejno zaustavi po 30 minutah.
1

V1

■ Če polnjenje hladiva ne more biti izvedeno v 30 min, ponovite
korak 5.
■ Če se postopek zaustavi takoj po vnovičnem zagonu, obstaja
možnost, da je sistem prenapolnjen.
Hladiva ni mogoče doliti več kot toliko.

Y1

7

Ko odstranite cev za polnjenje hladiva, pazite, da boste zaprli
ventil A.

10. Delo z električnimi vodniki
2

3

1

Servisni priključek za dodajanje hladiva

2

Zaporni ventil linije za tekočino

3

Zaporni ventil plinske linije

4

Plošča za pritrditev cevi

4
2

■

Vse povezave mora
pooblaščen električar.

3

■

Vsi sestavni deli iz lokalne dobave in vse električne
povezave morajo ustrezati veljavni lokalni in državni
zakonodaji.

izvesti

usposobljen

in

Navodila za osebo, ki bo napeljevala električno
omrežje:
Ne vključujte enote, dokler ni popolnoma izdelana
napeljava za hladivo. (Če boste enoto zagnali prej, se bo
kompresor pokvaril.)

Postopek 2: Polnjenje medtem ko zunanja enota miruje
10.1.

Glejte sliko 6.
1

Določite težo hladiva, ki ga je treba doliti, s poglavjem "Dodatno
polnjenje hladiva" v "Kako izračunavati polnjenje dodatnega
hladiva" na strani 10 in izpolnite dolito količino na "Oznaki
dodatnega polnjenja hladiva", pripeti na enoti.

Notranja vezava - tabela sestavnih delov

L ............................. Faza
N ............................ Nevtralni vodnik
........... Ožičenje
..................... Povezavna letvica

2

Ko končate vakuumsko sušenje, odprite ventl A in dolijte dodatno
hladivo v tekočem stanju skozi servisni priključek na zapornem
ventilu za tekočino, pri čemer upoštevajte naslednja navodila:
-

Vključite napajanje zunanje in notranjih enot.
Preverite, da so zaporni ventili na liniji za plin in za tekočino
zaprti.
Zaustavite kompresor in dolijte ustrezno količino hladiva.

■

Da bi se izognili okvari kompresorja. Ne dolijte več hladiva,
kakor je dovoljeno.

■

Če ni mogoče doliti vsega hladiva, ko zunanja enota
miruje, je mogoče hladivo doliti tako, da poženete zunanjo
enoto s funkcijo za dolivanje hladiva (glejte "Način
delovanja 2" na strani 19) in sledite "Postopek 3: Polnjenje
medtem ko zunanja enota deluje" na strani 14.

Postopek 3: Polnjenje medtem ko zunanja enota deluje

.......................... Priključek
......................... Ozemljitvena zaščita (vijak)
.......................... Povezava
....................... Priključek za rele
........................... Funkcionalna ozemljitev
........................... Priključna sponka
.......................... Premični priključek
.......................... Fiksni priključek
BLU ........................ Modra
BRN ....................... Rjava
GRN ....................... Zelena
RED ....................... Rdeča
WHT....................... Bela

Glejte sliko na "Kako priključiti rezervoar?" na strani 12.

YLW ....................... Rumena

1

Zaprite čeno ploščo in vključite napajanje za vse notranje in za
zunanjo enoto.

ORG....................... Oranžna

2

Popolnoma odprite zaporna ventila na visokotlačnem in nizkotlanem delu. Ventil A mora ostati popolnoma zaprt.

A1P ........................ Ploščica s tiskanim vezjem (glavna)

3

Ventil A odprite takoj, ko se zažene kompresor.

A3P ................ * ..... Ploščica s tiskanim vezjem (filter šuma)

4

Dolijte hladivo v tekočem stanju skozi servisni priključek
zapornega ventila linije za tekočino.

A4P ................ * ..... Tiskano vezje (izbirnik C/H)

5

Ko enota miruje ali je v načinu delovanja 2 (glejte Preskusi pred
prvim zagonom, "Nastavljanje delovanja" na strani 19),
nastavite zahtevano funkcijo A (postopek dodatnega polnjenja
hladiva) na ON (ON). Nato se postopek začne. Utripajoča
svetleča dioda H2P prikazuje preizkusno dleovanje in na
daljinskem prikazovalniku je prikazano
(preizkusno
delovanje) in
(zunanji nadzor).
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BLK ........................ Črna
A2P ........................ Ploščica s tiskanim vezjem (inverter)

BS1~BS5 ............... Stikalo gumba na pritisk (način, nastavitev,
vračanje, preizkus, ponastavljanje)
C1~C3.................... Kondenzator
C4 .................. * ..... Kondenzator
DS1 ........................ Stikalo DIP
E1HC ..................... Grelnik okrova motorne gredi
F1U, F4U ....... * ..... Varovalka (T 6,3 A/250 V)

Priročnik za montažo
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F3U (A1P) ..... #......Varovalka (T 6,3 A/250 V)

Y3E........................ Elektronska
(podhlajevanje)

F4U (A1P) ..... #......Varovalka (T 6,3 A/250 V)

Y1S........................ Elektromagnetni ventil (4-smerni ventil)

F6U ................*......Varovalka (T 5,0 A/250 V)

Y2S........................ Elektromagnetni ventil (vroč plin)

FINTH.............*......Termistor (smerni stabilizator)

Y3S........................ Elektromagnetni ventil (praznjenje vezja)

H1P~H8P ...............Svetlobna dioda (Servisni monitor-oranžna)
Pripravite, preizkusite: utripajoča

Z1C~Z8C ....... * ..... Filter šuma (feritno jedro)

H2P ........................Ugotovljena napaka v delovanju: prižgana

Z1F~Z4F........ * ..... Filter šuma

HAP................*......Svetlobna dioda (servisni monitor - zelena)

Z1F ................ # ..... Filter šuma (s pretokovnim vpojnikom)

HAP (A1P) .... #......Svetlobna dioda (servisni monitor - zelena)

Z2F ................ # ..... Filter šuma

F1U (A1P) ..... #......Varovalka (T 6,3 A/250 V)

ekspanzijska

posoda

Z1C~Z4C ....... # ..... Filter šuma (feritno jedro)

HAP (A2P)..... #......Svetlobna dioda (servisni monitor - zelena)
K1M................*......Magnetni kontaktor (M1C)

Izbirnik hlajenje/ogrevanje

K1M (A1P)..... #......Magnetni kontaktor

S1S........................ Izbirno stikalo (ventilator/hlajenje – gretje)

K1R ........................Magnetni rele (Y1S)

S2S........................ Izbirno stikalo (hlajenje – gretje)

K2R ........................Magnetni rele (Y2S)
K3R ........................Magnetni rele (Y3S)

Priključek dodatnega adapterja

K4R ........................Magnetni rele (E1HC)

X37A...................... Priključek (dodatno adaptersko napajanje)

K5R ........................Magnetni rele

* ............................. Samo za RXYSQ4~6P8V1B

K6R ............... #......Magnetni rele

#............................. Samo za RXYSQ4~6P8Y1B

L1R.........................Reaktanca

Opombe

M1C........................Motor (kompresor)

1

Ta shema povezav se nanaša le na zunanjo enoto.

4

Ko uporabljate dodatni prilagojevalnik, glejte Priročnik za
montažo.

PS ..........................Preklopni napajalnik

5

Q1DI.......................Odklopnik za uhajanje toka na licu mesta
(300 mA)

Glejte nalepko s shemo povezav (na zadnji strani čelne plošče)
za navodila za uporabo BS1~BS5 in DS1-1, DS1-2 stikali.

6

Enote ne zaganjajte s kratkim stikom varnostne naprave
S1PH.

8

Glejte priročnik za nameščanje za ožičenje povezav za prenos
notranja-zunanja enota F1-F2.

9

Ko uporabljate centralni krmilni sistem, priključite prenos
notranja-zunanja enota F1-F2.

M1F ........................Motor (ventilator) (zgornji)
M2F ........................Motor (ventilator) (spodnji)

R1...................*......Upor (omejevalnik toka)
R1 (A1P) ....... #......Upor
R1 (A2P) ....... #......Upor
R2...................*......Upor (senzor toka)
R2 (A2P) ....... #......Upor
R1T ........................Termistor (zrak)

10.2.

R2T ................*......Termistor (izpust)

Varnostni ukrepi pri delu z električnimi vodniki

■

Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse električno
napajanje.

R3T ........................Termistor (vsesavanje 1)

■

Uporabljajte le bakrene žice.

R4T ................*......Termistor (izmenjevalnik toplote)

■

Ne vključujte glavnega stikala, dokler ne končate celotnega
ožičenja. Prepričajte se, da ima glavno stikalo vsaj 3 mm
prostora med vsakim polom.

■

Nikoli ne tlačite zapletenih vodnikov v enoto.

■

Pritrdite električne kable s sponkami, kot je prikazano na sliki 9,
tako da ne pridejo v stik s cevmi, še posebej na visokotlačni
strani.
Prepričajte se, da na priključne sponke ne pritiska nič z zunanje
strani.

■

Ko nameščate odklopnik za uhajanje toka, pazite, da je združljiv
z inverterjem (odporen na visokofrekvenčne električne šume),
da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju odklopnika.

■

Ker je ta opremljen z inverterjem, nameščanje kondenzatorja za
fazni premik ne bo le zmanjšalo napajalne moči, ampak lahko
povzoči tudi nenormalno pregrevanje zaradi visokofrekvenčnih
valov. Zato nikoli ne nameščajte kondenzatorja za fazni premik.

■

Upoštevajte "shemo
električne povezave.

■

Vedno ozemljite žice. (V skladu z nacionalnimi predpisi dotične
države.)

R2T ............... #......Termistor (M1C izpust)

R4T ............... #......Termistor (podohlajevanje)
R5T ........................Termistor (vsesavanje 2)
R6T ................*......Termistor
toplote)

(podohlajevanje

izmenjevalnika

R6T ............... #......Termistor (izmenjevalnik toplote)
R7T ................*......Termistor (cev za tekočino)
R7T ............... #......Termistor (cev za tekočino 1)
R8T ........................Termistor (cev za tekočino 2)
R9T ............... #......Termistor (napajalni modul)
S1NPH ...................Tlačno tipalo (visoko)
S1NPL....................Tlačno tipalo (nizko)
S1PH......................Tlačno tipalo (visoko)
V1R ........................Napajalni modul
V2R, V3R ...............Modul svetlečih diod
V1T.................*......IGBT (Bipolarni tranzistor izoliranih vrat)
X1M........................Povezavna letvica (napajanje)

električnega

ožičenja",

ko

izvajate

X1M................*......Povezavna letvica (izbirnik C/H) (A4P)
X2M................*......Povezavna letvica (nadzor)
X2M............... #......Povezavna letvica (nadzor) (izbirnik hlajenje/
ogrevanje)
Y1E ........................Elektronska ekspanzijska posoda (glavna)

Priročnik za montažo
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■

Ozemljitve ne priključujte na plinske cevi, na odtočne cevi,
strelovode ali ozemljitvene kable za telefonsko napeljavo.
• Izgorevanje plinskih cevi: lahko eksplodirajo ali se vnamejo,
če pušča plin.
• Kanalizacijske sevi: če so uporabljene plastične cevi, ni
mogoče ozemljiti sistema.
• Ozemljitev telefonskega kabla in strelovodi: nevarno, ko
udari strela, zaradi nenadnega dviga električne napetosti v
ozemljitvi.

■

1

Ta enota uporablja inverter, zato ustvari šum, ki ga je treba
zmanjšati, da ne bi motil drugih naprav. Zunanje ohišje izdelka
lahko prevzame električni naboj zaradi uhajanja električnega
toka, ki se bo odvedel v ozemljitev.

■

2

Opilki

3

Ostanki embalaže

Zgled povezav za celotno ožičenje sistema

■

Uporabite cev za električne kable za napeljevanje
električnih kablov.

■

Zunaj enote se prepričajte, da nizkonapetostna
napeljava (za daljinski upravljalnik, med enotami itd.)
in visokonapetostna napeljava nista speljani ena ob
drugi. Razmaknjeni naj bosta za vsaj 50 mm. Bližina
lahko povzroči električne motnje, nedelovanje in
okvare.

■

Prepričajte se, da ste električne kable priključili na
priključno ploščo in jo zavarujte, kot je opisano
v "10.4. Povezovanje
napajalnih
vodnikov
in
prenosnih vodnikov" na strani 16.

■

Kable za električno povezavo enot je treba zavarovati,
kot je opisano v "10.4. Povezovanje napajalnih
vodnikov in prenosnih vodnikov" na strani 16.
• Zavarujte kable s sponkami, tako da se ne dotikajo
cevi.
• Prepričajte se, da kabli in pokrov električne
omarice ne štrlijo nad namestitvijo in trdno zaprite
pokrov.

(Glejte sliko 8)
1

Napajanje

2

Odklopnik za uhajanje toka

3

Pretokovno prekinjalo razvodnega stikala (varovalka)

4

Ozemljitev

5

Daljinski upravljalnik

10.4.

Povezovanje napajalnih vodnikov in prenosnih
vodnikov

■

Naj bodo napajalni vodniki (vključno z ozemljitvenim) skozi
napajalno vtičnico na sprednji, stranski ali zadnji strani zunanje
enote.

■

Naj bodo prenosni vodniki speljani skozi izhodna vrata za kable,
izhodno cev ali izbito odprtino na sprednji, stranski ali zadnji
strani zunanje enote. (Glejte sliko 9).

3

Izbita odprtina

Samo za Y1: Prepričajte se, da boste povezali kable za
napajanje na normalno fazo. Če jih povežete v obratni fazi, bo
na daljinskem upravljalniku notranje enote prikazano "U1" in
oprema ne bo mogla delovati. Da bi fazo usmerili pravilno,
zamenjajte katera koli dva od treh napajalnih kablov
(L1, L2, L3).

10.3.

2

1

10.5.

Zahteve za energetske zanke in kable

Za priključitev enote mora biti na razpolago energetska zanka (glejte
spodnjo tabelo). Ta zanka mora biti zaščitena z ustrezno varovalno
napravo, npr. z glavnim stikalom, počasno varovalko na vsaki fazi in
odklopnikom za uhajanje toka v zemljo.

A

Usmerjeno nazaj

B

Usmerjeno vstran

C

Usmerjeno naprej

1

Priključna sponka (X1M)

2

Krmilno ožičenje med enotami

3

Napajalni vodnik z ozemljitvenim vodnikom. (Pazite, da bosta
napajalni kabel in krmilno ožičenje primerno oddaljena)

4

Sponka (iz lokalne dobave)

5

Pritrdilna plošča za zaporni ventil

6

Napajalni vodnik

Del linije za
prenos

0,75~1,25 mm2

7

Ozemljitveni vodnik (rumeno/zelen). Prepričajte se, da je
ozemljitveni vodnik daljši od napajalnega vodnika. To je potrebno
zato, da v primeru vleka ozemljitveni vodnik izgubi zadnji.

Tip vonika(†)

H05VV

8

S sponkami pritrdite krmilne vodnike

9

Priključna plošča (X2M)

Varnostni ukrepi pri izbijanju sredinske odprtine
■

Da bi izbili sredinsko odprtino, po njej udarite s kladivom.

■

Ko izbijete odprtino, vam priporočamo, da robove prebarvate
z zaščitno barvo, da ne bi robovi zarjaveli.

■

Ko skozi izbite odprtine potiskate kable, odstranite vse opilke
z robov odprtin in kable ovijte z zaščitnim trakom, da bi preprečili
poškodbe.

■

Če obstaja možnost, da bi majhne živali vstopile v sistem skozi
izbite odprtine, jih zamašite z ostanki embalaže (čepe pripravite
na licu mesta).
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RXYSQ4~6P8V1B

RXYSQ4~6P8Y1B

Faza in frekvenca

1N~ 50 Hz

3N~ 50 Hz

Napetost

220-240 V

380-415 V

32 A

16 A

27

13,5

Priporočena
varovalka na
mestu montaže
Minimalni amperi
vezja (MCA)(*)

(*) Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti (glej električne podatke
o kombinacijah z notranjimi enotami za natančne vrednosti).
(†) Le pri zaščitenih ceveh, ko cevi niso zaščitene, uporabite H07RN-F.

OPOMBA

■

Izberite energetski kabel za napajanje v skladu
z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

■

Presek kablov mora ustrezati veljavnim lokalnim
in nacionalnim predpisom.

■

Specifikacije za lokalno ožičenje z napajalnimi
vodnki in razvodi so v skladu s standardom
IEC60245.

■

Ko nameščate zaščitno stikalo za uhajanje ozemljitvenega toka,
se prepričajte, da je združljiv z inverterjem (odporen na visokofrekvenčni električni šum), da bi se izognili nepotrebnemu
odpiranju zaščitnega stikala za uhajanje ozemljitvenega toka.

■

Ko priključujete napajlni vodnik na priključno ploščo, ga varno
pritrdite s sponko, kot je prikazano na sliki 9.

Priročnik za montažo
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Ko končate napeljevanje električnih kablov, se prepričajte,
da je vsak električni del in vsaka priključna sponka
v omarici z električnimi deli varno pritrjena.

Nastavljanje postopka hlajenja/ogrevanja
1

Nastavitev hlajenje/ogrevanje z daljinskim upravljalnikom,
priključenim na notranjo enoto.
Izbirnik hlajenje/ogrevanje (DS1-1) naj bo na PC-plošči zunanje
enote nastavljen na tovarniško nastavitev IN/D UNIT (notranja
enota). (Glejte sliko 11).

Samo za V1: Oprema, skladna z EN/IEC 61000-3-12(1).
Varnostni ukrepi, ko napeljujete električne kable
Uporabljajte okrogle stisne priključne sponke za priključke
na priključno ploščo.

1

2

Ko jih ni, upoštevajte spodnja navodila.
■

Na priključno ploščo ne priključujte kablov različne
debeline. (Ohlapni kabli električne napeljave lahko
povzroči nenormalno toploto.)

■

Ko priključujete enako debele kable, to naredite, kot je
prikazano na spodnji sliki.

Daljinski upravljalnik

Izvajanje nastavitev hlajenje/gretje z izbirnikom hlajenje/gretje
Priključite daljinski upravljalnik izbirnika hlajenje/gretje (dodatek)
na priključke A/B/C in nastavite izbirnik hlajenje/gretje (DS1-1)
na PC-plošči OUT/D UNIT. (Glejte sliko 12).
1

Izbirnik hlajenje/ogrevanje

OPOMBA

1

1

Okrogla stisna priključna
sponka

2

Napajalni kabel

Ko je izbirnik hlajenje/ogrevanje nastavljen na
ogrevanje, z daljinskim upravljalnikom ne morete
izbrati hlajenja.

2
Za tiho delovanje ali zahtevno delovanje je treba imeti
dodatni "Zunanji krmilni prilagojevalnik za zunanjo enoto"
(DTA104A61/62).

■

Za napeljavo uporabljajte specificirane napajalne
kable in jih trdno pričvrstite, da bi zagotovili, da na
priključno ploščo ne bo pritiskov od zunaj.

■

Uporabite ustrezni izvijač za privijanje priključnih
vijakov. Izvijač s premajhno glavo bo uničil glavo in
onemogočil pravilno privijanje.

■

Premočno privijanje priključnih vijakov lahko povzroči,
da vijaki počijo.

■

Glejte spodnjo tabelo za navojne momente priključnih
vijakov.

Podrobnosti preberite v Priročniku za montažo, pripetem
na prilagojevalnik.
■

Upoštevajte spodaj navedene omejitve. Če ožičenje
med enotami presega te omejitve, lahko to povzroči
slabo delovanje prenosa.
Največja dolžina vodnika: 300 m
Skupna dolžina vodnika: 600 m
Največje število razvodov: 9

■

Pri povezovanju enota z enoto je mogoče narediti do
9 razvodov. Po razvodih ni več mogoče delati
razvodov. (Glejte sliko 13).

Navojni moment (N•m)

M5 (Priključna plošča za elektriko/
ozemljitveni vodnik)

1
2,39~2,92

M4 (Oklopljena ozemljitev)

1,18~1,44

M3,5 (Napeljava za krmiljenje)

0,79~0,97

Povezava z napeljavo na licu mesta: Krmilno ožičenje in
izbira hlajenje/hretje

■

Podrazvodi

Nikoli ne priključujte električnega napajanja na
priključno ploščo za povezovanje enota na enoto.
Sicer se lahko pokvari celoten sistem.

■

Ožičenje notranjih enot mora biti priključeno na priključke F1/F2
(In-Out) na plošči PC na zunanji enoti.

■

Ko namestite kable za električno povezavo enot v enoto, jih
ovijte s cevmi za hladivo, nameščenimi na licu mesta in
z ovojnim trakom, kot je prikazano na sliki 14.

Če med priključevanjem kabla na priključno ploščo na
plošči PC preveč pritisnete, se lahko plošča PC poškoduje.
Glejte sliko 10.

Razvod

2

1

Cev za hladivo v tekočem stanju

2

Cev za hladivo v plinastem stanju

1

Izbirnik hlajenje/ogrevanje

3

Kabli za električno povezavo enot

2

PC-plošča zunanje enote

4

Izolator

3

Pazite na polariteto

5

Ovojni trak

4

Uporabite prevodnik z armirano žico (dvožilni) (brez polaritete)

5

Priključna plošča (iz lokalne dobave)

Za to ožičenje vedno uporabite plastične žice ali kable z ovojem od
0,75 do 1,25 mm2 (2-žilne). (3-žilni vodniki so dovoljeni le za daljinski
upravljalnik preklopnika hlajenje/gretje.)

(1) Evropski/mednarodni tehnični standardi, ki predpisujejo omejitve za
harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano javnih nizkonapetostnih omrežij z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo.

Priročnik za montažo
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11. Pred delovanjem
11.1.

11.2.

Preskusi pred prvim zagonom
Opozarjamo vas, da lahko enota med prvim zagonom
porabi več napajanja, kot je navedeno na napisni
ploščici na enoti. Ta fenomen nastane zato, ker mora
kompresor delovati 50 ur, preden začne gladko
delovati in enakomerno trošiti električno energijo.

OPOMBA

Varnostni ukrepi pri servisiranju

OPOZORILO: ELEKTRIČNI UDAR
Opozorila, ko delate na opremi inverterja
■

Ne dotikajte se delujočih delov 10 min po izključitvi napajanja,
saj obstaja možnost visoke napetosti.

■

Poleg tega izmerite točke, kot je prikazano na sliki z merilnim
instrumentom, in potrdite, na napetost kondenzatorja na
glavnem omrežju ne presega 50 V DC.

■

Pazite, da je prekinjalo vezja na plošči za električno
npaajanje namestitve izključeno.

■

Varno pritrdite napajalni vodnik.

■

Če bi vključili elektriko z manjkajočo N-fazo ali
z napačno N-fazo, bi se naprava pokvarila.

Po nameščanju enote preverite naslednje, preden vklopite odklopnik:

V1

1
X106A X107A

A1P
A2P

2

Transportna opora
Prepričajte se, da
s kompresorja.

ste

odstranili

transportne

opore

Položaj stikal, ki zahtevajo začetno nastavitev.
Prepričajte se, da so stikala nastavljena v skladu s potrebami
naprave, preden vključite napajanje.

A4P

3

napajalnih

vodnikov

in

povezave

prenosnega

Uporabite namensko napajalno in prenosno ožičnje in pazite, da
sta izvedeni v skladu z navodili v tem priročniku, v skladu
s povezovalnimi shemami ter v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.

X2M
A1P

Povezave
ožičenja

4

Premeri cevi in izolacija
Pazite, da nameščate cevi prave velikosti in da je izolacija
pravilno izvedena.

Y1

5

Dodatno polnjenje hladiva
Količina hladiva, ki jo je treba dodati enoti, naj bo vpisana na
priloženo ploščico "Dodano hladivo", ki jo pritrdite na zadnjo
stran čelnega pokrova.

C+

6

Izolacijski preizkus glavnega napajalnega omrežja
Uporabite megatester za 500 V in preverite, da je upornost
izolacije 2 MΩ ali več, ki se doseļe z napetostjo 500 V DC med
napajalnimi priključnimi sponkami in ozemljitvijo. Nikoli ne
uporabljajte megatesterja za prenosniško napeljavo.

C–

7

Zaporni ventili
Prepričajte se, da so zaporni ventili odprti na nizkotlačnem in na
visokotlačnem delu.

8

Montaža cevi za iztok kondenzata
Prepričajte se, da je cev za odvod kondenzata nameščena
pravilno.

■

Prepričajte se, da je napajalno omrežje izključeno, preden
izvajate vzdrževalna dela. Grelnik kompresorja lahko deluje tudi
v načinu delovanja stop.

■

Pazite, ker je nekaj delov električne omarice izjemno vročih.

11.3.

■

Da bi preprečili škodo na tiskanem vezju, najprej odvedite
statično elektriko, tako da se z roko dotaknete kovinskega dela
(npr. zapornega ventila). Nato izvlecite priključek.

Če je treba, izvedite nastavitve na licu mesta v skladu z naslednjimi
navodili. Več podrobnosti je v servisnem priročniku.

■

Ko izmerite ostanek napetosti, izvlecite priključek zunanjega
ventilatorja.

■

Pazite, da se ne boste dotaknili prevodnega dela.

■

Zunanji ventilator se morda vrti zaradi močnega vetra, kar
povzroči polnjenje kondenzatorja. To lahko privede do
električnega udara.

Nastavitve sistema

Rokovanje s stikali
Ko izvajate nastavitve na licu mesta, premikajte
stikala z izolirano paličico (na primer s kemičnim
svinčnikom), da se ne bi dotikali delov pod
napetostjo.

Po vzdrževanju se prepričajte, da je zunanji priključek ventilatorja
spet priključen. Sicer se lahko enota pokvari.
Vedno poskrbite za varnost!
Vedno se z roko dotaknite kovinskega dela (npr. zapornega ventila), da bi odvedli statično elektriko in tako
zaščitili tiskano vezje pred servisiranjem.
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Mesta stikal DIP, svetlečih diod in gumbov
1

Svetleča dioda H1P~H8P

2

Gumbasta stikala BS1~BS5

3

Stikala DIP 2 (DS1-1, DS1-2)

Način delovanja 1
Svetleča dioda H1P je ugasnjena (nastavitev hlajenje/ogrevanje).

1
3

Postopek nastavljanja
1

2

Status diod
V priročniku je stanje svetlobnih diod označeno na naslednje načine:

x
w
c

Pritisnite gumb BS2 SET in prilagodite prikaz svetlečih diod na
eno od možnih nastavitev, kot je prikazana spodaj v polju
z oznako
:
1

V primeru nastavitve hlajenje/ogrevanje za vsako posamezno
enoto v tokokrogu.

2

V primeru nastavitve COOL/HEAT (hlajenje/ogrevanje) na glavni
enoti, ko so zunanje enote povezane v sistem z več zunanjimi
enotami(*).

3

V primeru nastavitve COOL/HEAT (hlajenje/ogrevanje) na
pomožni enoti, ko so zunanje enote povezane v sistem z več
zunanjimi enotami(*).

OFF (izklop)
ON (vklop)
utripajoča

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Nastavitev stikala (BS1~5) z gumbom za pritiskanje

2

Funkcija stikala s pritisnim gumbom je nameščena na tiskanem vezju
zunanje enote:
H2P

H3P

MODE

TEST/
HWL

IND

H5P

H6P

H7P

MASTER SLAVE L.N.O.P. DEMAND
DS1 1 2

RETURN

BS5

SET

BS4

BS3

BS2

BS1
MODE

H4P

TEST

3

RESET

BS1 MODE

Za spreminjanje načina delovanja

BS2 SET

Za lokalne nastavitve

BS3 RETURN

Za lokalne nastavitve

BS4 TEST

Za preizkusno delovanje

BS5 RESET

Za ponastavljanje naslova, ko je ožičenje spremenjeno ali ko
je nameščena dodatna notranja enota

2

x
x
x

Pritisnite gumb BS3 RETURN in nastavitev je določena.

Način delovanja 2
Svetlobna dioda H1P je prižgana.
Postopek nastavljanja
1

Pritisnite gumb BS2 SET v skladu z zahtevano funkcijo (A~F).
Svetleča dioda, ki ustreza zahtevani funkciji, je prikazana spodaj
v polju, označenem z
:
Možne funkcije

Na risbi je prikazano stanje svetlobnih diod, ko je enota poslana iz
tovarne.

A

postopek dodatnega polnjenja hladiva.

B

postopek izčrpavanja hladiva/praznjenja tlaka iz sistema.

C

postopek za samodejno nočno nastavitev za tiho delovanje.

D

nastavitev tihega delovanja ( L.N.O.P ) prek zunanjega
prilagojevalnika za krmiljenje.

E

omejitev porabe električne energije ( DEMAND ) prek zunanjega
prilagojevalnika za krmiljenje.

F

funkcija, ki omogoča tiho delovanje ( L.N.O.P ) in/ali omejitev
porabe elektrike ( DEMAND ) prek zunanjega prilagojevalnika
za krmiljenje (DTA104A61/62).

Nastavljanje delovanja
Način delovanja je mogoče spremeniti s pritiskom na gumb
BS1 MODE v skladu z naslednjim postopkom:
■

Za način delovanja 1: Enkrat pritisnite gumb BS1 MODE in
svetleča dioda x ugasne.

■

Za način delovanja 2: Gumb BS1 MODE držite pritisnjen
5 sekund in prižge se dioda H1P w.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
A
B

Če svetlobna dioda H1P utripa c in enkrat pritisnete gumb
BS1 MODE , se bo način delovanja spremenil v način delovanja 1.

C
D

OPOMBA

x c x x x
x x c x x
x x x c x

(*) Ni treba uporabiti dodatnega zunanjega prilagojevalnika za
krmiljenje zunanje enote (DTA104A61/62). Glejte navodila,
priložena prilagojevalniku.

ON OFF

H1P

x
x
x

1

Če se med nastavljanjem zmedete, pritisnite gumb
BS1 MODE . Tako se sistem vrne v način delovanja 1
(svetlobna dioda H1P je ugasnjena).

E
F

w
w
w
w
w
w

x
x
x
x
x
x

w
w
w
w
w
x

x
x
x
w
w
w

w
w
w
x
w
w

x
x
w
x
w
x

x
w
x
w
x
x

2

Ko pritisnete
nastavitev.

3

Pritisnite gumb BS2 SET v skladu z želeno nastavitvijo, kot je
prikazano spodaj v polju, označenem z
.

gumb

BS3 RETURN ,

se

prikaže

trenutna

3.1 Možne nastavitve za funkcije A, B in F so ON (ON) ali OFF
(OFF).
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ON (vklop)
OFF (izklop)(*)

w x
w x

x
x

x
x

x c x
x x c

(*) Nastavitev = tovarniška nastavitev.
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3.2 Možne nastavitve za funkcijo C
Nivo šuma 3< nivo 2< nivo 1 (

4

Oznaka nastavljene omejitve za porabo elektrike DEMAND

1 ).

x
w

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w
w
w
w

OFF (izklop)(*)

1
2
3

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x x x
x x c
x c x
x c c

standardno delovanje (= tovarniška nastavitev)
delovanje DEMAND
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x

x w x

x

x

x

(*) Nastavitev = tovarniška nastavitev.

3.3 Možne nastavitve za funkciji D in E
Samo za funkcijo D ( L.N.O.P ): nivo šuma 3< nivo 2< nivo 1
1 ).
(
Samo za funkcijo E ( DEMAND ): poraba elektrike za
nivo 1< nivo 2 < nivo 3 (
3 ).
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1
2 (*)
3

w x
w x
w x

x
x
x

x x x c
x x c x
x c x x

11.4.
OPOMBA

Pritisnite gumb BS3 RETURN in nastavitev je določena.

5

Ko gumb BS3 RETURN pritisnete še enkrat, začne naprava
delovati v skladu z nastavitvami.

Preverite zaporne ventile.
Prepričajte se, da ste odprli zaporne ventile na liniji za plin in na
liniji za tekočino.

■

Po nameščanju izvedite preizkušanje.
Če ne izvedete preizkušanja, se pojavi na daljinskem
upravljalniku koda za napako "U3" in enota ne bo delovala.

Izvajanje preizkušanja
1

Da bi zaščitili kompresor, pazite, da boste vključili napajanje 6
preden boste zagnali delovanje.

2

Nastavite na način delovanja 1 (svetlobna dioda H1P je
ugasnjena) (glejte "Način delovanja 1" na strani 19).

3

Za 5 sekund pritisnite gumb BS4 TEST , ko je enota v mirovanju.
Preizkusno delovanje se začne, ko svetleča dioda H2P utripa in
je na daljinskem prikazovalniku prikazano
(preizkusno
delovanje) in
(zunanji nadzor).

Glejte servisni priročnik za več podrobnosti in za druge nastavitve.
Ko končate, označite nastavitev funkcije C, D in E
v delu nalepke, pritrjene na zadnjo stran čelne plošče,
označenim z "Beležke".

OPOMBA

Potrditev nastavitvenega načina
Naslednje elemente je mogoče potrditi z nastavitvijo načina 1
(svetlobna dioda H1P je ugasnjena)
Preverite, kaj kaže svetlobna dioda na polju, označenem z
1

Traja lahko do 10 minut, da je hladivo v enotnem stanju, preden
se zažene kompresor, vendar je tako delovanje pravilno.
Preizkusno delovanje se samodejno izvede med hlajenjem
v prvih 15~30 minutah.
Odvisno je od situacije, a med delovanjem se lahko sliši hladivo
ali zvok elektromagnetnega ventila.
Naslednji elementi se preverijo samodejno:
- Preverite, ali so vse povezave kablov pravilne
- Preverjanje, ali so odprti zaporni ventili
- Preverjanje polnjenja hladiva
- Samodejna ocena dolžine cevi

.

Oznaka trenutnega načina delovanja

x
w
c

normalno
nenormalno
v pripravi ali med preizkusnim delovanjem

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x
2

x w x

x

x

Ko vključite napajanje, enote ne morete zagnati, dokler
ne ugasne inicializacijska svetlobna dioda H2P (največ
12 minut).

■

(*) Nastavitev = tovarniška nastavitev.

4

Preizkus delovanja

OPOMBA

x

Indikator za izbiro nastavitve hlajenje/ogrevanje
1

Ko je nastavljen na preklop hlajenje/ogrevanje za vsako
posamično zunanjo enoto v tokokrogu (= tovarniška nastavitev).

2

Indikator na glavni enoti za preklop načina hlajenje/ogrevanje,
ko ga izvede zunanji sistem, povezan v sistem več enot.

3

Indikator na pomožni enoti za preklop načina hlajenje/ogrevanje,
ko ga izvede zunanji sistem, povezan v sistem več enot.

4

Po preizkusnem delovanju (največ 30 minut) se enota zaustavi
samodejno. Preverite rezultate delovanja s prikazi svetlečih diod
na zunanji enoti.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
1(*)
2
3

x
x
x

x w x x x
x x w x x
x x x w x

x
x
x

(*) Nastavitev = tovarniška nastavitev.

3

normalno
nenormalno

x
x

x
x

x
x

Notranjih enot ni mogoče pregledati posamič. Ko je
preizkusno delovanje končano, posamič preverite
notranje enote z daljinskim upravljalnikom.

■

Signal svetlobne diode se med tem postopkom
spremeni, a to ni nenormalno.

■

Prosimo, da pripnete čelno ploščo zunanje enote, da
ne bi prišlo do električnega udara.

standardno delovanje (= tovarniška nastavitev)
delovanje L.N.O.P

x x w x
x w x x

■

Oznaka tihega načina delovanja L.N.O.P

x
w

Ko želite končati preizkusno delovanje, pritisnite
gumb BS3 RETURN . Enota bo delovala še
30 sekund in se bo nato ustavila. Med preizkušanjem enote ni mogoče ustaviti z daljinskim
upravljalnikom.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x
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x w x

x

x

x
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5

Ukrepi, ki jih je treba izvesti, če se delovanje konča nenormalno

V primeru brezžičnih daljinskih upravljalnikov

1.

Potrditev kode za napako na daljinskem upravljalniku.

■

2.

Popravite, kar ni normalno.
(Glejte Priročnik za montažo in Priročnik za uporabo ali stopite
v stik s prodajalcem.

Ko preverite delovanje, žarnica časovnika utripa na vseh
priključenih notranjih enotah.

■

Izberite notranjo enoto, ki bo glavna enota, v skladu z zahtevami
stranke.
(Priporočamo vam, da izberete notranjo enoto, ki bo večinoma
v uporabi kot glavna enota.)

■

Pritisnite izbirni gumb za način delovanja na daljinskem
upravljalniku notranje enote, ki je bila izbrana kot glavna enota.
Zasliši se zvok "pip" in žarnica časovnika se izključi na vseh
notranjih enotah.

■

Ta notranja enota bo nadzorovala preklop načina delovanja med
hlajenjem in ogrevanjem.

3.

Ko nenormalno stanje popravite, pritisnite gumb BS3 RETURN
in ponastavite kodo napake.

4.

Enoto zaženite še enkrat, da bi potrdili, da je težava odpravljena.

5.

Če na daljinskem upralvjalniku ni prikazana koda napake, je
mogoče sistem spet zagnati po 5 minutah.

Kode napak na daljinskem upravljalniku
Napaka pri
namestitvi
Zaustavitveni
ventil zunanje
enote se ne
odpre.

Koda okvare

E3

Zaustavitveni
ventil zunanje
enote se ne
odpre.

E4
F3

Ni dovolj
hladilnega
sredstva

Preveč hladilnega
sredstva

E3
F6

Nezadostna
napetost
napajanja

U2

11.5.

Preverite, ali je bilo polnjenje dodatnega
hladilnega sredstva izvedeno pravilno.
Še enkrat izračunajte zahtevano
količino hladilnega sredstva iz dolžine
cevi in dolijte ustrezno količino
hladilnega sredstva.
Še enkrat izračunajte količino hladilega
sredstva iz dolžine cevi in popravite
polnjenje hladilnega sredstva, tako
presežek hladilnega sredstva izčrpate
z napravo za izčrpavanje hladilnega
sredstva.

Ko končate preizkušanje, enoto poženite v normalnem načinu. Če je
zunanja temperatura 24°C ali višja, ogrevanje ni možno.
■

Prepričajte se, da notranje in zunanje enote delujejo normalno
(Če slišite v kompresorju trkajoč zvok, enoto takoj zaustavite in
nekaj časa napajajte grelnik, preden delovanje spet sprožite.)

■

Zaženite vsako notranjo enoto posebej in preverite, ali deluje
tudi zunanja enota.

■

Preverite, ali izteka iz notranje enote hladen (ali vroč) zrak.

■

Pritisnite gumbe za usmeritev in za hitrost vrtenja ventilatorja na
notranji enoti, da bi preverili, ali delujejo pravilno.

Preverite, ali je napetost napajanja
enakomerna.

Opomini za preverjanje normalnega delovanja

Preverite, ali so napajalni vodniki
zunanje enote pravilno priključeni.

■

UA

Preverite tipe notranjih enot, ki so
trenutno priključeni. Če niso pravilni,
jih nadomestite s pravilnimi.

Ko je delovanje sistema zaustavljeno z daljinskim
upravljalnikom, lahko zunanje enote delujejo še
največ 1 minuto.

■

Po preizkusnem delovanju, ko enoto predate stranki,
se prepričajte, da so pokrov električne omarice in
ohišje enote pravilno pritrjeni.

Odprite zaustavitveni ventil na
visokotlačnem delu (plin in tekočina).

UF

Preglejte, ali so cevi in ožičenje
specificiranih notranjih enot pravilno
povezani z zunanjo enoto.

UH

Pravilno izvedite povezave med
enotami na priključne sponke F1 in F2
(TO IN/D UNIT) na PC-plošči zunanje
enote.

U1

Priključite napajalne vodnike v normalni
fazi. Da bi fazo usmerili pravilno,
zamenjajte katera koli dva od treh
napajalnih kablov (L1, L2, L3).

12. Servisni način delovanja
Ko vključite napajanje, enote ni mogoče več zagnati, dokler ne
ugasne svetleča dioda H2P, ki signalizira, da je enota v pripravljnosti
(največ 12 minut).
Način praznjenja tlaka
Pri prvi namestitvi praznjenje tlaka ni potrebno. Potrebno je le
v primeru popravila.
1

Ko enota miruje in ko je v načinu delovanja 2, nastavite
zahtevano funkicjo B (postopek izčrpavanja hladiva/praznjenja
tlaka iz sistema) na ON (ON).
- Ko je to izvedeno, ne ponastavite nastavitvenega načina 2,
dokler ni praznjenje končano.
- Svetlobna dioda H1P je prižgana in na daljinskem
upravljalniku je prikazano
(preizkusno delovanje) in
(zunanji nadzor) in delovanje bo onemogočeno.

2

Sistem z vakuumsko črpalko izpraznite tlaka.

3

Pritisnite gumb BS1 MODE in resetirajte nastavitveni način 2.

Preverjanje normalnega delovanja

Nastavite glavno enoto (= notranja enota, ki ima pravico do
izbire načina hlajenje/ogrevanje).
V primeru ožičenih daljinskih upravljalnikov
■

Po preizkusnem delovanju utripa "PREKLOP POD
NADZOROM" na vseh povezanih daljinskih upravljalnikih.

■

Izberite notranjo enoto, ki bo glavna enota, v skladu z zahtevami
stranke.
(Priporočamo vam, da izberete notranjo enoto, ki bo večinoma
v uporabi kot glavna enota.)

■

Pritisnite izbirni gumb za način delovanja na daljinskem
upravljalniku notranje enote, ki je bila izbrana kot glavna enota.

■

Na tem daljinskem upravljalniku izgine opozorilo "PREKLOP
POD NADZOROM". Ta daljinski upravljalnik bo nadzoroval
preklop načina delovanja med hlajenjem in ogrevanjem.

■

Na drugih daljinskih upravljalnikih zasveti opozorilo "PREKLOP
POD NADZOROM".
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21

Potrditev postopka za nastavitev temperature

U4

Zaustavitveni
ventil zunanje
enote se ne
odpre.

Napajalni vodniki
so priključeni
v obratni fazi,
namesto
v normalni fazi.

11.6.

Ko se zaustavi, se kompresor 5 minut ne bo zagnal,
čeprav na notranji enoti v istem sistemu pritisnete
gumb Zaženi/Zaustavi.

Zunanja enota ni
pod napetostjo.

Nepravine
povezave med
enotami.

Odprite zaustavitveni ventil na
visokotlačnem delu (plin in tekočina)

■

U3

Cevi in ožičenje
specificiranih
notranjih enot niso
pravilno povezani
z zunanjo enoto.

Za podrobnosti glejte priročnik za delovanje, priložen notranji
enoti.

Izvedite postopek preizkušanja.

Postopek preizkušanja ni bil
izveden.

Priključeni so
neustrezni tipi
notranjih enot.

Kako popraviti
Odprite zaustavitveni ventil na
visokotlačnem delu (plin in tekočina)
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Postopek za izčrpavanje hladiva s črpalko za hladivo.

13.3.

1

Preverite največji nivo koncentracije v skladu s spodnjimi koraki od 1
do 4 in izvedite potrebne postopke, da boste usklajeni s standardi.

Ko enota miruje in ko je v načinu delovanja 2, nastavite
zahtevano funkicjo B (postopek izčrpavanja hladiva/praznjenja
tlaka iz sistema) na ON (ON).
- Ekspanzijski ventil notranje in zunanje enote se bo popolnoma odprl in nekateri elektromagnetni ventili se bodo odprli.
- Svetlobna dioda H1P je prižgana in na daljinskem
upravljalniku je prikazano
(preizkusno delovanje) in
(zunanji nadzor) in delovanje bo onemogočeno.

2

Izčrpajte hladivo s črpalko za hladivo. Podrobnosti so
v Priročniku za uporabo, priloženem črpalki za hladivo.

3

Pritisnite gumb BS1 MODE in resetirajte nastavitveni način 2.

1

Postopek za preverjanja največje koncentracije

Izračunajte količino hladiva (v kg), napoljnjeno v vsakem
sistemu posebej.
količina hladiva
v sistemu z eno
enoto (količina
hladiva, s katerim
je sistem napolnjen,
preden zapusti
tovarno)
OPOMBA

OPOMIN
Nikoli ne izključujte napajanja zunanje enote, dokler iz nje
črpate hladivo.

2

Če je napajanje izključeno, so elektromagnetni ventili
zaprti in hladiva ni mogoče spraviti iz zunanje enote.

+

oddatna količina
polnjenja (količina
hladiva, dolita
lokalno v skladu
z dolžino ali
premerom cevi
za hladivo)

=

skupna
količina
hladiva (kg)
v sistemu

Kjer je ena klimatizirna enota razdeljena na
2 popolnoma samostojna sistema, uporabite
količino hladiva, s katero je napolnjen vsak
posamičen sistem.

Izračunajte prostornino najmanjšega prostora (m3)
V takem primeru izračunajte prostornino (A), (B) kot en sam
prostor ali kot najmanjši prostor.
A.

Kjer prostori niso ločeni

B.

Kjer so prostori ločeni, a je odprtina med prostori
dovolj velika, da omogoča prost pretok zraka.

13. Pazite, da hladivo ne pušča
(Točke, na katere morate paziti v zvezi s puščanjem hladiva.)

13.1.

Uvod

Strokovnjak za sistem in nameščanje bo zagotovil varnost
s preverjanjem puščanja v skladu z lokalnimi predpisi in
standardi. Naslednje standarde lahko uporabite, če lokalni
predpisi niso na voljo.
Tako kakor drugi klimatski sistemi uporablja tudi VRV hladivo R410A.
R410A sam po sebi je popolnoma varno, nestrupeno in
neeksplozivno hladivo. Vendar pa je treba paziti, da je oprema za
klimatiziranje nameščena v dovolj velikem prostoru. Tako je
zagotovljeno, da najvišji nivo koncentracije plina, ki se uporablja kot
hladivo, ne presega dovoljenega nivoja v skladu z lokalnimi predpisi
in standardi, če bi slučajno prišlo do večjega puščanja v sistemu.

1
2

13.2.

Najvišji nivo koncentracije

Največje polnjenje hladiva in izračun največje koncentracije sta
neposredno povezana z navzočnostjo ljudi v prostoru, kjer bi lahko
prišlo do puščanja.

3

Enota za merjenje koncentracije je kg/m3 (teža plinastega hladiva
v kg v prostornini 1 m3 zasedenega prostora).

1

4

smer toka hladiva

2

prostor, kjer uhaja hladilno sredstvo (iztek vsega hladiva
iz sistema)

Še posebej pazite v prostorih, kot je klet, kjer se lahko hladivo
zadržuje, saj je težje od zraka.
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2

razdelitev
(Kjer je odprtina brez vrat ali kjer so odprtine nad in pod
vrati, ki so po velikosti enake 0,15 % ali več površine tal.)

Izračunajte gostoto hladiva z rezultati iz korakov 1 in 2.

velikost (m3)
najmanjšega prostora,
v katerem ne
nameščena notranja
enota

V skladu z ustreznim evropskim standardom je največja dovoljena
koncentracija hladiva v prostoru, namenjenem ljudem, za R410A
omejena na 0,44 kg/m3.

1

odprtina med prostori

skupna prostornina
hladiva v sistemu za
hlajenje

Zahteva se skladnost z lokalnimi predpisi in standardi za največjo
dovoljeno koncentracijo.

2

1

≤

največji nivo koncentracije (kg/m3)

Če rezultat zgornjih izračunov presega najvišji nivo koncentracije, izvedite enake izračune še za drug in tretji najmanjši
prostor in tako dalje, dokler ni rezultat nižji od najvišjega nivoja
koncentracije.
Urejanje situacij, v katerih rezultat presega najvišji nivo
koncentracije.
Kjer se namestitev naprave izkaže v koncentraciji, ki presega
najvišji dovoljen nivo koncentracije, je treba sistem spremeniti.
Posvetujte se s prodajalcem.

14. Odstranitev enote
Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavreči
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
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