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

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

10
11
12
13
14
15
16
17
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:
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24
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ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
09
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a
10
carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α)
11
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
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:

***
*
**

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17
andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes
i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18
vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají
následujícím normám nebo normativním dokumentům:
19
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU

соответствуют следующим стандартам или другим нормативным
документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til
vore instrukser:
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:
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Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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22
23
24
25

Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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:

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.

spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
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:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete
dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

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

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

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

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.
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Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.
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Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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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.

<H> II

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> 14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificate <C>.
de acuerdo con el Certificado <C>.
согласно Свидетельству <C>.
s osvědčením <C>.
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии ** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
<E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
с положительным решением <E>
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
modul <F>) v skladu s certifikatom <G>. Kategorija tveganja <H>.
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>. Kategória
category <H>. Also refer to next page.
Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>. Consulte también la siguiente (Прикладной модуль <F>) согласно Свидетельству <G>. Категория
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.
Glejte tudi na naslednji strani.
nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
página.
риска <H>. Также смотрите следующую страницу.
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
Zertifikat <C>.
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>.
Certifikatu <C>.
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
il Certificato <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına göre
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet positiv ausgezeichnet ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
<E> (Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema Certifikatu
<E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>. Riskikategooria
<E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir.
gemäß Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il Certificato <G>. Categoria
Se også næste side.
<G>. Kategorija opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au di rischio <H>. Fare riferimento anche alla pagina successiva.
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
<A> DAIKIN.TCF.030B3/09-2018
Certificat <C>.
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με ** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
το Πιστοποιητικό <C>.
av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av Certifikat <G>.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au Certificat ** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G> tanúsítvány szerint.
положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно Сертификат <B> TÜV (NB0197)
<G>. Catégorie de risque <H>. Se reporter également à la page
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>) σύμφωνα με το 12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
Veszélyességi kategória <H>. Lásd még a következő oldalon.
<G>. Категория риск <H>. Вижте също на следващата страница.
<C> 60128402
suivante.
Πιστοποιητικό <G>. Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig
στην επόμενη σελίδα.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
<D> Daikin.TCFP.001
Certificaat <C>.
08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge Sertifikat <G>. ** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
de acordo com o Certificado <C>.
Risikokategori <H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>.
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>. Rizikos kategorija <H>.
<E> VINÇOTTE nv (NB0026)
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
<F> D1
Certificado <G>. Categoria de risco <H>. Consultar também a página
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
seguinte.
(Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti. Vaaraluokka <H>. ** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
<G> —
Katso myös seuraava sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu Certificatul <G>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>. Riska
Categorie de risc <H>. Consultaţi de asemenea pagina următoare.
kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative
05
document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06
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), 07
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 08
onze instructies:

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

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

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

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

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

2P546224-1

05
06
07

continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 3rd of December 2018

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:
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ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

40 bar

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
<Q> VINÇOTTE nv
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
Jan Olieslagerslaan 35
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
1800 Vilvoorde, Belgium
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

<P>

R410A

63 °C
<N>

<M> TSmax

40 bar
–30 °C

TSmin

<L>

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

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

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15
16
17
18

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

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu
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fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:
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Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>
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08
09
10
11
12

08
09
10
11

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:
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CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
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01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
09
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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٢

تعليمات السالمة المحددة للمثبّت

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.
تحذير
قم بتمزيق ورمي أكياس التغليف البالستيكية بعيدًا بحيث ال يتمكن أحد،
ال سيمًا األطفال ،من العبث بها .الخطر المحتمل :االختناق.
تنبيه

38
38

هذا الجهاز غير مصمم ليصل إليه عامة الناس ،فركبه في مكان آمن،
محميًا من الوصول السهل إليه.
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هذه الوحدة ،على حد سواء الداخلية والخارجية ،مناسبة للتركيب في
أي بيئة تجارية وصناعية خفيفة.
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تنبيه
يُمكن أن تؤدي تركيزات غاز التبريد الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص
األكسجين.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء

١

نبذة عن الوثائق

١۔١

نبذة عن هذه الوثيقة

الجمهور المستهدف
فنيو التركيب المعتمدون  +المستخدمون النهائيون
معلومات
هذا الجهاز مصمم لالستخدام من قبل مستخدمين خبراء أو مدربين في
المتاجر وفي الصناعات الخفيفة وفي المزارع ،أو لالستخدام التجاري
من قبل أشخاص عاديين.

ال تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.
خطر :خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
تحذير
اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد .إذا تسرب غاز التبريد،
فقم بتهوية المنطقة المحيطة على الفور .المخاطر المحتملة:
▪ يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى
نقص األكسجين.
▪ قد ينتج غازًا سامًا إذا تعرض غاز التبريد ألي نار.
تحذير

مجموعة الوثائق
هذا المستند جزء من مجموعة وثائق .وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

أعد إصالح المُبرد دائمًا .ال تُدعه مُعرضًا للعوامل البيئية مباشرة .استخدم
مضخة تفريغ إلخالء التثبيت.

▪ احتياطات السالمة العامة:

تحذير

▪ إرشادات السالمة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
▪ التنسيق :ورقة )في صندوق الوحدة الخارجية(
▪ دليل تركيب وتشغيل الوحدة الخارجية:
▪ إرشادات التركيب والتشغيل

أثناء االختبارات ،تجنب مطلقًا الضغط على المنتج بأكثر من الحد
األقصى المسموح به للضغط )كما هو مبين على لوحة الوحدة(.
تنبيه
ال تصرف الغازات في الجو.

▪ التنسيق :ورقة )في صندوق الوحدة الخارجية(

دليل التركيب والتشغيل
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تعليمات سالمة المستخدم
تحذير

تحذير

قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب
المغزولة.

▪ يجب أن يقوم بتوصيل جميع األسالك كهربائي مصرح له ويجب عليه
االلتزام بالقانون المعمول به.

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات جيدًا إلى تلف الممتلكات أو اإلصابة
الشخصية ،وقد تتفاوت شدة ذلك بحسب الظروف.

▪ قم بتوصيل الوصالت الكهربائية بالوصالت السلكية الثابتة.

تحذير

▪ يجب أن تتوافق جميع المكونات المشتراة في الموقع وجميع
اإلنشاءات الكهربائية مع التشريعات المعمول بها.
تحذير
استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.
تنبيه

ال تزِل مطلقًا األنابيب المغزولة باللحام.

▪ عند التوصيل بمصدر الطاقة :قم بتوصيل الكابل األرضي أوال ً قبل
إجراء التوصيالت الحاملة للتيار.

قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب
المغزولة.

▪ عند فصل مصدر الطاقة :افصل الكابالت الحاملة للتيار أوال ً قبل
فصل التوصيل األرضي.

تحذير

▪ يجب أن يكون طول الموصالت ما بين أداة تخفيف الضغط عن
مصدر الطاقة والمجموعة الطرفية نفسها بحيث تكون األسالك
الحاملة للتيار مشدودة قبل السلك األرضي في حالة سحب مصدر
الطاقة بعد فكه من أداة تخفيف الضغط.

▪ استخدم غاز التبريد  R410Aفقط .حيث إن المواد األخرى قد
تتسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
▪ تحتوي  R410Aعلى الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري.
وتبلغ قيمة احتمال االحترار العالمي ) (GWPالخاصة به .2087.5
لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.
▪ عند شحن المُبرد ،احرص دائمًا على استخدام القفازات الواقية
ونظارات السالمة.
تنبيه
ال تجلس أو تضع أي أشياء على الوحدة الخارجية.
تحذير
▪ إذا كان مصدر التيار الكهربائي يحتوي على طور سالب مفقود أو
خطأ ،فقد يتعطل الجهاز.

تنبيه
ال تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية.
عند إجراء التشغيل التجريبي ،ستعمل الوحدة الخارجية والوحدة
الداخلية المتصلة على حد سواء .إن العمل على أي وحدة داخلية أثناء
إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.
تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج
الهواء .ال تقم بإزالة وقاء المروحة .قد ينجم عن دوران المروحة
بسرعة عالية حدوث إصابة.

▪ قم بعمل تأريض جيد .تجنب تثبيت الوحدة على أي مواسير مرافق،
أو ممتص التدفقات أو هاتف أرضي .قد يتسبب التأريض غير
الكامل في حدوث صدمة كهربية.
▪ ركّب المنصهرات أو قواطع الدارة المطلوبة.
▪ اربط األسالك الكهربائية بأربطة الكابالت حتى ال تالمس الكابالت
الحواف الحادة أو المواسير ،وباألخص في جانب الضغط العالي.
▪ ال تستخدم األسالك المغلفة بأشرطة ،أو أسالك التوصيل المجدولة،
أو أسالك التمديد ،أو توصيالت من نظام نجمي .فقد تتسبب في
تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق.
▪ ال تركب مكثف لتحسين الطور ،ألن هذه الوحدة مجهزة بمحول.
سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف األداء وقد يسبب حوادث.

احتياطات للمستخدم
٣

تعليمات سالمة المستخدم

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السالمة التالية.

٣۔١

عام
تحذير
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة،
فاتصل بفني التركيب لديك.

تحذير
ال يسمح لألطفال الذين تجاوزوا سنّ  8سنوات
واألشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية
أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة
والمعرفة ،استخدام هذا الجهاز إال إذا قام
شخص مسئول عن سالمتهم باإلشراف عليهم
أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدامه
بطريقة آمنة.
ال يُسمح لألطفال العبث بالجهاز.
ال يُسمح لألطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز
وصيانته دون إشراف.
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٣تعليمات سالمة المستخدم
تحذير

تنبيه

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندالع حريق:

إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل
ليس أمرًا صحيًا.

▪ ال تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.

تنبيه

▪ ال تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق
الوحدة.

لتجنب نقص األكسجين ،قم بتهوية الغرفة
بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود
بموقد في نفس الوقت مع النظام.

▪ ال تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.

تحذير

▪ ال تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف
عليها.

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية
وساخنة.

▪ تجنب شطف الوحدة.

تنبيه

▪ تُوضع الرموز التالية على الوحدات:

تحذير
قبل تشغيل الوحدة ،تأكد من قيام فني التركيب
بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات
المنزلية غير المصنفة .ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك :وال يصلح ألي شخص
سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير
النفط وأجزاء أخرى ،كما يجب أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.
يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها وإعادة
تدويرها واستردادها .من خالل ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح،
ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بعامل التثبيت أو الهيئة
المحلية.
▪ تُوضع الرموز التالية على البطاريات:

هذا يعني أنه ال ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة.
إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز ،فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية
تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.
الرموز الكيميائية المحتملة هي :الرصاص :السلك )<.(%0.004
يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة إلعادة استخدامها.
من خالل ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح ،ستساعد في تفادي
العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.

تحذير
تجنب مطلقًا لمس مخرج الهواء أو الريش
األفقية أثناء تشغيل القالبة الدوارة ،حيث قد
تتعرض األصابع لإلصابة أو قد تتعطل الوحدة.
تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء
أخرى في مدخل أو مخرج الهواء .ال تقم بإزالة
وقاء المروحة .قد ينجم عن دوران المروحة
بسرعة عالية حدوث إصابة.
تنبيه :انتبه إلى المروحة!
فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء
دوران المروحة.
تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل
تنفيذ أي من أعمال الصيانة.
تنبيه

٣۔٢

تعليمات التشغيل اآلمن
تنبيه
▪ تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة
التحكم.
▪ ال تُزل اللوحة األمامية ،حيث توجد بعض
األجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث
مشكالت في الجهاز .لفحص وتعديل األجزاء
الداخلية ،اتصل بالوكيل المحلي لديك.
تنبيه

بعد االستخدام لفترة طويلة ،افحص حامل
الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها .فإذا
كانت تالفة ،فقد تتعرض الوحدة للسقوط
ويسفر ذلك عن إصابات.
تحذير
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي
درجات أمبير خاطئة أو أسالك أخرى عندما
ينصهر المنصهر .حيث قد يتسبب استخدام السلك
أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب
حريق.

ال تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من
النوع التبخيري في الغرفة .قد تتجمع المواد
الكيميائية في الوحدة ،وهو ما قد يشكل خطرًا
على صحة من يعانون من فرط الحساسية
للمواد الكيميائية.
دليل التركيب والتشغيل

7

RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
 +VRV IVالمضخة الحرارية
4P546220-1C – 2020.10

حول النظام
مالحظة

تحذير

تجنب استخدام الجهاز ألي أغراض أخرى .لتجنب حدوث أي تردٍ في
الجودة ،تجنب استخدام الوحدة لتبريد األجهزة الدقيقة أو األطعمة أو
النباتات أو الحيوانات أو األعمال الفنية.

▪ تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو
إعادة تركيبها أو إصالحها بنفسك حيث قد
يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث
صدمة كهربائية أو حريق .اتصل بالموزع.
▪ في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد،
تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة.
وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا ،وغير سام وغير
قابل لالشتعال ،لكنه سيولد غازًا سامًا عندما
يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها
هواء قابل لالشتعال من الدفايات المروحية
أو أفران الغاز ،إلخ .واستعن دائمًا بفنيي
خدمة مؤهلين لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو
تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

مالحظة
للتعديالت أو التوسيعات المستقبلية للنظام:
تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها )لتوسيعات األنظمة
في المستقبل( في البيانات الهندسية الفنية وينبغي الرجوع إليها .اتصل
بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

مخطط النظام

٤۔١

يمكن أن تكون الوحدة الداخلية الخاصة بسلسلة المضخة الحرارية  VRV IVواحدة
من الطرازات التالية:
الطراز

الوصف

RYYQ

طراز التدفئة المستمرة الفردي.

RYMQ

طراز التدفئة المستمرة المتعدد.

تحذير

RXYQ

طراز التدفئة غير المستمرة الفردي والمتعدد.

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي
إذا حدث أي شيء غير عادي )رائحة احتراق،
إلخ.(.

تبعًا لنوع الوحدة الخارجية التي يتم اختيارها ،سوف توجد أو لن توجد بعض
الوظائف .وسوف تتم اإلشارة طوال دليل التشغيل هذا عندما تكون هناك ميزات
معينة تتوفر حصريًا في طرازات معينة أم ال.

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه
الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو
اندالع حريق .اتصل بالوكيل.

واجهة المستخدم

٥

تنبيه

تحذير
غاز التبريد الموجود في النظام آمن وال يتسرب
عادةً .وإذا تسرب غاز التبريد في الغرفة ،فإن
تالمسه مع نار المضرم أو السخان أو الموقد قد
يسفر عن غاز ضار.
قم بإطفاء أي أجهزة تسخين مشتعلة ،وتهوية
الغرفة واالتصال بالوكيل المحلي بالمنطقة التي
اشتريت منها الوحدة.
ال تستخدم النظام إال بعد أن يؤكد فني الخدمة
على أنه تم إصالح الجزء الذي تسرب منه غاز
التبريد.
تنبيه
تجنب تعرض األطفال الصغار أو النباتات أو
الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.
تنبيه

▪ تجنب مطلقًا لمس األجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
▪ ال تُزل اللوحة األمامية ،حيث توجد بعض األجزاء بالداخل من
الخطر لمسها وقد تحدث مشكالت في الجهاز .لفحص وتعديل
األجزاء الداخلية ،اتصل بالوكيل المحلي لديك.
سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام.
يمكن العثور على معلومات مفصلة عن اإلجراءات المطلوبة لتشغيل وظائف معينة
في دليل التركيب والتشغيل الخاص بكل وحدة داخلية.
ارجع إلى دليل التشغيل الخاص بواجهة المستخدم المركبة.

٦

التشغيل

٦۔١

المدى التشغيلي

استخدم الجهاز في نطاق درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل اآلمن
والفعال.
درجة الحرارة الخارجية

التبريد

التدفئة

– 43°~5مئوية جافة

– 21~20درجة مئوية
جافة

ال تلمس ريش المبادالت الحرارية .حيث إن
هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

– 15.5~20درجة مئوية
رطبة
درجة الحرارة الداخلية

٤

حول النظام

يمكن استخدام جزء الوحدة الداخلية بنظام المضخة الحرارية  VRV IVالستعماالت
التدفئة/التبريد .ويعتمد نوع الوحدة الداخلية التي يمكن استخدامها على طراز
الوحدات الخارجية.
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 32~21درجة مئوية جافة  27°~15مئوية جافة
 25°C~14درجة مئوية
رطبة

الرطوبة الداخلية
) (a

≥80%

) (a

لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة .إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه
الظروف ،فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السالمة وقد ال يتم تشغيل مكيف الهواء.

نطاق التشغيل الوارد أعاله صالح فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية ذات
التمدد المباشر بنظام .VRV IV
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٦التشغيل
نطاقات التشغيل الخاصة تكون صالحة في حالة استخدام وحدات هيدروبوكس أو
 .AHUويمكن العثور عليها في دليل التركيب/التشغيل الخاص بكل وحدة .كما
يمكن العثور على أحدث المعلومات في البيانات الهندسية الفنية.

تشغيل التدفئة
تشغيل المروحة فقط
2

٦۔٢

تشغيل النظام

٦۔٢۔١

حول تشغيل النظام

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.

النتيجة :يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.

تشغيل النظام )مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل

٦۔٢۔٥

بين التبريد/التدفئة(

▪ يختلف إجراء التشغيل حسب دمج الوحدة الخارجية وواجهة المستخدم.
▪ لحماية الوحدة ،شغل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي قبل  6ساعات من
التشغيل.
▪ إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل ،فسوف يُعاد
التشغيل تلقائيًا بعد عودة التيار الكهربائي.

٦۔٢۔٢

نظرة عامة عن مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل
a

اضبط المفتاح على

a
b

حول تشغيل التبريد ،والتدفئة ،والمروحة فقط

مفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة
اضبط المفتاح على

▪ ال يمكن إجراء التحويل عن طريق واجهة المستخدم التي يظهر على شاشتها
"التحويل عن طريق تحكم مركزي" )ارجع إلى دليل تركيب وتشغيل
واجهة المستخدم(.
"التحويل عن طريق تحكم مركزي" ,ارجع إلى
▪ عندما تومض الشاشة
"حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية" ].[113
▪ قد تبقى المروحة دائرة لمدة دقيقة واحدة بعد إيقاف تشغيل التدفئة.
▪ وقد يتعدل معدل تدفق الهواء تلقائيًا تبعًا لدرجة حرارة الغرفة أو قد تتوقف
المروحة فورًا .وليس هذا عطال ً.

للتبريد أو على

للتدفئة

b

مالحظة :في حال استخدام مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة،
فيلزم تبديل وضع مفتاح الحزمة المزدوجة ) (DIP) 1 (DS1-1في لوحة الدارة
المطبوعة ) (PCBالرئيسية إلى وضع التشغيل.
لبدء التشغيل
1

حول تشغيل التدفئة

لتشغيل المروحة فقط أو على

لتشغيل التدفئة أو التبريد.

والتشغيل التلقائي

٦۔٢۔٣

مفتاح محدد المروحة فقط/تكييف الهواء

حدد وضع التشغيل بمفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة على النحو التالي:

عملية التبريد

تشغيل المروحة فقط

عملية التدفئة

قد يستغرق األمر فترة للوصول إلى درجة الحرارة المحددة الالزمة لتشغيل التدفئة
العام أطول من الفترة الالزمة لتشغيل التبريد.
يتم التشغيل التالي بهدف منع انخفاض قدرة التدفئة أو هبوب الهواء البارد.
تشغيل إزالة الصقيع

في حالة

فعندئذٍ

تركيب الوحدة الخارجية
 RYYQأوRYMQ

ستستمر الوحدة الداخلية في تشغيل التدفئة بمستوى منخفض
أثناء تشغيل إزالة الصقيع .وسيضمن ذلك مستوى مقبول من
الراحة بالداخل .وسيقوم أحد عناصر تخزين الحرارة في
الوحدة الخارجية بتوفير الطاقة إلزالة الجليد من الملف المبرد
بالهواء بالوحدة الخارجية أثناء تشغيل إزالة الصقيع.

تركيب الوحدة الخارجية
RXYQ

ستُوقِف الوحدة الداخلية تشغيل المروحة ،وستنعكس دورة غاز
التبريد وسيتم استخدام طاقة من داخل المبنى إلزالة الصقيع من
ملف الوحدة الخارجية.

ستُظهر الوحدة الداخلية إشارة تشغيل إزالة الصقيع على الشاشة

.

1

1

عند تشغيل التدفئة ،يزداد تجمد الملف المبرَّد بالهواء بالوحدة الخارجية بمرور
الوقت ،مما يعيق نقل الطاقة إلى ملف الوحدة الخارجية .وتنخفض قدرة التدفئة
ويحتاج النظام إلى االنتقال إلى تشغيل إزالة الصقيع ليتمكن من إزالة الصقيع من
ملف الوحدة الداخلية .أثناء عملية إزالة الصقيع ستنخفض قدرة التدفئة في الوحدة
الداخلية مؤقتًا حتى تكتمل عملية إزالة الصقيع .بعد إزالة الصقيع ،ستسترد الوحدة
قدرتها الكاملة على التدفئة.

1

2

1

1

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.
النتيجة :يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.

إليقاف التشغيل
3

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.

النتيجة :ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.

البداية الدافئة

مالحظة

لمنع هبوب رياح باردة من الوحدة الداخلية في بداية تشغيل التدفئة ،سيتم إيقاف
على شاشة واجهة المستخدم .وقد
المروحة الداخلية تلقائيًا .ويظهر
يستغرق األمر بعض الوقت قبل تشغيل المروحة .ال يُعد هذا عطال ً.

ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة ،لكن
انتظر لمدة  5دقائق على األقل.

٦۔٢۔٤

تشغيل النظام )بدون مفتاح التحكم عن بُعد في

للتعديل
لبرمجة درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء ،ارجع إلى دليل تشغيل
واجهة المستخدم.

التحويل بين التبريد/التدفئة(
1

اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد
وضع التشغيل الذي تختاره.
تشغيل التبريد
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التشغيل
٦۔٣

استخدام البرنامج الجاف

٦۔٣۔١

حول البرنامج الجاف

النتيجة :ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.
مالحظة

▪ وظيفة هذا البرنامج هي خفض الرطوبة في الغرفة مع أقل انخفاض في درجة
الحرارة )أقل تبريد للغرفة(.
▪ يحدد الكمبيوتر الصغير تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة المروحة )ال يمكن ضبطها
بواسطة واجهة المستخدم(.
▪ ال ينتقل النظام إلى وضع التشغيل إذا كان درجة حرارة الغرفة منخفضة )>°20
مئوية(.

٦۔٣۔٢

ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة ،لكن
انتظر لمدة  5دقائق على األقل.

٦۔٤

تعديل اتجاه تدفق الهواء

ارجع إلى دليل تشغيل واجهة المستخدم.

٦۔٤۔١

حول قالبة تدفق الهواء

استخدام البرنامج الجاف )بدون مفتاح التحكم عن بُعد

الوحدات مزدوجة التدفق  +متعددة التدفق

في التحويل بين التبريد/التدفئة(

الوحدات الركنية

لبدء التشغيل
الوحدات المعلقة في السقف
1

اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد
)تشغيل البرنامج الجاف(.

2

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.

الوحدات المثبتة في الحائط

النتيجة :يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.
3

اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء )فقط ألنظمة التدفق المزدوج،
والتدفق المتعدد ،والركنية ،والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط( .ارجع
إلى "٦۔ ٤تعديل اتجاه تدفق الهواء" ] [103للحصول على التفاصيل.

إليقاف التشغيل
4

للحاالت التالية ،يتحكم كمبيوتر صغير في اتجاه تدفق الهواء والذي قد يكون مختلفًا
عن الشاشة.
التبريد

التدفئة

▪ عند تكون درجة حرارة الغرفة أقل
من درجة الحرارة المحددة.

▪ عند بدء التشغيل.

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.

النتيجة :ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.
مالحظة

استخدام البرنامج الجاف )مع مفتاح التحكم عن بُعد
في التحويل بين التبريد/التدفئة(

لبدء التشغيل
1

▪ عند تشغيل إزالة الصقيع.
▪ عند التشغيل المستمر في اتجاه تدفق الهواء األفقي.

ال توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة ،لكن
انتظر لمدة  5دقائق على األقل.

٦۔٣۔٣

▪ عند تكون درجة حرارة الغرفة أعلى
من درجة الحرارة المحددة.

▪ عند تنفيذ التشغيل المستمر مع تدفق الهواء ألسفل في وقت التبريد بوحدة
معلقة في السقف أو مثبتة في الحائط ،قد يتحكم الكمبيوتر الصغير في اتجاه
التدفق ،وبعد ذلك سيتغير أيضًا مؤشر واجهة المستخدم.
يمكن تعديل اتجاه تدفق الهواء بإحدى الطرق التالية:
▪ قالبة تدفق الهواء نفسها تُعدل وضعها.
▪ يمكن للمستخدم تثبيت اتجاه تدفق الهواء.
▪ الوضع التلقائي

حدد وضع تشغيل التبريد بمفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/
التدفئة.

والوضع المرغوب

.

تحذير
تجنب مطلقًا لمس مخرج الهواء أو الريش األفقية أثناء تشغيل القالبة
الدوارة ،حيث قد تتعرض األصابع لإلصابة أو قد تتعطل الوحدة.
مالحظة

1

▪ الحد المتحرك للقالبة قابل للتغير .اتصل بالوكيل المحلي لديك
للحصول على التفاصيل) .فقط للوحدات مزدوجة التدفق ،ومتعددة
التدفق ،والركنية ،والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط(.

1

2

اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد
)تشغيل البرنامج الجاف(.

3

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.

 ،حيث قد يتسبب في
▪ تجنب التشغيل في االتجاه األفقي
ترسب الندى أو الغبار على السقف أو القالبة.

النتيجة :يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.
4

اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء )فقط ألنظمة التدفق المزدوج،
والتدفق المتعدد ،والركنية ،والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط( .ارجع
إلى "٦۔ ٤تعديل اتجاه تدفق الهواء" ] [103للحصول على التفاصيل.

إليقاف التشغيل
5

اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.
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٧الصيانة والخدمة
٦۔٥

ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

٦۔٥۔١

حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

مالحظة
يتطلب القانون ساري المفعول المعني بالغازات المفلورة المسببة
لالحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد
من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون 2المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية االحترار العالمي ) (GWPللمبرد × إجمالي شحنة المبرد
]بالكيلوجرام[ 1000 /

a

يرجى االتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

c

b

b

تحذير
غاز التبريد الموجود في النظام آمن وال يتسرب عادةً .وإذا تسرب غاز
التبريد في الغرفة ،فإن تالمسه مع نار المضرم أو السخان أو الموقد قد
يسفر عن غاز ضار.

d

d
f

e

f
a
b
c
d
e
f

e

الوحدة الخارجية ذات المضخة الحرارية VRV
الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشر (VRV (DX
صندوق التفريع )مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر
) (RAللهواء الداخلي ) (SAأو الهواء الخارجي )((DX
الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر ) (RAللهواء الداخلي )((DX
واجهة المستخدم )تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية(
واجهة المستخدم )السلكية ،تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية(

عند تركيب النظام كما هو موضح في الشكل أعاله ،من الضروري تخصيص إحدى
واجهات المستخدم لتكون واجهة المستخدم الرئيسية.
)التحويل عن طريق تحكم
شاشات واجهات المستخدم الفرعية يظهر عليها
مركزي( وواجهات المستخدم الفرعية تتبع تلقائيًا وضع التشغيل الذي تحدده واجهة
المستخدم الرئيسية.
واجهة المستخدم الرئيسية وحدها هي التي يمكنها تحديد وضع التدفئة أو التبريد.

قم بإطفاء أي أجهزة تسخين مشتعلة ،وتهوية الغرفة واالتصال بالوكيل
المحلي بالمنطقة التي اشتريت منها الوحدة.
ال تستخدم النظام إال بعد أن يؤكد فني الخدمة على أنه تم إصالح الجزء
الذي تسرب منه غاز التبريد.

٧۔٢

خدمة ما بعد البيع والضمان

٧۔٢۔١

مدة الضمان

▪ يشتمل هذا المنتج على بطاقة ضمان تم ملؤها بواسطة الوكيل في وقت
التركيب .ويجب على العميل مراجعة البطاقة المكملة واالحتفاظ بها بعناية.
▪ إذا كان من الضروري إجراء إصالحات على المنتج في فترة الضمان ،فاتصل
بالوكيل المحلي واحتفظ ببطاقة الضمان في متناول يديك.

٧

الصيانة والخدمة
مالحظة
تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك .وطلب من فني خدمة
مؤهل القيام بهذا العمل.
تحذير
تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو
أسالك أخرى عندما ينصهر المنصهر .حيث قد يتسبب استخدام السلك أو
السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

٧۔٢۔٢

الصيانة والفحص الموصى بهما

نظرًا لتجمع الغبار عند استخدام الوحدة لعدة أعوام ،قد ينخفض أداء الوحدة إلى
حد ما .وبما أن تفكيك وتنظيف دواخل الوحدات يتطلب خبرة فنية ولضمان أفضل
صيانة ممكنة للوحدات ،نوصي بإبرام عقد صيانة وفحص باإلضافة إلى أنشطة
الصيانة العادية .ولدينا شبكة من الوكالء يتمتعون بحق الوصول إلى مخزون دائم
من المكونات األساسية من أجل الحفاظ على تشغيل وحدتك ألطول فترة ممكنة.
اتصل بالوكيل المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
عندمًا تطلب تدخال ً من الوكيل المحلي ،بأبلغه دائمًا ما يلي:
▪ اسم طراز الوحدة بالكامل.

تنبيه
ال تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج
الهواء .ال تقم بإزالة وقاء المروحة .قد ينجم عن دوران المروحة
بسرعة عالية حدوث إصابة.

▪ رقم التصنيع )المبين على لوحة الوحدة(.
▪ تاريخ التركيب.
▪ األعراض أو العطل ،وتفاصيل الخلل.
تحذير

تنبيه

▪ تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو
إصالحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى
حدوث صدمة كهربائية أو حريق .اتصل بالموزع.

بعد االستخدام لفترة طويلة ،افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق
من عدم تلفها .فإذا كانت تالفة ،فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر
ذلك عن إصابات.

▪ في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد ،تأكد من عدم وجود
مصادر لهب مكشوفة .وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا ،وغير سام
وغير قابل لالشتعال ،لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل
عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل لالشتعال من الدفايات
المروحية أو أفران الغاز ،إلخ .واستعن دائمًا بفنيي خدمة مؤهلين
لتأكيد إصالح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

مالحظة
ال تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تنر أو مادة
كيميائية ،إلخ ،.حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طالؤها .وإذا كانت
متسخة للغاية ،فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء،
ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة .امسحها بقطعة قماش أخرى
جافة.

٧۔١

نبذة عن الفريون

يحتوي هذا المنتج على الغازات المسببة لالحتباس الحراري .ال تصرف الغازات في
الجو.

٨

استكشاف المشكالت وحلها

في حالة حدوث أحد األعطال التالية ،اتخذ اإلجراءات الموضحة أدناه واتصل
بالموزع.

نوع غاز التبريدR410A :
قيمة احتمال اإلحترار العالمي )GWP): 2087.5
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استكشاف المشكالت وحلها
الكود الرئيسي المحتويات

تحذير
أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير
عادي )رائحة احتراق ،إلخ.(.
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب
أو صدمة كهربائية أو اندالع حريق .اتصل بالوكيل.
يجب إصالح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

تم تفعيل جهاز الحماية الخارجي
فشل ) EEPROMالداخلية(
تعطل نظام التصريف )الداخلية(
تعطل محرك المروحة )الداخلية(
تعطل القالبة الدوارة )الداخلية(

العطل

الحل

تعطل صمام التمدد )الداخلية(

في حال تحرك أحد أجهزة األمان بشكل متكرر مثل
الفيوز أو قاطع التيار أو قاطع تسرب األرضي أو إن لم
يعمل مفتاح التشغيل/اإليقاف " "ON/OFFبشكل جيد.

إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.

تعطل التصريف )الوحدة الداخلية(
تعطل غرفة غبار الفلتر )الداخلية(
تعطل ضبط القدرة )الداخلية(

في حال تسرب الماء من الوحدة.

أوقف التشغيل.

مفتاح التشغيل ال يعمل بشكل جيد.

افصل مصدر اإلمداد بالطاقة.

تعطل النقل بين لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية ولوحة الدوائر المطبوعة
الفرعية )الداخلية(

إذا كانت شاشة الريموت تشير إلى رقم الوحدة ،يومض
لمبة التشغيل ويظهر رمز العطل.

أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز
العطل.

تعطل ثرمستور المبادل الحراري )الداخلية؛ السائل(

إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ولم يكن أي
من األعطال المذكورة أعاله واضحًا ،فتحقق من الجهاز وفقًا لإلجراءات التالية.

تعطل ثرمستور المبادل الحراري )الداخلية؛ الغاز(
تعطل ثرمستور شفط الهواء )الداخلية(
تعطل ثرمستور تفريغ الهواء )الداخلية(

العطل

اإلجراء

تعطل كاشف الحركة أو مستشعر درجة حرارة األرض )الداخلية(

إذا كان النظام ال يعمل على
اإلطالق.

▪ تحقق من عدم انقطاع التيار الكهربائي .وانتظر
حتى عودة التيار الكهربائي .وإذا حدث انقطاع
التيار الكهربائي أثناء التشغيل ،فسيبدأ النظام في
التشغيل تلقائيًا مباشرةً بعد عودة التيار الكهربائي.

تعطل ثرمستور واجهة المستخدم )الداخلية(

▪ تحقق من عدم انصهار المنصهر أو عمل قاطع
التيار .وغيِّر المنصهر أو أعد ضبط قاطع التيار إذا
لزم األمر.
إذا انتقل النظام إلى تشغيل
▪ تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء
المروحة فقط ،لكنه بمجرد انتقاله
بالوحدة الخارجية أو الداخلية بأية عوائق .قم
إلى تشغيل التدفئة أو التبريد
بإزالة أي عائق ووفر له تهوية جيدة.
يتوقف النظام.
▪ تحقق مما إذا كانت شاشة واجهة المستخدم يظهر
)حان وقت تنظيف فلتر الهواء() .ارجع
عليها
إلى " ٧الصيانة والخدمة" ] [113و "الصيانة" في
دليل الوحدة الداخلية(.
النظام يعمل لكنه التبريد أو
التدفئة ليسا بالدرجة الكافية.

▪ تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء
بالوحدة الخارجية أو الداخلية بأية عوائق .قم
بإزالة أي عائق ووفر له تهوية جيدة.
▪ تحقق من عدم انسداد فلتر الهواء )ارجع إلى
"الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية(.
▪ تحقق من إعداد درجة الحرارة.
▪ تحقق من إعداد سرعة المروحة في واجهة
المستخدم.
▪ تحقق من عدم وجود أبواب أو نوافذ مفتوحة.
أغلق األبواب والنوافذ لمنع دخول الهواء.
▪ تحقق من عدم احتواء الغرفة على عدد كبير جدًا
من األشخاص أثناء تشغيل التبريد .تحقق مما إذا
كان مصدر الحرارة في الغرفة زائدًا عن الحد.
▪ تحقق من عدم دخول أشعة الشمس المباشرة
إلى الغرفة .واستخدم ستائر أو حواجز.
▪ تحقق من أن زاوية تدفق الهواء مناسبة.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك ،بعد التحقق من جميع العناصر
المذكورة أعاله ،فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد األعراض واسم الطراز الكامل
للوحدة )مع رقم التصنيع إن أمكن( وتاريخ التثبيت )قد يكون مدرج في بطاقة
الضمان(.

تعطل لوحة الدوائر المطبوعة )الخارجية(
تم تفعيل كاشف تسرب التيار )الخارجية(
تم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع
تعطل الضغط المنخفض )الخارجية(
اكتشاف قفل الضاغط )الخارجية(
تعطل محرك المروحة )الخارجية(
تعطل صمام التمدد اإللكتروني )الخارجية(
تعطل درجة حرارة التصريف )الخارجية(
درجة حرارة الشفط غير عادية )الخارجية(
اكتشاف الشحن الزائد لغاز التبريد
تعطل مفتاح الضغط المرتفع
تعطل مفتاح الضغط المنخفض
خلل محرك المروحة )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة الحرارة المحيطة )الخارجية(
تعطل مستشعر الضغط
تعطل مستشعر التيار
تعطل مستشعر درجة حرارة التفريغ )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة حرارة غاز المبادل الحراري )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة حرارة الشفط )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة حرارة إزالة الجليد )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة حرارة السائل )بعد  HEللتبريد الدوني( )الخارجية(
تعطل )ملف( مستشعر درجة حرارة السائل )الخارجية(
تعطل مستشعر درجة حرارة الغاز )بعد  HEللتبريد الدوني( )الخارجية(
تعطل مستشعر الضغط المرتفع )(S1NPH
تعطل مستشعر الضغط المنخفض )(S1NPL
لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بـ INVغير طبيعية
درجة حرارة الريش غير طبيعية
خطأ في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمحول
اكتشاف تجاوز تيار الضاغط
قفل الضاغط )بدء التشغيل(

٨۔١

أكواد األخطاء :نظرة عامة

في حالة ظهور أحد أكواد األعطال على شاشة واجهة مستخدم الوحدة الداخلية،
فاتصل بفني التركيب وأبلغه بكود العطل ،ونوع الوحدة ،والرقم المسلسل )يمكنك
العثور على هذه المعلومات على لوحة الوحدة(.
يتم توفير قائمة بأكواد األعطال للرجوع إليها .ويمكنك ،تبعًا لمستوى كود العطل،
إعادة ضبط الكود بالضغط على زر التشغيل/اإليقاف .وإذا لم تتمكن من ذلك،
فاستشر فني التركيب.
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النقل للوحدة الخارجية  -المحول :مشكلة في النقل لـINV
جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـINV
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
تعطل ثرمستور الريش
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي

دليل التركيب والتشغيل
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٨استكشاف المشكالت وحلها
الكود الرئيسي المحتويات

٨۔٢۔٥

العَرَض :ال يتوافق اتجاه المروحة مع اإلعداد

تعطل ضبط القدرة )الخارجية(
انخفاض غير طبيعي في الضغط المنخفض ،خطأ في صمام التمدد
تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي
نقص الجهد الكهربائي لـINV
لم يتم تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام حتى اآلن

ال يتوافق اتجاه المروحة مع شاشة واجهة المستخدم .وال يتحرك اتجاه المروحة
بشكل دوار .وهذا بسبب التحكم في الوحدة عن طريق الكمبيوتر الصغير.

٨۔٢۔٦

الداخلية(

خطأ في توصيل األسالك بين الوحدات الداخلية والخارجية
واجهة المستخدم غير طبيعية  -االتصال الداخلي
خطأ في توصيل األسالك بين الوحدات الخارجية
االتصال بين واجهة المستخدم الرئيسية والفرعية غير طبيعي
عدم تطابق النظام .دمج نوع خاطئ من الوحدات الداخلية .تعطل الوحدة
الداخلية.
تعطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق النوع
ازدواج العنوان المركزي

العَرَض :خروج ضباب أبيض من الوحدة )الوحدة

▪ عندما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة أثناء تشغيل التبريد .إذا كان الجزء الداخلي
من الوحدة الداخلية ملوثًا للغاية ،فقد يؤدي ذلك إلى تفاوت توزيع درجة الحرارة
داخل الغرفة .من الضروري تنظيف الجزء الداخلي من الوحدة الداخلية .اسأل
الوكيل عن التفاصيل الخاصة بتنظيف الوحدة .ويتطلب هذا التشغيل فني خدمة
مؤهل.
▪ مباشرةً بعد توقف تشغيل التبريد وفي حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة ونسبة
الرطوبة .وهذا ألن غاز التبريد الدافئ يتدفق عائدًا إلى الوحدة الداخلية ويولد
البخار.

تعطل في جهاز التحكم المركزي في االتصال  -الوحدة الداخلية
تعطل العنوان التلقائي )عدم التوافق(

٨۔٢۔٧

العَرَض :خروج ضباب أبيض من الوحدة )الوحدة

تعطل العنوان التلقائي )عدم التوافق(

الداخلية ،الوحدة الخارجية(

٨۔٢

األعراض التي ال تعتبر مشكالت في الجهاز

عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع .تتحول الرطوبة
التي يولدها إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجه من الوحدة.

األعراض التالية ال تشير إلى عطل في النظام:

٨۔٢۔٨
٨۔٢۔١

العَرَض :النظام ال يعمل

▪ ال يبدأ تشغيل مكيف الهواء مباشرةً بعد الضغط على زر التشغيل/اإليقاف في
واجهة المستخدم .فإذا أضاء مصباح التشغيل ،يكون النظام في حالته الطبيعية.
ولمنع تجاوز الحمل في محرك الضاغط ،يبدأ تشغيل مكيف الهواء بعد  5دقائق
من توصيله بمصدر التيار الكهربائي إذا كان قد تم فصله من مصدر التيار
الكهربائي قبل ذلك مباشرةً .ويحدث نفس التأخر في بدء التشغيل بعد استخدام
زر محدد وضع التشغيل.
▪ إذا ظهرت إشارة "تحت تحكم مركزي" على واجهة المستخدم ،فإن الضغط على
زر التشغيل يجعل الشاشة تومض لثوانٍ قليلة .وتشير الشاشة الوامضة إلى أنه ال
يمكن استخدام واجهة المستخدم.
▪ ال يبدأ تشغيل النظام مباشرةً بعد توصيله بمصدر التيار الكهربائي .انتظر لمدة
دقيقة حتى يكون الكمبيوتر الصغير جاهزًا للتشغيل.

٨۔٢۔٢

العَرَض :ال يمكن التحويل بين التبريد/التدفئة

)التحويل عن طريق تحكم مركزي( ،فإن هذا
▪ عندما يظهر على الشاشة
يوضح أنها واجهة مستخدم فرعية.
▪ عندما يتم تركيب مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة ويظهر
)التحويل عن طريق تحكم مركزي( ،فهذا يكون بسبب
على الشاشة
التحكم في التحويل بين التبريد/التدفئة عن طريق مفتاح التحكم عن بُعد في
التحويل بين التبريد/التدفئة .اسأل الوكيل عن مكان تركيب مفتاح التحكم عن
بُعد.

العَرَض :واجهة المستخدم يظهر عليها " "U4أو ""U5
وتتوقف ،لكنها تبدأ التشغيل مرة أخرى بعد دقائق قليلة

هذا بسبب تعرض واجهة المستخدم لتشويش من أجهزة كهربائية أخرى بخالف
مكيف الهواء .وهذا التشويش يمنع االتصال بين الوحدات ،مما يتسبب في توقفها.
ويُعاد التشغيل تلقائيًا عندما يتوقف التشويش.

٨۔٢۔٩

العَرَض :ضجيج مكيفات الهواء )الوحدة الداخلية(

▪ يُسمع صوت "زن" مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي .صمام التمدد
اإللكتروني داخل الوحدة الداخلية يبدأ في العمل ويُحدث هذا الضجيج.
وسينخفض صوته في غضون دقيقة واحدة تقريبًا.
▪ يُسمع صوت "شاه" مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو في
وضع التوقف .وعندما تكون مضخة التصريف )ملحقات اختيارية( في وضع
التشغيل ،يُسمع صوت هذا الضجيج.
▪ يُسمع صوت صرير "بيشي-بيشي" عندما يتوقف النظام بعد تشغيل التدفئة .وهذا
الضجيج يحدث بسبب تمدد وانكماش األجزاء البالستيكية الناجمين عن تغير
درجة الحرارة.
▪ يُسمع صوت "ساه"" ،كورو-كورو" منخفض أثناء توقف الوحدة .وعندما تكون
وحدة داخلية أخرى في وضع التشغيل ،يُسمع صوت هذا الضجيج .ولمنع بقاء
الزيت وغاز التبريد في النظام ،تستمر كمية صغيرة من غاز التبريد في التدفق.

٨۔٢۔١٠

العَرَض :ضجيج مكيفات الهواء )الوحدة الداخلية،
الوحدة الخارجية(

٨۔٢۔٣

العَرَض :تشغيل المروحة ممكن ،لكن ال يتم تشغيل
التبريد والتدفئة

مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي .يكون الكمبيوتر الصغير جاهزًا للتشغيل
ويقوم بإجراء فحص االتصال مع جميع الوحدات الداخلية .يرجى االنتظار لمدة 12
دقيقة )بحد أقصى( حتى يتم االنتهاء من العملية.

٨۔٢۔٤

العَرَض :ال تتوافق سرعة المروحة مع اإلعداد

ال تتغير سرعة المروحة حتى إذا تم الضغط على زر تعديل سرعة المروحة .أثناء
تشغيل التدفئة ،عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة،
تتوقف الوحدة الخارجية وتنتقل الوحدة الداخلية إلى سرعة المروحة المنخفضة
جدًا .وهذا لمنع هبوب الهواء البارد بشكل مباشر على شاغلي الغرفة .لن تتغير
سرعة المروحة حتى عندما يتم تشغيل وحدة داخلية أخرى في وضع التبريد ،إذا تم
الضغط على الزر.
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▪ يُسمع صوت هسهسة منخفض مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل
التبريد أو إزالة الصقيع .وهذا هو صوت غاز التبريد المتدفق من خالل كل من
الوحدتين الداخلية والخارجية.
▪ صوت هسهسة يُسمع عند بدء التشغيل أو مباشرةً بعد إيقاف التشغيل أو تشغيل
إزالة الصقيع .وهذا هو ضجيج غاز التبريد الذي يحدث بسبب توقف التدفق أو
تغير التدفق.

٨۔٢۔١١

العَرَض :ضجيج مكيفات الهواء )الوحدة الخارجية(

عندما تتغير نبرة ضجيج التشغيل .ويحدث هذا الضجيج بسبب تغير التردد

٨۔٢۔١٢

العَرَض :خروج غبار من الوحدة

عندما تُستخدم الوحدة ألول مرة منذ فترة طويلة .وهذا بسبب دخول غبار إلى
الوحدة.
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النقل إلى مكان آخر
 يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف:العَرَض

١٨۔٢۔٨

الوحدة الداخلية
 وعندما تكون وحدة.يتم تشغيل عدة وحدات داخلية مختلفة على نفس النظام
. سيستمر تدفق بعض غاز التبريد من خالل الوحدة،أخرى قيد التشغيل

 إمكانية خروج روائح من الوحدات:العَرَض

١٣۔٢۔٨

 وبعد ذلك تُخرجها مرة. إلخ،قد تمتص الوحدة روائح الغرف واألثاث والسجائر
.أخرى

 مروحة الوحدة الخارجية ال تدور:العَرَض

١٤۔٢۔٨

. يتم التحكم في سرعة المروحة بهدف تحسين تشغيل المنتج.أثناء التشغيل

النقل إلى مكان آخر

٩
"88"  يظهر على الشاشة:العَرَض

 حيث يتطلب نقل،اتصل بالوكيل المحلي لديك إلزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها
.الوحدات خبرة فنية

التخلص من الجهاز

١٠

١٥۔٢۔٨

هذه هي الحالة مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وهي تعني أن
. ويستمر ذلك لمدة دقيقة واحدة.واجهة المستخدم في حالة طبيعية

 الضاغط في الوحدة الخارجية ال يتوقف بعد:العَرَض

١٦۔٢۔٨

تشغيل التدفئة لفترة قصيرة
 اتصل بالوكيل المحلي عند التخلص من.هذه الوحدة تستخدم الهيدروفلوروكربون
.هذه الوحدة

. دقائق10  إلى5  وستتوقف الوحدة بعد.هذا لمنع بقاء غاز التبريد في الضاغط

مالحظة

 الجزء الداخلي للوحدة الداخلية ساخن حتى:العَرَض

 ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز:ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك
ومعالجة الفريون وتغير الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات
 يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة.المعمول بها
.إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها

١٧۔٢۔٨

عند إيقاف الوحدة
هذا بسبب قيام سخان علبة المرافق بتسخين الضاغط بحيث يمكن بدء تشغيل
.الضاغط بسالسة

معلومات لفني التركيب
 قطر األنابيب:األنابيب الملحقة

٣۔١١

Øb

Øa

HP

(األنابيب الملحقة )ملم

19.1

25.4

8

أنبوب الغاز

22.2

10

▪ التوصيل من الواجهة

28.6

12

ID Øa

14
16

▪ التوصيل من األسفل

18

ID Øa
OD Øb

20
9.5
12.7

ID Øb

8

أنبوب السائل

10

▪ التوصيل من الواجهة

9.5

12

12.7

14
16

١١

نبذة

١۔١١

في
 نرغب مع.األكبر لتقليل األثر البيئيDaikin هي جزء من التزام
 وتُعد إعادة استخدام غاز التبريد المستخلص.إنشاء اقتصاد دائري لغازات التبريد
 المُنتجة والمُباعة في أوروبا أحد اإلجراءات المنشودة لتحقيقVRV في وحدات
: قم بزيارة، لمزيد من المعلومات حول البلدان الداخلة في النطاق.هذا األمر
.http://www.daikin.eu/loop-by-daikin

فك الملحقات من الوحدة الخارجية

٢۔١١

.تأكد من وجود كل الملحقات في الوحدة

a

ID Øb

نبذة عن الصندوق

1×

b

c

1×

d

1×

REQUEST FOR THE INDICATION OF INSTALLATION INFORMATION
No.

ID Øa

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

24

4

25

26

27

28

29

30

No.

ADDITIONAL CHARGING
OUTDOOR AMOUNT
UNIT

kg

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

No.

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O22.2 x 0.37

(m) x 0.37
TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O12.7 x 0.12

31

32

34

33

35

36

37

38

39

40

(m) x 0.12

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O19.1 x 0.26

(m) x 0.26
TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O9.5 x 0.059

(m) x 0.059

TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O15.9 x 0.18

(m) x 0.18
TOTAL LENGTH OF LIQUID
PIPE SIZE O6.4 x 0.022

(m) x 0.022

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

No.

41

42

43

45

44

46

47

48

49

58

59

No.

No.

52

53

54

56

55

57

kg

DATE

RESULT LEAK CHECK

60

DATE
61

62

63

AMOUNT

64

RESULT LEAK CHECK

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

DATE
AMOUNT

2. RECORD FOR SETTINGS (CONTENTS SEE INSTALLATION MANUAL)
SETTING

ONLY FOR RYYQ8~20 MODELS
RYYQ8~12 RYYQ14-16 RYYQ18-20
1.1
0.9
1.3

AMOUNT
51

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

Total indoor unit
capacity connection
kg ratio (CR)
8HP 10-12HP 14-16HP 18-20HP
0.5
0
0
Total indoor unit capacity 50%< CR < 105% 0
1.0
0.5
when piping length <30m105%< CR < 130% 0.5
0.5
0.5
0
0
50%< CR < 70% 0
1.0
0.5
0.5
Total indoor unit capacity 70%< CR < 85% 0.3
1.5
1
1
when piping length >30m 85%< CR < 105% 0.7
2.0
1.5
1.5
105%< CR < 130% 1.2

2. RECORD OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE AMOUNT AND RESULT OF LEAK CHECK OPERATION

50

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

1×

CALCULATE THE ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT BASED ON THE FORMULA BELOW BEFORE CHARGING.
WHEN RE-CHARGING TOTAL AMOUNT OF REFRIGERANT , CHARGE THE TOTAL OF THE AMOUNT CHARGED AT
SHIPMENT (INDICATED ON THE MACHINE NAMEPLATE) AND THE ADDITIONAL AMOUNT SHOWN AS FOLLOWS :

MODELNAME

No.

BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES.
1. CALCULATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT

MODELNAME
INSTALLATION
SITE

INSTALLATION
SITE

REQUEST FOR THE INDICATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AND LEAK DETECTION OPERATION RESULT

BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES.

1. RECORD OF INDOOR UNIT MODEL AND INSTALLATION SITE

e

1×

VALUE

REMARK

DATE

SETTING

VALUE

REMARK

RESULT LEAK CHECK

DATE

DATE
AMOUNT
RESULT LEAK CHECK

15.9

12.7

3. RECORD OF INSTALLATION DATE

18
▪ التوصيل من األسفل

ID Øb

ID Øa
8
10
22.2

19.1

12
14

()أ

25.4

18
20

دليل التركيب والتشغيل

14

YEAR

4. MODEL NAME

3. FOR DETAILS CONCERNING PIPING SELECTION AND CALCULATION OR HOW TO OPERATE THE LEAK DETECTION FUNCTION, PLEASE REFER TO THE INSTALLATION MANUAL.

5. MANUFACTURING NUMBER

4. AFTER FILLING IN THIS TABLE, PLEASE PUT IT ON THE SWITCH BOX COVER.

f

1×

3P328192-1

g

1×

أنبوب المعادل

▪ التوصيل من الواجهة

ID Øa
ID Øb

16
28.6

MONTH

3P328191-1

20

19.1

DAY

6. AFTER EQUIPPING, PLEASE PUT IT ON THE BACK SIDE OF THE FRONT PLATE.

▪ التوصيل من األسفل

ID Øa
OD Øb

احتياطات السالمة العامة
دليل التركيب ودليل التشغيل
بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي
ملصق معلومات التركيب
بطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري
بطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري متعددة اللغات
حقيبة ملحقات األنابيب

a
b
c
d
e
f
g

RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
 المضخة الحرارية+VRV IV
4P546220-1C – 2020.10

١٢عن الوحدات والخيارات
)أ(

١١۔٤

فقط لطرازات .RYMQ

١٢۔٢

إخراج دعامة النقل

مخططات الجهاز
مالحظة
يجب أال يتم تصميم النظام في درجات حرارة تقل عن – 15درجة
مئوية.

فقط لـ HP14~20
مالحظة

a

i

إذا تم تشغيل الوحدة مع وجود دعامة النقل ملحقةً بها ،فقد ينشأ عن
ذلك اهتزاز أو ضجيج غير عادي.
يجب إزالة دعامة النقل المركبة فوق دعامة الضاغط لحماية الوحدة أثناء النقل.
تابع كما هو موضح في الشكل واإلجراء أدناه.
1

فك صمولة التثبيت برفق ).(a

2

قم بإزالة دعامة النقل ) (bكما هو موضح في ا لشكل أدناه.

3

اربط صمولة التثبيت ) (aمرة أخرى.

c

c

a

e

d

f
g

g

a
b
c
d
e

)3 (12.3 N·m
1

c

c

b

f
g
h
i

h

g

g

g

الوحدة الخارجية ذات المضخة الحرارية VRV IV
أنابيب غاز التبريد
الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشر (VRV (DX
هيدروبوكس (VRV LT (HXY080/125
صندوق التفريع )مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر
) (RA) Residential Air (SAأو ((Sky Air (DX
الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر )((RA) Residential Air (DX
واجهة المستخدم )تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية(
واجهة المستخدم )السلكية ،تُخصص تبعًا لنوع الوحدة الداخلية(
مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة

2

b

١٢

عن الوحدات والخيارات

١٢۔١

حول الوحدة الخارجية

١٣

تركيب الوحدة

١٣۔١

تجهيز مكان التركيب

١٣۔١۔١

متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الخارجية

مراعاة التوجيهات المتباعدة .راجع فصل "البيانات الفنية".
تنبيه

دليل التركيب هذا يخص نظام المضخة الحرارية  ,VRV IVالذي يُدار بمحول
بالكامل.

هذا الجهاز غير مصمم ليصل إليه عامة الناس ،فركبه في مكان آمن،
محميًا من الوصول السهل إليه.

قائمة الطرازات:
الوصف

هذه الوحدة ،على حد سواء الداخلية والخارجية ،مناسبة للتركيب في
أي بيئة تجارية وصناعية خفيفة.

طراز التدفئة المستمرة الفردي.

مالحظة

الطراز
RYYQ8~20

)أ(

RYYQ22~54

)أ(

طراز التدفئة المستمرة المتعدد )يتكون من  2أو  3وحدات
.(RYMQ

RXYQ8~20

طراز التدفئة غير المستمرة الفردي.

RXYQ22~54

طراز التدفئة غير المستمرة المتعدد )يتكون من  2أو 3
وحدات .(RXYQ

)أ(

هذا منتج من الفئة "أ" .وفي أي بيئة محلية ،قد يتسبب هذا المنتج في
حدوث تشويش على الراديو وفي هذه الحالة قد يُطلب من المستخدم
اتخاذ تدابير مالئمة.

توفر طرازات  RYYQراحة مستمرة أثناء تشغيل إزالة الصقيع.

تبعًا لنوع الوحدة الخارجية التي يتم اختيارها ،سوف توجد أو لن توجد بعض
الوظائف .وسوف تتم اإلشارة إلى ذلك طوال دليل التركيب هذا ولفت انتباهكم
إليه .وهناك ميزات معينة ال تتوفر إال في طرازات معينة.
هذه الوحدات مصممة للتركيب الخارجي ومخصصة الستعماالت المضخة الحرارية
بما في ذلك االستعماالت الهوائية الهوائية واالستعماالت الهوائية المائية.
هذه الوحدات )في االستخدام الفردي لكل وحدة( لها قدرات تدفئة تتراوح من 25
إلى  63كيلو واط وقدرات تبريد تتراوح من  22.4إلى  56كيلو واط .وفي الدمج
المتعدد ،يمكن أن تصل قدرة التدفئة حتى  168كيلو واط وفي التبريد حتى 150
كيلو واط.
الوحدة الخارجية مصممة للعمل في وضع التدفئة في درجات حرارة محيطة تتراوح
من –°20مئوية رطبة إلى °15.5مئوية رطبة وفي وضع التبريد في درجات حرارة
محيطة تتراوح من –°5مئوية جافة إلى °43مئوية جافة.
-Uال يمكن دمج وحدات سالسل مع-Tوحدات سالسل.

دليل التركيب والتشغيل
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تركيب الوحدة
١٣۔١۔٢

متطلبات مكان التركيب اإلضافية للوحدة الخارجية في
المناخات الباردة

ألغراض الخدمة ،مطلوب الوصول إلى األزرار االنضغاطية الموجودة على لوحة
الدوائر المطبوعة الرئيسية  .PCBللوصول إلى هذه األزرار االنضغاطية ،ال داعي
لفتح غطاء صندوق المكونات الكهربائية .انظر "الوصول إلى مكونات اإلعدادات
الميدانية" ].[333

مالحظة
عند تشغيل الوحدة في درجة حرارة خارجية منخفضة مع ظروف
الرطوبة العالية ،تأكد من اتخاذ االحتياطات الالزمة للحفاظ على فتحات
التصريف بالوحدة سالكة دون انسداد باستخدام األدوات المناسبة.

١٣۔٢۔٢

فتح صندوق المكونات الكهربائية بالوحدة الخارجية
مالحظة
ال تستخدم قوة مفرطة عند فتح غطاء صندوق المكونات الكهربائية.
حيث قد تؤدي القوة المفرطة إلى تشويه الغطاء ،مما يؤدي إلى دخول
المياه التي تسبب تعطل الجهاز.

في التدفئة:
20
15.5
15

8~12 HP

10

a

0
–5

)TAO (°C WB

b

5

SW8

–10
–15

×2
14~20 HP

–20
25 27 30

20

15

10

)TAI (°C DB

 aنطاق تهيئة التشغيل

SW8

 bنطاق التشغيل

×6

 AITدرجة الحرارة الداخلية المحيطة

مالحظة

 AOTدرجة الحرارة الخارجية المحيطة

عند إغالق غطاء صندوق المكونات الكهربائية ،تأكد من أن مادة منع
التسرب على الجانب الخلفي السفلي من الغطاء غير محشورة وتميل
نحو الداخل )انظر الشكل أدناه(.

إذا كان من الالزم تشغيل الوحدة لمدة  5أيام في هذه المنطقة
ذات الرطوبة العالية )< ،(%90توصي  Daikinبتركيب مجموعة
الشرائط الحرارية االختيارية ) EKBPH012TAأو (EKBPH020TA
للحفاظ على فتحات التصريف سالكة دون انسداد.

a
b
c

١٣۔٢

فتح الوحدة

١٣۔٢۔١

فتح الوحدة الخارجية

d

a
b
c
d
e

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
خطر :خطر االحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

14~20 HP

e

8~12 HP

غطاء صندوق المكونات الكهربائية
الجانب األمامي
الكتلة الطرفية إلمداد الطاقة
مادة منع التسرب
قد يدخل غبار ورطوبة
غير مسموح به
مسموح به

١٣۔٣

تثبيت الوحدة الخارجية

١٣۔٣۔١

توفير هيكل التركيب

تأكد من تركيب الوحدة بشكل مستوٍ على قاعدة قوية بشكل كافٍ لمنع االهتزاز
والضجيج.
مالحظة

×14

×14

بعد فتح األلواح األمامية ،يمكن الوصول إلى صندوق المكونات الكهربائية .انظر
"فتح صندوق المكونات الكهربائية بالوحدة الخارجية" ].[163

RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
 +VRV IVالمضخة الحرارية
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▪ عند الحاجة إلى زيادة ارتفاع تركيب الوحدة ،ال تستخدم حوامل
لدعم األركان فقط.
▪ الحوامل الموجودة أسفل الوحدة يجب أن يكون عرضها  100مم
على األقل.

دليل التركيب والتشغيل
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١٤تثبيت األنابيب

١٤
mm

m

m
00

≥1

تثبيت األنابيب

00

≥1

*
غير مسموح به
مسموح به )* = التركيب المفضل(

١٤۔١

تجهيز مواسير الفريون

١٤۔١۔١

متطلبات أنابيب غاز التبريد

▪ يجب أال يقل ارتفاع األساس عن  150ملم من األرض .وفي المناطق التي
تتساقط فيها الثلوج بغزارة ،ينبغي زيادة هذا االرتفاع ،تبعًا لمكان ووضع
التركيب.

مالحظة
يتطلب غاز التبريد  R410Aاحتياطات صارمة للحفاظ على نظافة
وجفاف النظام .وينبغي منع المواد الغريبة )بما في ذلك الزيوت
المعدنية أو الرطوبة( من االختالط في النظام.

▪ التركيب المفضل يكون على أساس طولي صلب )دعامة من الصلب أو اإلسمنت(
والتأكد من أن القاعدة الموجودة أسفل الوحدة أكبر من المنطقة الرمادية اللون.
يجب أن يكون األساس أكبر من المنطقة المميزة باللون الرمادي.

مالحظة

≥AB

قد تكون المواسير واألجزاء الحاوية للضغط مناسبة للفريون .استخدم
النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لمواسير الفريون.

AA

▪ استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.
≥929

≤613

729

▪ يجب أن تكون المواد الغريبة داخل المواسير )بما في ذلك الزيوت الخاصة
بالتركيب( ≥ 30ملجم 10/م.
▪ درجة الصالبة :استخدم أنابيب بدرجة صالبة تتوافق مع قُطْر األنبوب كما هو
مدرج في الجدول أدناه.

)(mm

a
أ

الحد األدنى لألساس
نقطة الربط )(×4

HP

AA

AB

12~8

766

992

20~14

1076

1302

▪ ثبت الوحدة في مكانها باستخدام أربع مسامير تثبيت  .M12ومن األفضل ربط
مسامير تثبيت األساس حتى يبقى طولها  20ملم فوق سطح األساس.

 Øاألنبوب

درجة صالبة مادة األنابيب

≥ 15.9مم

) Oملدن(

≤ 19.1مم

) 1/2Hنصف صلب(

▪ تم أخذ جميع أطوال األنابيب والمسافات في االعتبار )انظر فقرة "حول طول
األنابيب" في الدليل المرجعي لفني التركيب(.

١٤۔١۔٢

تحديد حجم األنابيب

20 mm

حدد الحجم المناسب باستخدام الجداول التالية والشكل المرجعي )فقط لغرض
البيان(.

مالحظة
▪ جهز قناة تصريف للمياه في جميع أنحاء األساس لتصريف مياه
الصرف من جميع أنحاء الوحدة .سيتجمد الماء الذي تم تصريفه
من الوحدة الخارجية خالل عملية التدفئة وفي ظل وجود درجات
الحرارة الخارجية سلبية .وإذا لم يتم االعتناء بتصريف المياه ،فإن
المنطقة المحيطة بالوحدة قد تكون زلقة جدًا.

B

B

B
C y

x

A

a
F
3

G

▪ عند التركيب في بيئة تساعد على التأكل ،استخدم صمولة مع فلكة
بالستيكية ) (aلحماية جزء ربط صمولة من الصدأ.

D
b

E
5
1,2
3
4,5
a،b
x،y

a

4

2

1

الوحدة الداخلية VRV DX
صندوق تحديد التفريع )(*BP
الوحدة الداخلية RA DX
مجموعة التفريع الداخلي
مجموعة التوصيالت المتعددة الخارجية

 :A, B, Cاألنابيب بين الوحدة الخارجية ومجموعة تفريع غاز
التبريد )األولى(
اختر من الجدول التالي وفقًا لنوع القدرة اإلجمالية للوحدة الخارجية ،الموصلة
تنازليًا.
نوع قدرة الوحدة
الخارجية )(HP

دليل التركيب والتشغيل

17

حجم القطر الخارجي لألنبوب )مم(
أنبوب الغاز

أنبوب السائل

8

19.1

9.5

10

22.2

9.5

16~12

28.6

12.7

22~18

28.6

15.9
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تثبيت األنابيب
حجم القطر الخارجي لألنبوب )مم(

نوع قدرة الوحدة
الخارجية )(HP

أنبوب الغاز

أنبوب السائل

ضبط الحجم
فئة HP

24

34.9

15.9

34~26

34.9

19.1

34~26

54~36

41.3

19.1

54~36

أنبوب الغاز

) (a

 :Dاألنابيب بين مجموعات تفريع غاز التبريد
اختر من الجدول التالي وفقًا لنوع القدرة اإلجمالية للوحدة الداخلية ،الموصلة تنازليًا
ال تدع أنابيب التوصيل تتجاوز حجم أنابيب غاز التبريد المختار حسب اسم طراز
النظام العام.
حجم القطر الخارجي لألنبوب )ملم(

مؤشر قدرة الوحدة
الداخلية

أنبوب الغاز

أنبوب السائل

>150

15.9

9.5

x<200≥150

19.1

x<290≥200

22.2

x<420≥290

28.6

12.7
15.9

x<640≥420
x<920≥640

34.9

≤920

41.3

حجم القطر الخارجي لألنبوب )مم(

) (b

أنبوب السائل

38.1 ← 34.9
41.3

) (a

22.2 ← 19.1

) (b

إذا كان حجم الضبط غير متوفر ،يجب عليك استخدام الحجم القياسي .فالمقاسات األكبر من
مقاس الضبط غير مسموح بها .ولكن حتى لو استخدمت المقاس العادي ،مسموح بأن يكون
طول األنابيب المكافئ أكبر من  90م.
غير مسموح بمقاس ضبط األنابيب.

▪ يجب أن يكون سمك أنابيب غاز التبريد متوافقًا مع التشريعات المعمول بها .يجب
أن يكون الحد األدنى لسُمك أنابيب  R410Aوفقًا للجدول أدناه.
) Øقُطْر( األنبوب )ملم(

أدنى سمك ) tملم(

6.4/9.5/12.7

0.80
0.99

15.9
19.1/22.2

0.80

28.6

0.99

34.9

1.21
1.43

41.3

19.1
▪ إذا لم تكن أحجام األنابيب المطلوبة )األحجام بالبوصة( متاحة ،فإنه يُسمح أيضًا
باستخدام أقطار أخرى )األحجام بالملليمتر( ،ما أخذ التالي في االعتبار:

مثال:

▪ حدد حجم األنبوب األقرب إلى الحجم المطلوب.

▪ القدرة الدنيا لألنبوب" = "Eمؤشر قدرة الوحدة 1
▪ القدرة الدنيا لألنبوب "= "Dمؤشر قدرة الوحدة  + 1مؤشر قدرة الوحدة 2

▪ استخدم المهايئات المالئمة للتبديل من األنابيب المتاحة بحجم البوصة إلى
المتاحة بحجم مم )تجهيز ميداني(.

 :Eاألنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية

▪ يجب تعديل حساب غاز التبريد اإلضافي على النحو الوارد في "لتحديد كمية
المبرد اإلضافية" ].[243

يجب أن يكون حجم األنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر إلى الوحدة الداخلية هو
نفس حجم توصيل الوحدة الداخلية )في حال كانت الوحدة الداخلية من نوع
 VRV DXأو هيدروبوكس(.
حجم القطر الخارجي لألنبوب )مم(

مؤشر قدرة الوحدة
الداخلية

أنبوب الغاز

أنبوب السائل

50~15

12.7

6.4

140~63

15.9

9.5

200

19.1

250

22.2

)صندوق (BP
يجب أن يكون حجم األنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر في صندوق تحديد التفريع
 (*BPتبعًا للقدرة اإلجمالية للوحدات الداخلية الموصلة )فقط في حال تم توصيل
الوحدات الداخلية ) .(RA DX
حجم القطر الخارجي لألنبوب )ملم(

مؤشر القدرة اإلجمالية
للوحدات الداخلية الموصلة أنبوب الغاز
62~20

▪ عندما يكون طول األنبوب المكافئ بين الوحدات الخارجية والداخلية هو  90م أو
أكثر ،يجب زيادة حجم األنابيب الرئيسية )لكل من جانب الغاز وجانب السائل(.
وتبعًا لطول األنابيب ،قد تنخفض القدرة ،لكن حتى في مثل هذه الحالة ،البد
من زيادة حجم األنابيب الرئيسية .يمكن العثور على مزيد من المواصفات في
كتاب البيانات الهندسية الفنية.

e

 :Fاألنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد وصندوق تحديد التفريع

a

d

12.7

6.4

149~63

15.9

9.5

208~150

19.1

مثال:
القدرة الدنيا لألنبوب "] = "Fمؤشر قدرة الوحدة ] +[ 4مؤشر قدرة الوحدة [5

 :Gاألنابيب بين صندوق تحديد التفريع )صندوق  (BPوالوحدة
الداخلية RA DX

b

c

أنبوب السائل

فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية .RA DX
a
b
c
d
e

الوحدة الخارجية
األنابيب الرئيسية )تمديد إذا كان طول األنابيب المعادلة ≤  90م(
مجموعة تفريع غاز التبريد األولى
األنابيب بين مجموعة تفريع غاز التبريد والوحدة الداخلية
الوحدة الداخلية

حجم القطر الخارجي لألنبوب )مم(
أنبوب الغاز

8

22.2 ← 19.1

10

25.4 ← 22.2

12+14
16

أنبوب الغاز

30 ,25 ,20

9.5

50

12.7

28.6

12.7 ← 9.5

6.4
9.5

15.9

71

١٤۔١۔٣

تحديد مجموعات تفريع غاز التبريد

) (a

) (b

31.8 ← 28.6

أنبوب السائل

أنبوب السائل

15.9 ← 12.7
) (a

22~18
24

مؤشر قدرة الوحدة
الداخلية

60

ضبط الحجم
فئة HP

حجم القطر الخارجي لألنبوب )ملم(

مجموعات غاز التبريد
لنموذج األنابيب ،ارجع إلى "تحديد حجم األنابيب" ].[173

19.1 ← 15.9
34.9

) (b
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١٤تثبيت األنابيب
▪ عند استخدام وصالت مجموعة غاز التبريد في التفريعة األولى التي تُحسب من
جانب الوحدة الخارجية ،اختر من الجدول التالي وفقًا لقدرة الوحدة الخارجية
)مثال :وصلة مجموعة غاز التبريد ".("a
نوع قدرة الوحدة الخارجية )(HP

أنبوبان

8+10

KHRQ22M29T9

22~12

KHRQ22M64T

54~24

KHRQ22M75T

Ø19.1 mm

معلومات

▪ بالنسبة لوصالت مجموعات غاز التبريد بخالف التفريعة األولى )مثال :وصلة
مجموعة غاز التبريد "ب"( ،حدد طراز مجموعة التفريع المناسب تبعًا لمؤشر
القدرة اإلجمالية لجميع الوحدات الداخلية التي تم توصيلها بعد تفريعة غاز
التبريد.
مؤشر قدرة الوحدة الداخلية

Ø22.2 mm

Ø28.6 mm

الوصالت المصغرة أو وصالت  Tيتم تجهيزها ميدانيًا.
مالحظة
ال يمكن استخدام مجموعات تفريع غاز التبريد إال مع .R410A

أنبوبان

>200

KHRQ22M20T

x<290≥200

KHRQ22M29T9

x<640≥290

KHRQ22M64T

≤640

KHRQ22M75T

الوحدات الخارجية المتعددة :النماذج المتاحة

١٤۔١۔٤

▪ يجب تحديد مسار األنابيب بين الوحدات الداخلية ليكون مستويًا أو إلى أعلى قليال ً
لتجنب خطر احتباس الزيت في األنابيب.
النمط 2

النمط 1
▪ بالنسبة لألنابيب الرئيسية لمجموعة غاز التبريد ،اختر من الجدول التالي وفقًا
للقدرة اإلجمالية لجميع الوحدات الداخلية التي تم توصيلها أسفل األنبوب
الرئيسي لمجموعة غاز التبريد.
مؤشر قدرة الوحدة الداخلية
>200

a
b

أنبوبان

a
b

KHRQ22M29H

x<290≥200
x<640≥290

KHRQ22M64H

≤640

KHRQ22M75H
)أ(

)أ(

إذا كان حجم األنبوب الموجود فوق األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز
التبريد يبلغ قطره  34.9ملم أو أكثر ،فعندئذٍ يكون KHRQ22M75H
مطلوبًا.

a
b

a
b

a

a

b

b

معلومات
a
b

يمكن توصيل ما أقصاه  8تفريعات باألنبوب الرئيسي.
▪ كيفية اختيار مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت الخارجية .اختر من الجدول
التالي وفقًا لعدد الوحدات الخارجية.
عدد الوحدات الخارجية

اسم مجموعة التفريع

2

BHFQ22P1007

3

BHFQ22P1517

إلى الوحدة الداخلية
األنابيب بين الوحدات الخارجية
غير مسموح به )الزيت يتبقى في األنابيب(
مسموح به

▪ لتجنب خطر احتباس الزيت نحو أبعد وحدة خارجية ،قم دائمًا بتوصيل الصمام
الحابس واألنابيب بين الوحدات الخارجية على النحو الموضح في االحتماالت
الصحيحة األربعة بالشكل أدناه.

طرازات  ,RYYQ22~54التي تتكون من وحدتين أو ثالث وحدات  ،RYMQتتطلب
نظامًا ثالثي األنابيب  .ويوجد أنبوب معادِل إضافي لمثل هذه الوحدات )باإلضافة
إلى أنابيب الغاز والسائل التقليدية( .وال يوجد األنبوب المعادل هذا لوحدات
 RYYQ8~20أو .RXYQ8~54
يحتوي الجدول التالي على توصيالت األنابيب المعادلة لوحدات  RYMQالمختلفة.
RYMQ

) Øقُطْر( األنبوب المعادل )ملم(

8

19.1

16~10

22.2

18+20

28.6

b

b

a

b

تحديد قطر األنبوب المعادل:

b

▪ في حالة وجود  3وحدات متعددة :يجب الحفاظ عى قطر التوصيل من الوحدة
الخارجية إلى وصلة .T

b

a

b

▪ في حالة وجود وحدتين متعددتين :يجب أن يكون أنبوب التوصيل هو صاحب
القطر األكبر.
ال يوجد مطلقًا توصيل بين األنبوب المعادل والوحدات الداخلية.

a

b

b

a

a
b

مثال) :دمج متعدد حر(
≥200 mm

 .RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18أكبر توصيلة هي ;)Ø28.6 (RYMQ18
 (Ø22.2 (RYMQ12و .(Ø19.1 (RYMQ8يوضح الشكل التالي األنبوب المعادل
فقط.

a

a
a

a
b

دليل التركيب والتشغيل
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إلى الوحدة الداخلية
يتجمع الزيت نحو أبعد وحدة خارجية عندما يتوقف النظام
غير مسموح به )الزيت يتبقى في األنابيب(
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
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تثبيت األنابيب
a

مسموح به

▪ إذا كان طول األنابيب بين الوحدات الخارجية يزيد عن  2م ،فقم بزيادة  200ملم
أو أكثر في خط الغاز بطول في حدود  2م من المجموعة.
في حالة

b

فعندئذٍ

c

≥ 2م

b
a

≤2 m
>2 m

< 2م

مالحظة

>2 m

احتياطات الزمة عند عمل الفتحات القابلة للنزع:

≥200 mm

≥200 mm

b
≤2 m

a
b

a
b
c

▪ تجنب تلف مواد التغليف.

≤2 m

▪ بعد عمل الفتحات القابلة للنزع ،نوصي بإزالة الحواف الخشنة
وطالء الحواف والمناطق المحيطة بالحواف باستخدام طالء إصالح
لمنع الصدأ.

a

▪ عند تمرير األسالك الكهربائية من خالل الفتحات القابلة للنزع ،لف
األسالك بشريط واقي لمنع تلفها.

إلى الوحدة الداخلية
األنابيب بين الوحدات الخارجية

١٤۔٢۔٢

مالحظة
هناك قيود على ترتيب توصيل أنابيب غاز التبريد بين الوحدات الخارجية
أثناء التركيب في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية .قم بالتركيب
وفقًا للقيود التالية .ويجب أن تفي قدرات الوحدات الخارجية " "Aو ""B
و " "Cبشروط القيد التالية.A≥B≥C :

B

C

توصيل مواسير المُبرد بالوحدة الخارجية
مالحظة
▪ تأكد من استخدام األنابيب الملحقة عند تنفيذ أعمال توصيل األنابيب
في مكان التركيب.
▪ تأكد من أن األنابيب المركبة ميدانيًا ال تالمس األنابيب األخرى أو
اللوح السفلي أو اللوح الجانبي .وبشكل خاص للتوصيل من األسفل
ومن الجانب ،تأكد من حماية األنابيب بعازل مناسب ،لمنعه من
التالمس مع الغطاء الخارجي.

A

c

الفتحة الكبيرة القابلة للنزع
مثقاب
نقاط للثَقْب

a b

 aإلى الوحدات الداخلية
 bمجموعة األنابيب متعددة التوصيالت للوحدات الخارجية )التفريعة
األولى(
 cمجموعة األنابيب متعددة التوصيالت للوحدات الخارجية )التفريعة
الثانية(

قم بتوصيل الصمامات الحابسة إلى األنابيب الميدانية باستخدام األنابيب الملحقة
التي تم توريدها كملحقات مع الجهاز.
يتحمل فني التركيب مسئولية أعمال التوصيل إلى مجموعات التفريع )األنابيب
الميدانية(.

١٤۔٢۔٣

توصيل مجموعة األنابيب متعددة التوصيالت
مالحظة

١٤۔٢

توصيل أنابيب غاز التبريد

١٤۔٢۔١

تحديد مسار أنابيب غاز التبريد

يمكن تركيب أنابيب مائع التبريد في صورة توصيل أمامي أو توصيل جانبي )عند
إخراجها من األسفل( على النحو الموضح في الشكل أدناه.

قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تعطل الوحدة الخارجية.
▪ قم بتركيب الوصالت في وضع أفقي ،بحيث يكون اتجاه بطاقة التنبيه )(a
الملصقة بالوصلة إلى أعلى.
▪ تجنب إمالة الوصلة بأكثر من ) °7.5انظر الشكل .(A
▪ تجنب تركيب الوصلة في وضع عمودي )انظر الشكل .(B

A

B
a

7.5°
7.5°

a

c

a

a

b
a
b
c

توصيل من الجانب األيسر
التوصيل من األمام
توصيل من الجانب األيمن

بطاقة التنبيه
غير مسموح به
مسموح به

▪ تأكد من أن الطول اإلجمالي لألنابيب الموصلة إلى الوصلة مستقيم تمامًا ألكثر
من  500ملم .وال يمكن ضمان جزء مستقيم بطول أكثر من  500ملم إال إذا تم
توصيل أنابيب ميدانية مستقيمة بطول أكثر من  120ملم.

للتوصيالت الجانبية ،يجب إزالة فتحة التوصيل على اللوحة السفلية:
>12
0
>50 mm
0m
m
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١٤تثبيت األنابيب
١٤۔٢۔٤

لفتح الصمام الحابس الذي يبلغ قطره  25.4~ 19.1ملم بالكامل ،قم بتدوير مفتاح
الربط السداسي إلى أن يصل عزم الربط ما بين  27و  33نيوتن•متر.

توصيل مجموعة تفريع غاز التبريد

لتركيب مجموعة تفريع غاز التبريد ،ارجع إلى دليل التركيب المقدم مع المجموعة.

العزم غير الكافي قد يتسبب في تسرب مائع التبريد وكسر غطاء صمام اإلغالق.

▪ ثبت وصلة مجموعة غاز التبريد بحيث تتفرع إما أفقيًا أو عموديًا.

مالحظة

▪ ثبت األنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد بحيث يتفرع أفقيًا.

انتبه إلى أن نطاق عزم الربط المذكور يسري على فتح الصمامات
الحابسة فقط التي يبلغ قطرها  19.1و .25.4

b

a

±30°

c

a

a
b
c

١٤۔٢۔٥

إغالق الصمام الحابس
1

قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.

2

أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس
في اتجاه عقارب الساعة.

A

B

سطح أفقي
وصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة عموديًا
وصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة أفقيًا

الوقاية ضد التلوث

قم بعزل األنابيب وفتحات مأخذ األسالك باستخدام مادة منع التسرب )تجهيز
ميداني( )خالف ذلك ستنخفض قدرة الوحدة وقد تدخل حيوانات صغيرة إلى
الجهاز.

3

عندما ال يمكن تدوير الصمام الحابس ألي مدى إضافي ،توقف عن تدويره.

4

قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.

النتيجة :الصمام اآلن مغلق.

١٤۔٢۔٦

استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة

التعامل مع الصمام الحابس
ضع اإلرشادات التالية في االعتبار:
▪ تأكد من فتح كل الصمامات الحابسة أثناء التشغيل.
▪ تأتي الصمامات الحابسة الغازية والسائلة مغلقة من المصنع.

التعامل مع غطاء الصمام الحابس
▪ يتم سد غطاء الصمام الحابس بمادة منع التسرب في المكان المشار إليه
بالسهم .ال تتلفه.
▪ بعد التعامل مع الصمام الحابس ،اربط غطاء الصمام الحابس بإحكام ،وتأكد
من عدم وجود تسريبات لسائل التبريد .ولمعرفة عزم الربط ،ارجع إلى الجدول
أدناه.

▪ ال تستخدم القوة المفرطة مع صمام اإلغالق .القيام بذلك قد ينجم عنه كسر
هيكل الصمام.

فتح الصمام الحابس
1

قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.

2

أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس
عكس اتجاه عقارب الساعة.

التعامل مع فتحة الخدمة
▪ استخدم دائمًا خرطوم شحن مجهز بمسمار خافض للصمام ،نظرًا ألن فتحة
الخدمة عبارة عن صمام من نوع "شريدر".
▪ بعد التعامل مع فتحة الخدمة ،تأكد من ربط غطاء فتحة الخدمة بإحكام .لمعرفة
عزم إحكام الربط ،راجع الجدول أدناه.
▪ تحقق من عدم وجود تسرب لغاز التبريد بعد ربط غطاء فتحة الخدمة.

عزم الربط
عزم إحكام الربط )نيوتن•متر( ) عند الفتح أو اإلغالق(

حجم الصمام
الحابس )ملم(

جسم الصمام

مفتاح الربط
السداسي

فتحة الخدمة

Ø9.5

7~5

 4مم

14.7~10.7

Ø12.7

10~8

Ø15.9

16~14

 6مم

3

عندما ال يمكن تدوير الصمام الحابس ألي مدى إضافي ،توقف عن تدويره.

Ø19.1

21~19

 8مم

4

قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.

Ø25.4

النتيجة :الصمام اآلن مفتوح.
دليل التركيب والتشغيل
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١٤۔٢۔٧

6

إزالة األنابيب المغزولة

انتظر حتى ينتهي تصريف كل الزيت قبل متابعة توصيل األنابيب الميدانية في
حالة عدم اكتمال االستعادة.

تحذير
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب
المغزولة.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات جيدًا إلى تلف الممتلكات أو اإلصابة
الشخصية ،وقد تتفاوت شدة ذلك بحسب الظروف.

١٤۔٣

فحص مواسير الفريون

١٤۔٣۔١

حول فحص أنابيب غاز التبريد

ﻗﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻷﻧﺎﺑﻳﺏ.

استخدم اإلجراء التالي إلزالة األنابيب المغزولة:
1

تأكد أن الصمامات الحابسة مغلقة بالكامل.

2

وصِّل وحدة التفريغ/االستعادة من خالل مُجمَّع إلى فتحة خدمة كل
الصمامات الحابسة.

ﻻ

ﻫﻝ ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺃﻧﺎﺑﻳﺏ ﻏﺎﺯ
ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ؟

ﻧﻌﻡ

>p

f

g

B

<p

A

e

3

ﻻ

ﻧﻌﻡ

d

a
b
c
d
e
f
g
A
B

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء:
"ﺍﻟﻭﺿﻊ  :1ﻗﺑﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ )ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ(".

ﻫﻝ ﺗﻡ ﻓﻌﻼً ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﺗﻳﺎﺭ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ؟

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء:
"ﺍﻟﻭﺿﻊ  :2ﺑﻌﺩ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ".

a

R410A

N2

c

b

صمام خفض الضغط
النتروجين
الموازين
خزان غاز التبريد ) R410Aنظام السيفون(
مضخة التفريغ
الصمام الحابس لخط السائل
الصمام الحابس لخط الغاز
الصمام ""A
الصمام ""B

قم باستعادة الغاز والزيت من األنابيب المغزولة باستخدام وحدة االستعادة.
تنبيه
ال تصرف الغازات في الجو.

4

عند استعادة كل الغاز والزيت من األنابيب المغزولة ،افصل خرطوم الشحن
وأغلق منافذ الخدمة.

5

اقطع الجزء السفلي من أنابيب الصمام الحابس لخطوط الغاز والسائل
والمعادِل بطول الخط األسود .استخدم أداة مناسبة )على سبيل المثال،
قاطع أنابيب(.

من المهم جدًا االنتهاء من جميع أعمال توصيل أنابيب غاز التبريد قبل تشغيل
الوحدات )الخارجية أو الداخلية( .عند تشغيل الوحدات ،ستبدأ صمامات التمدد في
التهيئة .ويعني ذلك أن الصمامات سوف تغلق.
مالحظة
ومن المستحيل إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي ألنابيب ميدان
التركيب والوحدات الداخلية عندما تكون صمامات التمدد الميدانية مغلقة.
الطريقة  :1قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي
إذا لم يتم تشغيل النظام حتى حينه ،ال حاجة إلجراء خاص ألداء اختبار التسرب
والتجفيف الهوائي.
الطريقة  :2بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي
إذا تم تشغيل النظام بالفعل ،فقم بتفعيل اإلعداد ]) [21‑2ارجع إلى "الوصول إلى
الوضع  1أو  .([343] "2سيفتح هذا اإلعداد صمامات التمدد الميدانية لتوفير مسار
ألنابيب غاز التبريد ولجعل أداء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي ممكنًا.
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
مالحظة
تأكد من تشغيل جميع الوحدات الداخلية الموصلة بالوحدة الخارجية.
مالحظة
انتظر بتطبيق اإلعداد ] [21‑2إلى أن يتم انتهاء تثبيت الوحدة الخارجية.
اختبار التسرب والتجفيف الهوائي
فحص أنابيب غاز التبريد يشتمل على:
▪ التحقق من عدم وجود أي تسرب في أنابيب غاز التبريد.
▪ أداء التجفيف الهوائي إلزالة كل الرطوبة أو الهواء أو النتروجين من أنابيب غاز
التبريد.

تحذير

إذا كان هناك احتمال وجود رطوبة في مواسير الفريون )على سبيل المثال ،احتمال
دخول مياه إلى المواسير( ،فقم أوال ً بتنفيذ إجراء التجفيف الهوائي أدناه حتى تتم
إزالة كل الرطوبة.
تم اختبار جميع األنابيب داخل الوحدة بواسطة المصنع للتأكد من عدم وجود تسرب.
يجب فحص أنابيب مائع التبريد المركبة فقط .لذلك ،تأكد من أن جميع صمامات
اإليقاف للوحدة الخارجية مغلقة بإحكام قبل إجراء اختبار التسرب أو التجفيف
الفراغي.

ال تزِل مطلقًا األنابيب المغزولة باللحام.
قد يخرج أي غاز أو زيت متبق داخل صمام اإلغالق من األنابيب
المغزولة.
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١٤تثبيت األنابيب
مالحظة

التحقق من عدم وجود تسرب :اختبار التسرب بالتفريغ

تأكد من أن كل صمامات األنابيب الميدانية )المجهزة ميدانيًا( مفتوحة
)بخالف الصمامات الحابسة بالوحدة الخارجية( قبل بدء اختبار التسرب
أو التجفيف الهوائي.
للحصول على مزيد من المعلومات حول حالة الصمامات ،ارجع إلى "فحص أنابيب
غاز التبريد :اإلعداد" ].[233

١٤۔٣۔٢

1

فرِّغ النظام من أنابيب السائل والغاز حتى يصل المقياس إلى – 100.7كيلو
باسكال )– 1.007بار( ) 5تور مطلق( ألكثر من ساعتين.

2

بمجرد الوصول إلى هذا الحد ،أوقف مضخة التفريغ وتحقق من عدم ارتفاع
الضغط لمدة دقيقة واحدة على األقل.

3

إذا ارتفع الضغط ،فعندئذٍ يكون النظام إما يحتوي على رطوبة )انظر التجفيف
الهوائي أدناه( أو به تسرب.

فحص أنابيب غاز التبريد :توجيهات عامة

وصِّل مضخة التفريغ من خالل مُجمَّع إلى فتحة خدمة جميع الصمامات الحابسة
لزيادة الفعالية )ارجع إلى "فحص أنابيب غاز التبريد :اإلعداد" ].([233

التحقق من عدم وجود تسرب :اختبار التسرب بالضغط
1

اختبر الكتشاف أي تسرب عن طريق وضع محلول اختبار فقاعي على جميع
توصيالت األنابيب.

2

قم بتفريغ غاز النيتروجين بأكمله.

3

أوقف التفريغ بالضغط بغاز النتروجين إلى الحد األدنى لمقياس الضغط وهو
 0.2ميجا باسكال ) 2بار( .تجنب مطلقًا ضبط مقياس الضغط على أعلى من
الحد األقصى لضغط تشغيل الوحدة ،وهو  4.0ميجا باسكال ) 40بار(.

مالحظة
استخدم مضخة تفريغ ذات مرحلتين مع صمام غير رجعي أو صمام
ملف لولبي والتي يمكنها التفريغ حتى يصل مقياس الضغط إلى
– 100.7كيلو باسكال ) 1.007−بار( ) 5تور مطلق(.
مالحظة

مالحظة

تأكد من عدم تدفق زيت المضخة في االتجاه العكسي في النظام أثناء
عدم تشغيل المضخة.

احرص دائمًا على استخدام محلول االختبار الفقاعي الموصى به من
تاجر الجملة.

مالحظة

تجنب استخدام المياه مع الصابون:

ال تنظف الهواء بموائع التبريد .استخدم مضخة تفريغ إلخالء التثبيت.

١٤۔٣۔٣

▪ قد يتسبب الماء مع الصابون في كسر المكونات ،مثل صواميل
االشتعال أو غطاء صمام اإلغالق.

فحص أنابيب غاز التبريد :اإلعداد
>p

h
g
f
D

<p

B

a

R410A

N2

c

b

e

صمام خفض الضغط
النتروجين
الموازين
خزان غاز التبريد ) R410Aنظام السيفون(
مضخة التفريغ
الصمام الحابس لخط السائل
الصمام الحابس لخط الغاز
الصمام الحابس لخط المعادل )فقط لـ (RYMQ
الصمام ""A
الصمام ""B
الصمام ""C
الصمام ""D

الصمام

حالة الصمام

الصمام ""A

مفتوح

الصمام ""B

مفتوح

الصمام ""C

مفتوح

الصمام ""D

مفتوح

الصمام الحابس لخط السائل

مغلق

الصمام الحابس لخط الغاز

مغلق

الصمام الحابس لخط المعادل

مغلق

١٤۔٣۔٥

إجراء التجفيف الهوائي

إلزالة كل الرطوبة من النظام ،تابع كما يلي:
1

فرِّغ النظام لمدة ساعتين على األقل للوصول إلى درجة التفريغ المستهدفة
وهي – 100.7كيلو باسكال )– 1.007بار( ) 5تور مطلق(.

2

تحقق من أنه ،عند إيقاف مضخة التفريغ ،تظل درجة التفريغ المستهدفة كما
هي لمدة ساعة واحدة على األقل.

3

إذا لم تصل إلى درجة التفريغ المستهدفة في غضون ساعتين أو يحتفظ
التفريغ بدرجته لمدة ساعة واحدة ،فقد يحتوي النظام على رطوبة زائدة
للغاية .في تلك الحالة ،أوقف التفريغ بالضغط بغاز النتروجين إلى مقياس
الضغط  0.05ميجا باسكال ) 0.5بار( وكرر الخطوات من  1إلى  3حتى تتم
إزالة الرطوبة بالكامل.

4

تبعًا لما إذا كنت ترغب في القيام فورًا بشحن غاز التبريد من خالل منفذ
شحن غاز التبريد أو الشحن المسبق أوال ً لجزء من غاز التبريد من خالل خط
السائل ،قم إما بفتح الصمامات الحابسة بالوحدة الخارجية ،أو احتفظ بها
مغلقة .انظر "حول شحن غاز التبريد" ] [243لمزيد من المعلومات.

١٤۔٣۔٦

عزل أنابيب غاز التبريد

بعد االنتهاء من اختبار التسرب والتجفيف الفراغي ،يجب عزل األنابيب .ضع النقاط
التالية في اعتبارك:

مالحظة

▪ تأكد من عزل أنابيب التوصيل ومجموعات تفريع غاز التبريد بالكامل.

ينبغي اختبار التوصيالت إلى الوحدات الداخلية وجميع الوحدات الداخلية
أيضًا من حيث التسرب والتفريغ .ابق أي صمامات أنابيب ميدانية )يتم
توريدها ميدانيًا( ممكنة مفتوحة أيضًا.

▪ تأكد من عزل أنابيب السائل والغاز )لكل الوحدات(.

راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل .ينبغي إجراء
اختبار التسرب والتجفيف الفراغي قبل ضبط إمداد الطاقة للوحدة .إذا
لم يحدث ذلك ،فانظر أيضًا المخطط الموضح سابقًا في هذا الفصل
)انظر "حول فحص أنابيب غاز التبريد" ].([223

١٤۔٣۔٤

▪ يحتوي الماء مع الصابون على األمونيا التي قد تؤدي إلى تآكل
وصالت االشتعال )بين صامولة االشتعال النحاسية ووصلة االشتعال
النحاسية(.

A
d

C
a
b
c
d
e
f
g
h
A
B
C
D

▪ قد يحتوي الماء مع الصابون على أمالح تمتص الرطوبة وستتجمد
عند تبريد األنابيب.

▪ استخدم فوم بولي إيثيلين مقاوم للحرارة والذي يمكنه تحمل درجة حرارة تصل
إلى  70درجة مئوية ألنابيب السائل وفوم بولي إيثيلين يمكنه تحمل درجة حرارة
تصل إلى  120درجة مئوية ألنابيب الغاز.
▪ قم بتقوية العزل على أنابيب غاز التبريد حسب بيئة التركيب.
درجة الحرارة المحيطة

الرطوبة

أقل سمك

≥ 30°مئوية

 75%إلى  %80رطوبة
نسبية

 15ملم

< 30°مئوية

≤ 80%رطوبة نسبية

 20ملم

إجراء اختبار التسرب

يجب أن يفي اختبار التسرب بمواصفات المعيار .EN378‑2
دليل التركيب والتشغيل
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▪ إذا كان هناك احتمال بأن التكاثف الموجود على الصمام الحابس قد يدخل إلى
الوحدة الداخلية من خالل فجوات في المادة العازلة واألنابيب بسبب وجود
الوحدة الخارجية في مكان أعلى من الوحدة الداخلية ،يمكن منع ذلك من خالل
استخدام مانع تسرب على التوصيالت .انظر الشكل أدناه.

b
a

مالحظة
في حالة الصيانة وعدم احتواء النظام )الوحدة الخارجية  +األنابيب
الميدانية  +الوحدات الداخلية( على أي غاز تبريد أكثر من ذلك )على
سبيل المثال بعد عملية استعادة غاز التبريد( ،يجب شحن الوحدة
بالكمية األصلية من غاز التبريد )ارجع إلى لوحة الوحدة( عن طريق
الشحن المسبق قبل بدء وظيفة الشحن التلقائي.

حول شحن غاز التبريد

١٤۔٤۔٢

بمجرد االنتهاء من التجفيف الهوائي ،يمكن بدء شحن غاز التبريد اإلضافي.
هناك طريقتان لشحن غاز التبريد اإلضافي.

a
b

الطريقة

انظر

الشحن التلقائي

"الخطوة 6أ :شحن غاز التبريد تلقائيًا" ][283

الشحن اليدوي

"الخطوة 6ب :شحن غاز التبريد يدويًا" ][293

مادة العزل
الجلفطة ،إلخ.

معلومات

١٤۔٤

شحن الفريون

١٤۔٤۔١

احتياطات الزمة عند شحن غاز التبريد
تحذير
▪ استخدم غاز التبريد  R410Aفقط .حيث إن المواد األخرى قد
تتسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
▪ تحتوي  R410Aعلى الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري.
وتبلغ قيمة احتمال االحترار العالمي ) (GWPالخاصة به .2087.5
لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.

من غير الممكن إضافة غاز تبريد باستخدام وظيفة شحن غاز التبريد
التلقائي عندما تكون وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية RA DX
موصلة بالنظام.
لتسريع عملية شحن غاز التبريد ،يوصى في حالة األنظمة األكبر بالشحن المسبق
أوال ً لجزء من غاز التبريد من خالل خط السائل قبل متابعة الشحن الفعلي التلقائي
أو اليدوي .ويتم تضمين هذه الخطوة في اإلجراء التالي )انظر "شحن غاز
التبريد" ] .([273ويمكن تخطي هذه الخطوة ،لكن سيستغرق الشحن مدة أطول.
يوجد مخطط متاح يعطي نظرة عامة على االحتماالت واإلجراءات المطلوب
اتخاذها )انظر "شحن غاز التبريد :المخطط" ].([263

١٤۔٤۔٣

▪ عند شحن المُبرد ،احرص دائمًا على استخدام القفازات الواقية
ونظارات السالمة.

لتحديد كمية المبرد اإلضافية
معلومات

مالحظة

لعملية الشحن النهائية في معمل االختبار ،يُرجى االتصال بالوكيل
المحلي لديك.

إذا تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الوحدات ،فال يمكن االنتهاء من
إجراء الشحن بشكل صحيح.

مالحظة

في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية ،قم بتوصيل التيار الكهربائي
إلى كل الوحدات الخارجية.

يجب أن يكون شحن غاز التبريد للنظام أقل من  100كجم .وهذا يعني
أنه في حال كان إجمالي شحن غاز التبريد المحسوب يساوي أو أكثر
من  95كجم ،فعندئذٍ يجب عليك تقسيم النظام متعدد الوحدات
الخارجية إلى أنظمة منفصلة أصغر حجمًا ،يحتوي كل منها على أقل من
 95كجم من شحن غاز التبريد .ولمعرفة شحن المصنع ،ارجع إلى
لوحة الوحدة.

مالحظة

مالحظة
تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل  6ساعات من التشغيل بهدف
إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.
مالحظة

التركيبة:
)×0.18+Ø15.9×3)×0.26+(XØ19.1×2)×0.37+(XØ22.2×1R=[(X
)×0.022]+A+B+CØ6.4×6)×0.059+(XØ9.5×5)×0.12+(XØ12.7×4(X
R

إذا تم إجراء التشغيل في غضون  12دقيقة بعد تشغيل الوحدات
الداخلية والخارجية ،فلن يتم تشغيل الضاغط قبل حدوث اتصال بطريقة
صحيحة بين الوحدة )الوحدات( الخارجية والوحدات الداخلية.
مالحظة
قبل بدء إجراءات الشحن ،تحقق مما إذا كان مؤشر الشاشة سباعية
القطع الخاصة بلوحة الدوائر المطبوعة للوحدة الخارجية  A1Pفي
وضع طبيعي )انظر "الوصول إلى الوضع  1أو  .([343] "2وإذا ظهر
عليها أي كود عطل ،فانظر "١٩۔ ١حل المشكالت بناءً على أكواد
االعطال" ].[383

X
1...6
A~C

غاز التبريد اإلضافي المطلوب شحنه ]بالكيلوجرام ويتم تقريبه إلى خانة
عشرية واحدة[
الطول اإلجمالي ]م[ لحجم أنابيب السائل بقطر Øa
معلمات ) A~Cانظر الجدول أدناه(

▪ المعلمة :A
المعلمة A

)أ(

طول األنابيب

)ب(

CR

A
HP 8

CR≤105%≥50%

≥ 30م

HP 20~16 HP 14~10
 0.5كجم

 0كجم

 0.5 CR≤130%>105%كجم
مالحظة

CR≤70%≥50%

< 30م

تأكد من التعرف على جميع الوحدات الداخلية الموصلة )انظر ] [10‑1و
] [38‑1و ] [39‑1في "الوضع  :1إعدادات الرصد" ].([343
مالحظة
أغلق اللوحة األمامية قبل تنفيذ أي عملية شحن لغاز التبريد .ودون
اللوحة األمامية الملحقة ،ال يمكن الحكم بشكل صحيح سواءً أكانت
الوحدة تعمل بشكل صحيح أم ال.

)أ(
)ب(
CR
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 1.0كجم
 0.5كجم

 0كجم

CR≤85%>70%

 0.3كجم

 0.5كجم

 1.0كجم

CR≤105%>85%

 0.7كجم

 1.0كجم

 1.5كجم

1.2 CR≤130%>105%كجم

 1.5كجم

2.0كجم

في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية ،أضف مجموع عوامل شحن
الوحدات الخارجية الفردية.
يعتبر طول األنابيب هو المسافة من الوحدة الخارجية إلى أبعد وحدة
داخلية
إجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية
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١٤تثبيت األنابيب
▪ المعلمة :B
المعلمة B

)أ(

RYYQ8~12

RYYQ14

RYYQ16

RYYQ18 +
RYYQ20

1.4كجم

1.7كجم

1.2كجم

2.0كجم

)أ(

مطلوبة فقط للطرازات  ، RYYQ8~20وليس للطرازات RXYQ8~54
و.RYYQ22~54

▪ المعلمة :C
المعلمة C

)أ(

الموديل

CR<100%

CR≥100%
في حالة

فعندئذٍ

في حالة

فعندئذٍ

 0.1×N=Cكجم

N<4

 0=Cكجم

HP 8

N≥4

HP 10

N≥5

N<5

HP 12

N≥6

N<6

HP 14

N≥7

N<7

HP 16

N≥8

N<8

HP 18

N≥9

N<9

HP 20

N≥10

N<10

)أ(
CR
N

 0=Cكجم

في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية ،أضف مجموع عوامل شحن
الوحدات الخارجية الفردية.
إجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية
عدد الوحدات الداخلية  VRV DXو RA DXالموصلة بالوحدة الخارجية

المعلمة  – Cمثال مع وحدات خارجية متعددة:

500
12 HP
300

550
50

8 HP
200

125 125 125 125

#

اإلجراء

1

تحديد نسبة التوصيل:
▪ إجمالي فئة قدرة الوحدة الخارجية = 500
▪ إجمالي فئة قدرة الوحدة الداخلية = 550
=< CR≥100%

2

تحديد المعلمة :C
▪ 5=N
▪  HP: N≥4 => C1=N×0.1=5×0.1 8كجم
▪  HP: N<6 => C2=0 12كجم
=<  C=C1+C2=0.5كجم

األنابيب بالمتر .عند استخدام األنابيب بالمتر ،استبدل عوامل الوزن في الصيغة
بالعوامل من الجدول التالي:
األنابيب بالمتر

األنابيب بالبوصة
األنابيب

عامل الوزن

األنابيب

عامل الوزن

قطر  6.4ملم

0.022

قطر  6ملم

0.018

قطر  9.5ملم

0.059

قطر  10ملم

0.065

قطر  12.7ملم

0.12

قطر  12ملم

0.097

قطر  15.9ملم

0.18

قطر  15ملم

0.16

قطر  16ملم

0.18

قطر  19.1ملم

0.26

قطر  18ملم

0.24

قطر  22.2ملم

0.37

قطر  22ملم

0.35
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تثبيت األنابيب
١٤۔٤۔٤

شحن غاز التبريد :المخطط

لمزيد من المعلومات ،انظر "شحن غاز التبريد" ].[273
الشحن المسبق لغاز التبريد
>p

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 1
ﺍﺣﺳﺏ ﻛﻣﻳﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ) R :ﻛﺟﻡ(

<p

ﺏ

ﺃ

ﺩ
R410A

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 2+3
• ﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﺻﻣﺎﻣﺎﺕ "ﺝ" ﻭ "ﺩ" ﻭ "ﺏ" ﺇﻟﻰ ﺧﻁ ﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ
• ﺍﺷﺣﻥ ﺧﻁ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﺻﺎﻩ  0.05ﻣﻳﺟﺎ ﺑﺎﺳﻛﺎﻝ ،ﺛﻡ ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ "ﺝ" ﻭﺍﻓﺻﻝ ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ.
ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺧﻁ ﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ ﻓﻘﻁ
• ﻧ ﱢﻔﺫ ﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ) Q :ﻛﺟﻡ(

N2

ﺝ

R>Q

R<Q

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 4ﺏ
ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻣﻳﻥ "ﺩ" ﻭ "ﺏ"

R=Q

ﺣﺩﺛﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ،ﻗﻡ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ
ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ R = Q

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 4ﺃ
• ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻣﻳﻥ "ﺩ" ﻭ "ﺏ"
• ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺣﻥ
• ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
• ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ][14-2
• ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ <<

شحن غاز التبريد

>> ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
R>Q
>p

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 5
• ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ  Aﺇﻟﻰ ﻣﻧﻔﺫ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ )(d
• ﺍﻓﺗﺢ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺻﻣﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺑﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

d

<p

A

R410A

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ 6
ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ

ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  6ﺃ
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS2ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ"888" :
ﺛﻭﺍﻥ " "t01ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺿﻐﻁ
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS2ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ 5
ٍ

ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ  6ﺏ
ﻗﻡ ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ]1=[2-20
ﺳﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ ﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ.

ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ،ﺳﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺇﺟﺭﺍء ﺷﺣﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ.

• ﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ A
• ﺍﺷﺣﻥ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ) Pﻛﺟﻡ(
R=Q+P

•
•
•
•
•
•

ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ A
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS3ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻳﺩﻭﻱ
ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﺷﺣﻥ
ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ][2-14
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ <<
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ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ <<

ﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ

ﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ
)" "t02ﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ(
)" "t03ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ(

)" "t22ﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ(
)" "t23ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ(

ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻭﻣﺽ ﺑﺎﻟﻛﻭﺩ ""t03
ﺛﻭﺍﻥ
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS2ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ 5
ٍ
ﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ "ﺃ"

ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺗﻭﻣﺽ ﺑﺎﻟﻛﻭﺩ ""t23
ﺛﻭﺍﻥ
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS2ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ 5
ٍ
• ﺍﻓﺗﺢ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ "ﺃ"

ﻳﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻛﻭﺩ " "t03ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺿﻐﻁ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺻﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻥ  1ﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.
" ="peﺍﻟﺷﺣﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺷﻙ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء
"="p9ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺍﻟﺷﺣﻥ
ﺃﻭ
ﺗﻣﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ) Pﻛﺟﻡ( ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ.
R=Q+P

ﻳﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻛﻭﺩ " "t23ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺿﻐﻁ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻊ ﻓﺎﺻﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﻥ  1ﺛﺎﻧﻳﺔ.
• ﺃﺿﻑ ﻛﻳﻣﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ) Pﻛﺟﻡ(
• ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ "ﺃ"
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS3ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
• ﺳﻳﻅﻬﺭ ﻛﻭﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ""t26

•
•
•
•
•
•

ﺃﻏﻠﻕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ "ﺃ"
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS1ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺣﻥ
ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ][14-2
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻷﻛﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
") "e-2ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ(
") "e-3ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ(
• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ  BS1ﻹﻏﻼﻕ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
• ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺣﻥ
• ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ
ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
• ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ][14-2
• ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻐﺎﺋﻣﺔ
ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﻛﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
") "e-2ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ(
") "e-3ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ(
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻧﻔﺫ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

١٤۔٤۔٥

3

شحن غاز التبريد

اتبع الخطوات كما هو مبين أدناه وخذ في االعتبار ما إذا كنت ترغب في استخدام
وظيفة الشحن التلقائي أم ال.

1

احسب الكمية اإلضافية من غاز التبريد التي يتم إضافتها باستخدام الصيغة
الواردة في "لتحديد كمية المبرد اإلضافية" ].[243

2

الكمية اإلضافية األولى البالغة  10كجم من غاز التبريد يمكن شحنها مسبقًا
دون تشغيل الوحدة الخارجية.

في حالة

فعندئذٍ

كمية غاز التبريد اإلضافي أقل من  10كجم

نفِّذ الخطوات .4~3

شحن غاز التبريد اإلضافي أكبر من  10كجم

نفِّذ الخطوات .6~3

27

•
•
•
•
•
•

ﺳﻳﻅﻬﺭ ﺍﻟﻛﻭﺩ ""t0X
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ BS1
ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺣﻥ
ﻗﻡ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺷﺣﻥ ﻏﺎﺯ
ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺃﺩﺧﻝ ﻛﻣﻳﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ][14-2
ﺍﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺑﻲ

يمكن إجراء الشحن المسبق دون تشغيل الضاغط ،عن طريق توصيل
زجاجة غاز التبريد بفتحات الخدمة الخاصة بالصمامات الحابسة لخطوط
السائل والمعادل )افتح الصمام " .("Bوتأكد من إغالق الصمام " "Aوكل
الصمامات الحابسة الخاصة بالوحدة الخارجية.
مالحظة

الشحن المسبق لغاز التبريد

دليل التركيب والتشغيل

• ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ BS2
• ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ TA

أثناء الشحن المسبق ،يتم شحن غاز التبريد من خالل خط السائل.
أغلق الصمام " "Aوافصل المجمع من خط الغاز .ويتم شحن خط
المعادل فقط إليقاف التفريغ .اشحنه إلى ما أقصاه  0.05ميجا باسكال
) 0.5بار( ،ثم أغلق الصمام " "Cوافصل توصيله بالمجمع .استمر في
الشحن المسبق من خالل خط السائل فقط.
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تثبيت األنابيب
>p

h
g
f
D

B

4

4ب

R410A

N2

c

b

e

▪ يتم توصيل منفذ شحن غاز التبريد باألنابيب الموجودة داخل
الوحدة .واألنابيب الداخلية بالوحدة يتم شحنها مسبقًا بغاز التبريد
في المصنع ،لهذا كن حذرًا عند توصيل خرطوم الشحن.

a

صمام خفض الضغط
النتروجين
الموازين
خزان غاز التبريد ) R410Aنظام السيفون(
مضخة التفريغ
الصمام الحابس لخط السائل
الصمام الحابس لخط الغاز
الصمام الحابس لخط المعادل )فقط لـ (RYMQ
الصمام ""A
الصمام ""B
الصمام ""C
الصمام ""D

▪ بعد إضافة غاز التبريد ،ال تنسى إغالق غطاء منفذ شحن غاز
التبريد .وعزم الربط لهذا الغطاء هو  11.5إلى  13.9نيوتن•متر.
▪ لضمان التوزيع المنتظم لغاز التبريد ،قد يستغرق الضاغط 10±
دقائق لبدء التشغيل بعد بدء تشغيل الوحدة .وليس هذا عطال ً.
6

تابع تنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

6أ

"الخطوة 6أ :شحن غاز التبريد تلقائيًا" ][283

6ب

"الخطوة 6ب :شحن غاز التبريد يدويًا" ][293
معلومات
بعد شحن غاز التبريد:

نفذ أحد اإلجراءات التالية:
في حالة

4أ

A
d

C
a
b
c
d
e
f
g
h
A
B
C
D

<p

مالحظة

▪ سجِّل كمية غاز التبريد اإلضافي في بطاقة غاز التبريد اإلضافي
المقدمة مع الوحدة وثبتها على الجانب الخلفي من اللوحة األمامية.

فعندئذٍ

▪ أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي في النظام عن طريق اإلعداد
].[14‑2

الوصول إلى كمية غاز التبريد اإلضافية أغلق الصمامين " "Dو " "Bوافصل
المحسوبة عن طريق إجراء الشحن المسبق توصيلة المجمع إلى خط السائل.
تعذر شحن كامل كمية غاز التبريد عن
طريق الشحن المسبق

أغلق الصمامين " "Dو " "Bوافصل
توصيلة المجمع إلى خط السائل ،ونفذ
الخطوات .6~5

▪ نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في " ١٧تجهيز التشغيل" ].[363

الخطوة 6أ :شحن غاز التبريد تلقائيًا

١٤۔٤۔٦

معلومات
معلومات

إذا تم الوصول إلى إجمالي كمية غاز التبريد اإلضافي في الخطوة 4
)عن طريق الشحن المسبق فقط( ،فسجِّل كمية غاز التبريد التي
أضيفت في بطاقة شحن غاز التبريد اإلضافي المقدمة مع الوحدة وثبتها
على الجانب الخلفي من اللوحة األمامية.

▪ درجة الحرارة الخارجية °43~0 :مئوية جافة.

باإلضافة إلى ذلك ،أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي في النظام عن
طريق اإلعداد ].[14-2

▪ درجة الحرارة الداخلية °32~10 :مئوية جافة.

نفذ إجراء االختبار كما هو مبين في " ١٧تجهيز التشغيل" ].[363

▪ القدرة اإلجمالية للوحدة الداخلية.%80≤ :

شحن غاز التبريد
5

هناك حدود لشحن غاز التبريد التلقائي كما هو موضح أدناه .وخارج
هذه الحدود ،ال يمكن للنظام تشغيل شحن غاز التبريد التلقائي:

بعد الشحن المسبق ،وصِّل الصمام " "Aبمنفذ شحن غاز التبريد واشحن غاز
التبريد اإلضافي المتبقي من خالل هذا المنفذ .افتح جميع الصمامات الحابسة
في الوحدة الخارجية .وعند هذه النقطة ،يجب أن يظل الصمام " "Aمغلقًا!
>p

b
R410A

c
a
b
c
d
e

في حالة

فعندئذٍ

تشغيل التدفئة

سيومض "
اإلجراء.

تشغيل التبريد

سيظهر كود العطل "
وإعادة بدء اإلجراء.

<p

A

d

" في الوميض )جاهز للشحن( ,اضغط على  BS2في
" أو "
عندما يبدأ "
غضون  5دقائق .افتح الصمام " ."Aإذا لم يتم الضغط على  BS2في غضون 5
دقائق ,سيظهر كود العطل:

a

الموازين
خزان غاز التبريد ) R410Aنظام السيفون(
مضخة التفريغ
منفذ شحن غاز التبريد
الصمام ""A

" .اضغط على  BS2إلعادة بدء
" .اضغط على  BS1إللغاء

الستخدام وظيفة اكتشاف التسرب ،مطلوب إجراء تشغيل تجريبي بما في ذلك
فحص مفصل لحالة غاز التبريد .لمزيد من المعلومات ،انظر " ١٧تجهيز
التشغيل" ].[363
فعندئذٍ

في حالة
ظهور "
"
"

" أو "

ظهور "

" أو "

" أو
"

اضغط على  BS1إلنهاء إجراء وظيفة الشحن التلقائي.
الظروف المحيطة مالئمة لتنفيذ التشغيل التجريبي.
الظروف المحيطة غير مالئمة لتنفيذ التشغيل التجريبي.
اضغط على  BS1إلنهاء إجراء الشحن التلقائي.

معلومات
بالنسبة للنظام متعدد الوحدات الخارجية ،ال يُشترط توصيل كل منافذ
الشحن بخزان غاز التبريد.
سيتم شحن غاز التبريد بمعدل  22±كجم في الساعة الواحدة عندما
تكون درجة الحرارة الخارجية  30درجة مئوية جافة أو بمعدل  6±كجم
عندما تكون درجة الحرارة الخارجية  0درجة مئوية جافة.
إذا كنت بحاجة إلى التسريع في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية،
فقم بتوصيل خزانات غاز التبريد بكل وحدة خارجية.

معلومات
في حالة ظهور أي كود عطل أثناء إجراء الشحن التلقائي هذا ،فسوف
" وامضًا .اضغط على  BS2إلعادة بدء
تتوقف الوحدة ويظهر "
اإلجراء.
معلومات
▪ عند اكتشاف عطل أثناء اإلجراء )على سبيل المثال في حالة
انغالق الصمام الحابس( ،سيظهر كود العطل .في تلك الحالة،
ارجع إلى "١٩۔ ١حل المشكالت جسب أكواد الخطأ" ] [383وأصلح
العطل وفقًا لذلك .ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على .BS1
كما يمكن إعادة بدء اإلجراء من "الخطوة 6أ :شحن غاز التبريد
تلقائيًا" ].[283
▪ من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد التلقائي بالضغط على .BS1
وسوف تتوقف الوحدة وتعود إلى وضع الخمول.
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دليل التركيب والتشغيل
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١٥التركيب الكهربي
الخطوة 6ب :شحن غاز التبريد يدويًا

١٤۔٤۔٧

تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة لالحتباس

١٤۔٤۔١٠

الحراري

معلومات
ستتوقف تلقائيًا عملية الشحن اليدوي لغاز التبريد في غضون  30دقيقة.
إذا لم يكتمل الشحن بعد  30دقيقة ،فقم بإجراء عملية شحن غاز
التبريد اإلضافي مرة أخرى.
معلومات
▪ عند اكتشاف عطل أثناء اإلجراء )على سبيل المثال في حالة
انغالق الصمام الحابس( ،سيظهر كود العطل .في تلك الحالة،
ارجع إلى "أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد" ] [293وأصلح
العطل وفقًا لذلك .ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على .BS3
كما يمكن إعادة بدء اإلجراء من "الخطوة 6ب :شحن غاز التبريد
يدويًا" ].[293

1

امأل الملصق كما يلي:

a

Contains fluorinated greenhouse gases

b

kg

= 1

c

kg

= 2

d

kg

= 1 + 2

e

tCO2eq

=

a
b
c
d
e

▪ من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد اليدوي بالضغط على .BS3
وسوف تتوقف الوحدة وتعود إلى وضع الخمول.

١٤۔٤۔٨

أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد

الكود

f

1

2

GWP × kg
1000

إذا تم استالم ملصق تصنيفات الغازات الدفيئة المفلورة مع الوحدة
)انظر الملحقات( ،يرجى نزع اللغة المستخدمة ولصقها على أ.
شحن المبرد األساسي :انظر لوحة اسم الوحدة
كمية المبرد اإلضافية التي تم شحنها
إجمالي شحن المبرد
كمية الغازات المفلورة المسببة لالحتباس الحراري من إجمالي شحن
المبرد المعبر عنه بالطن لثنائي أكسيد الكربون-2المكافئ.
 = GWPدالة االحترار العالمي

السبب

الحل

مالحظة

ضغط منخفض غير معتاد في خط
الشفط

فورا .واضغط
أغلق الصمام "ً "A
على  BS3إلعادة الضبط .وتحقق
من العناصر التالية قبل إعادة محاولة
إجراء الشحن التلقائي:

▪ تحقق من فتح صمام
أسطوانة غاز التبريد.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون 2المعبر عنها بقيمة الطن:
قيمة احتمالية االحترار العالمي ) (GWPللمبرد × إجمالي شحنة المبرد
]بالكيلوجرام[ 1000 /
استخدم قيمة دالة احتمالية االحترار العالمي المذكورة في بطاقة شحن
المبرد.
2

▪ تحقق من عدم انسداد
مدخل ومخرج الهواء بالوحدة
الداخلية.
منع التجمد بالوحدة الداخلية

فورا .واضغط
أغلق الصمام "ً "A
على  BS3إلعادة الضبط .وأعد
محاولة إجراء الشحن التلقائي.

الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة
الحرارة الالزم لعملية اكتشاف
التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف
المحيطة مواتية.

الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة
الحرارة الالزم لعملية اكتشاف
التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف
المحيطة مواتية.

يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير
متوافقة مع وظيفة اكتشاف التسرب
)على سبيل المثال ،الوحدة الداخلية
 ،RA DXهيدروبوكس(... ،

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ
عملية اكتشاف التسرب.

—

فورا .تأكد من كود
أغلق الصمام "ً "A

قم بتثبيت الملصق الموجود داخل الوحدة الخارجية بالقرب من الصمامات
الحابسة للغاز والسائل.

١٥

التركيب الكهربي
خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
تحذير
استخدم دائمًا كابل متعدد األطراف مع كابالت مصدر التيار الكهربائي.

١٥۔١

حول االلتزام بالمعايير الكهربائية

هذا الجهاز يلتزم بالمعايير التالية:

العطل واتخذ اإلجراء المقابل١٩" ,۔
 ١حل المشكالت بناءً على أكواد
االعطال" ].[383

١٤۔٤۔٩

GWP: XXX

يتطلب القانون ساري المفعول المعني بالغازات المفلورة المسببة
لالحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد
من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

▪ تحقق من فتح الصمام
الحابس لجانب الغاز بشكل
صحيح.

كود عطل آخر

RXXX

f

فحوصات بعد شحن غاز التبريد

▪ هل كل الصمامات الحابسة مفتوحة؟
▪ هل تم تسجيل كمية غاز التبريد ،التي تمت إضافتها ،في بطاقة شحن غاز
التبريد؟
مالحظة
تأكد من فتح كل الصمامات الحابسة بعد الشحن )المسبق( لغاز التبريد،
حيث سيؤدي التشغيل مع إغالق الصمامات الحابسة إلى إتالف
الضاغط.

▪ المعيار  EN/IEC 61000‑3‑11شريطة أن تكون معاوقة النظام  sysZأقل من
أو تساوي  maxZفي نقطة االتصال بين مصدر التيار الكهربائي الخاص
بالمستخدم والنظام العام.
▪ المعيار  = EN/IEC 61000‑3‑11المعيار الفني األوروبي  /الدولي الذي يضع
الحدود الخاصة بتغيرات الجهد الكهربائي و تقلبات الجهد الكهربائي والتقطع
في أنظمة اإلمداد العامة منخفضة الجهد لألجهزة ذات التيار المقدر
≥ 75أمبير.
▪ يتحمل فني تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل
الجهاز إال بمصدر تيار كهربائي مزود بمعاوقة نظام  sysZأقل من أو تساوي
 ،maxZوذلك بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم األمر.
▪ المعيار  EN/IEC 61000‑3‑12شريطة أن يكون تيار قصر الدائرة  scSأكبر من
أو يساوي أقل قيمة  scSفي نقطة االتصال بين مصدر التيار الكهربائي الخاص
بالمستخدم والنظام العام.
▪ المعيار  = EN/IEC 61000‑3‑12المعيار الفني األوروبي  /الدولي الذي يضع
الحدود الخاصة بالتيارات التوافقية التي تنتجها األجهزة التي يتم توصيلها
باألنظمة العامة منخفضة الجهد التي يكون تيار الدخل الخاص بها < 16أمبير
و ≥ 75أمبير لكل طور.
▪ يتحمل فني تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل
الجهاز إال بمصدر تيار كهربائي مزود بدائرة قصر  scSأكبر من أو تساوي أقل
قيمة  ،scSوذلك بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم األمر.
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التركيب الكهربي
الصيغة

احسب ،عن طريق جمع أقل أمبير للدائرة الكهربائية لكل وحدة مستخدمة )وفقًا
للجدول أعاله( ،واضرب الناتج في  1.1وحدد القدرة التالية األعلى للمنصهر
الموصى به.

مثال

ادمج  RXYQ30باستخدام  ،RXYQ8و  ،RXYQ10و .RXYQ12

الموديل

((ΩmaxZ

أقل قيمة ( (kVAscS

RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8

—

4050

RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10

—

5535

RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12

—

6038

RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14

—

6793

RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16

—

7547

▪ أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة  RXYQ10=22.0أمبير

RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18

—

8805

▪ أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة  RXYQ12=24.0أمبير

RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20

—

9812

RYYQ22/RXYQ22

—

11573

بنا ًء على ذلك ،يكون أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة RXYQ30=16.1
 + 22.0 + 24.0 = 62.1أمبير

RYYQ24/RXYQ24

—

11597

▪ أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة  RXYQ8=16.1أمبير

ضرب الناتج أعاله في  62.1) :1.1أمبير× 68.3=(1.1أمبير ،عندئ ٍذ تكون
قدرة المنصهر الموصى به هي  80أمبير.

RYYQ26/RXYQ26

—

12831

RYYQ28/RXYQ28

—

13585

مالحظة

RYYQ30/RXYQ30

—

14843

RYYQ32/RXYQ32

—

15094

عند استخدام قواطع دائرة تعمل بالتيار المتخلف ،تأكد من استخدام نوع
عالي السرعة لتيار التشغيل المتخلف المقدر بـ  300مللي أمبير.

RYYQ34/RXYQ34

—

16352

RYYQ36/RXYQ36

—

17359

RYYQ38/RXYQ38

—

19397

١٥۔٣

RYYQ40/RXYQ40

—

20378

تتكون األسالك الداخلية من:

RYYQ42/RXYQ42

—

20629

▪ أسالك اإلمداد بالطاقة )بما في ذلك السلك األرضي(،

RYYQ44/RXYQ44

—

21132

▪ أسالك اإلرسال  DIIIبين علبة االتصال والوحدة الخارجية،

RYYQ46/RXYQ46

—

21887

RYYQ48/RXYQ48

—

22641

RYYQ50/RXYQ50

—

23899

RYYQ52/RXYQ52

—

25157

RYYQ54/RXYQ54

—

26415

األسالك الميدانية :نظرة عامة

▪ أسالك اإلرسال  RS‑485بين علبة االتصال وجهاز الرصد.
مثال:

d

d

a

d
i
b

c

معلومات
الوحدات المتعددة هي عمليات دمج قياسية.

١٥۔٢

h
g

h
g

b

متطلبات أجهزة السالمة
e

يجب حماية مصدر التيار الكهربائي بأجهزة السالمة المطلوبة ،وهي مفتاح رئيسي،
منصهر بطيء االنصهار في كل طور وواقي التسرب األرضي وفقًا للتشريعات
المعمول بها.

h
f

ينبغي أن يتم تحديد وضبط أحجام األسالك وفقًا للتشريعات المعمول بها بناءً على
المعلومات الواردة في الجدول أدناه.
أقل أمبير للدائرة
الكهربائية

الطراز
RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8

A 16.1

 20أمبير

RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10

A 22.0

 25أمبير

RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12

A 24.0

 32أمبير

RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14

A 27.0

 32أمبير

RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16

A 31.0

 40أمبير

RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18

A 35.0

 40أمبير

RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20

A 39.0

A 50

h

h
f
أ
b
c
d
e
f
g
h
i

بالنسبة لعمليات الدمج القياسية

المنصهرات
الموصى بها

e

١٥۔٤

h

a

e

c

h
f

h

مصدر التيار الكهربائي الميداني )مع واقي التسرب األرضي(
المفتاح الرئيسي
التوصيل األرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية
واجهة المستخدم
أسالك مصدر التيار الكهربائي الداخلية )كابل مغلف( ) 230فولت(
أسالك النقل )كابل مغلف( ) 16فولت(
أسالك مصدر التيار الكهربائي الخارجية )كابل مغلف(
مصدر التيار الكهربائي  3N~ 50هرتز
مصدر التيار الكهربائي  50 ~1هرتز
األسالك األرضية

تحديد مسار وتثبيت أسالك النقل

يمكن تحديد مسار أسالك النقل من خالل الجانب األمامي فقط .ثبِّتها في فتحة
التثبيت العلوية.

بالنسبة لكل الطرازات:
▪ الطور والتردد 3N~ 50 :هرتز
▪ الجهد الكهربائي 415~380 :فولت
2

▪ جزء خط النقل 1.25~0.75 :ملم  ،أقصى طول هو  1000م .إذا كان إجمالي
أسالك النقل يزيد عن هذه الحدود ،فقد يؤدي ذلك إلى خطأ في االتصال.
بالنسبة لعمليات الدمج غير القياسية
احسب قدرة المنصهر الموصى به.
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١٥التركيب الكهربي
8~12 HP

14~20 HP
c
c

حجم المسمار

عزم الربط )نيوتن•متر(

(M3.5 (A1P

0.96~0.8

في حالة تركيب وحدة خارجية واحدة

c

c

A1P
F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2
TO IN/D UNIT TO OUT/D UNIT TO MULTI UNIT

c
A

d

A

d

e

a

d
F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

b
c

a

a

b

a
b
c
d
e

b

لوحة الدوائر المطبوعة بالوحدة الخارجية )(A1P
استخدم موصل السلك المغلف )سلكين( )بدون قطبية(
لوحة طرفية )تجهز ميدانيًا(
الوحدة الداخلية
الوحدة الخارجية

في حالة تركيب وحدات خارجية متعددة

c

b

Q1 Q2

Q1 Q2

a

A1P
A

F1 F2 F1 F2 Q1 Q2

)أ(

أ
ب
ج
د

أسالك النقل )االحتمال (1
)أ(
أسالك النقل )االحتمال  (2ثبِّتها في عازل األنابيب بأحزمة تثبيت.
حزام تثبيت .ثبِّتها في األسالك منخفضة الجهد المثبتة في المصنع.
حزام تثبيت.

)أ(

يجب إزالة الفتحة القابلة للنزع .أغلق الفتحة لتجنب دخول حيوانات
صغيرة أو أوساخ.

14~20 HP
a b

b

a

d

8~12 HP

a
b
c
d
e
f

c
d

f

d

e

الوحدة "أ" )الوحدة الخارجية الرئيسية(
الوحدة "ب" )وحدة خارجية فرعية(
الوحدة "ج" )وحدة خارجية فرعية(
النقل الرئيسي/الفرعي )(Q1/Q2
النقل بين الوحدات الخارجية/الداخلية )(F1/F2
النقل بين الوحدة الخارجية/نظام آخر )(F1/F2

معلومات
-Uال يمكن مشاركة وحدات سالسل نفس دائرة تبريد -Tوحدات
سالسل .رغم ذلك ،يمكن ربط-U ,وحدات سالسل كهربيًا -Tبوحدات
سالسل عبر .F1/F2
▪ يجب توصيل أسالك التوصيل البيني بين الوحدات الخارجية في نفس نظام
األنابيب بأطراف ) Q1/Q2مخارج متعددة( .حيث يؤدي توصيل األسالك بأطراف
 F1/F2إلى تعطل النظام.

X1A

▪ يجب توصيل األسالك الخاصة باألنظمة األخرى بأطراف )مدخل-مخرج( F1/F2
الخاصة بلوحة الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية التي تم توصيل األسالك
البينية للوحدات الداخلية بها.
▪ الوحدة األساسية هي الوحدة الخارجية التي تم توصيل األسالك البينية للوحدات
الداخلية بها.

ثبِّتها في السنادات البالستيكية المشار إليها باستخدام مواد تثبيت تجهز ميدانيًا.
أ
ب
ج
د

١٥۔٥

األسالك بين الوحدات )الداخلية والخارجية( ) F1/F2متروكة(
أسالك النقل الداخلي )(Q1/Q2
سنادة بالستيكية
مشابك تثبيت مجهزة ميدانيًا

إنهاء توصيل أسالك النقل

١٥۔٦

بعد تركيب أسالك النقل داخل الوحدة ،لفَّها مع أنابيب غاز التبريد الميدانية باستخدام
شريط تشطيب ،كما هو موضح في الشكل أدناه.

d

e

c

b

a

توصيل أسالك النقل

يجب توصيل األسالك من الوحدات الداخلية إلى أطراف )مدخل-مخرج(  F1/F2في
لوحة الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية.
عزم الربط للمسامير الطرفية ألسالك النقل:
a
دليل التركيب والتشغيل
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التهيئة
b
c
d
e

١٥۔٧

14~20 HP

أنبوب الغاز
العازل
أسالك النقل )(F1/F2
شريط التشطيب

e
f
g
i
j
h

تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائي
مالحظة

d

عند تحديد مسار األسالك األرضية ،وفر خلوصًا  25ملم أو أكثر بعيدًا عن
األسالك الرصاصية الخاصة بالضاغط .وقد يؤثر عدم االلتزام بهذا
اإلرشاد بشكل صحيح إلى التأثير سلبًا على التشغيل الصحيح للوحدات
األخرى الموصلة بنفس األسالك األرضية.

a
b
c
d
e
f

يمكن تحديد مسار أسالك التيار الكهربائي من خالل الجانب األمامي واأليسر .ثبِّتها
في فتحة التثبيت السفلية.

8~12 HP

14~20 HP

g
h
i
j

X1M

a c b

مصدر التيار الكهربائي ) 415~380فولت  3N~ 50 -هرتز(
المنصهر
واقي التسرب األرضي
السلك األرضي
مجموعة أطراف توصيل مصدر التيار الكهربائي
توصيل كل سلك كهربائي RED :إلى  L1و  WHTإلى  L2و  BLKإلى
 L3و  BLUإلى N
السلك األرضي )(GRN/YLW
حزام تثبيت
فلكة كأسية
عند توصيل السلك األرضي ،يوصى بإجراء بَرْم السلك.

X1M

d

الوحدات الخارجية المتعددة

d

لتوصيل مصدر التيار الكهربائي لوحدات خارجية متعددة إلى بعضها البعض ،يجب
استخدام ألسنة دائرية .وال يمكن استخدام كابالت عارية.
في هذه الحالة ،فإن جلبة الحلقة المركبة افتراضيًا ينبغي إزالتها.

d

A

A

ينبغي توصيل كال الكابلين بطرف مصدر التيار الكهربائي حسبما هو موضح أدناه:

d

d

L1 L2 L2 N

١٥۔٩
ba

c

c

ba

فحص مقاومة عزل الضاغط
مالحظة
إذا تراكم غاز التبريد ،بعد التركيب ،في الضاغط ،فقد تنخفض مقاومة
العزل في األقطاب ،ولكن إذا كانت عند  1ميجا أوم على األقل ،فلن
تتعطل الوحدة.
▪ استخدم جهازًا الختبار عزل الجهد الكهربائي العالي سعة
 500فولت عند قياس العزل.

A

a
b
c
d
)أ(

١٥۔٨

▪ ال تستخدم جهاز اختبار عزل الجهد العالي مع الدوائر منخفضة
الجهد.

)أ(

إمداد الطاقة )االحتمال (1
إمداد الطاقة )االحتمال (2
إمداد الطاقة )االحتمال  . (3استخدم دائرة كهربائية.
حزام تثبيت
)أ(
)أ(

1

يجب إزالة الفتحة القابلة للنزع .أغلق الفتحة لتجنب دخول حيوانات
صغيرة أو أوساخ.

2

توصيل مصدر التيار الكهربائي

قم بقياس مقاومة العزل عند األقطاب.
في حالة

فعندئذٍ

≤ 1ميجا أوم

مقاومة العزل جيدة .ويكون هذا اإلجراء قد اكتمل.

> 1ميجا أوم

مقاومة العزل غير جيدة .انتقل إلى الخطوة التالية.

شغّل الطاقة واتركها لمدة  6ساعات.
النتيجة :سيخن الضاغط ويقوم بتبخير أي غاز تبريد بداخله.

يجب تثبيت مصدر إمداد الطاقة بالسنادة البالستيكية باستخدام مشبك تثبيت مجهز
ميدانيًا لمنع وقوع قوة خارجية على طرف التوصيل .يجب استخدام األسالك
المخططة التي تمت تعريتها الخضراء والصفراء للتأريض فقط.

3

قم بقياس مقاومة العزل مرة أخرى.

8~12 HP

e

١٦

التهيئة

f
معلومات

g
i
j
h
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d

a c b

خطر :خطر الموت صعقًا بالكهرباء
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١٦التهيئة
١٦۔١

ضبط اإلعدادات الميدانية

١٦۔١۔١

حول ضبط اإلعدادات الميدانية

١٦۔١۔٢

مكونات اإلعدادات الميدانية

موقع الشاشات سباعية القطع واألزرار ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة:

لمواصلة تهيئة نظام المضخة الحرارية  ،VRV IVمطلوب إعطاء بعض المدخالت
إلى لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة .وسيبين هذا الفصل مدى إمكانية
اإلدخال اليدوي عن طريق تشغيل األزرار االنضغاطية/مفاتيح الحزمة المزدوجة
المضمنة في لوحة الدوائر المطبوعة وقراءة النتائج من الشاشات سباعية القطع.
يتم ضبط اإلعدادات عن طريق الوحدة الخارجية الرئيسية.
باإلضافة إلى ضبط اإلعدادات الميدانية ،من الممكن أيضًا تأكيد معلمات التشغيل
الحالي للوحدة.
األزرار االنضغاطية ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة

b

DS1 DS2

a

BS1 BS2 BS3
X27A

BS1
BS2
BS3
DS1، DS2
a
b

الوضع :لتغيير الوضع المضبوط
ضبط :لضبط اإلعدادات الميدانية
عودة :لضبط اإلعدادات الميدانية
مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة
الشاشات سباعية القطع
األزرار االنضغاطية

العنصر

الوصف

األزرار االنضغاطية

بتشغيل األزرار االنضغاطية ،من الممكن:

١٦۔١۔٣

▪ تنفيذ أعمال خاصة )شحن غاز التبريد التلقائي،
التشغيل التجريبي ،إلخ(.

ليس مطلوبًا فتح صندوق المكونات اإللكترونية بالكامل للوصول إلى األزرار
االنضغاطية في لوحة الدوائر المطبوعة وقراءة ما يظهر على الشاشة )الشاشات(
سباعية القطع.

▪ تنفيذ إعدادات ميدانية )تشغيل الطلب ،خفض الضجيج،
إلخ(.
مفاتيح الحزمة المزدوجة
المضمنة

بتشغيل مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة ،من الممكن:
▪  :(DS1 (1محدد التبريد/التدفئة )ارجع إلى دليل مفتاح
محدد التبريد/التدفئة( .متوقف=غير مركب=إعداد
المصنع

الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية

للوصول إليها ،يمكنك إزالة غطاء الفحص األمامي باللوحة األمامية )انظر الشكل(.
يمكنك اآلن فتح غطاء الفحص باللوحة األمامية لصندوق المكونات الكهربائية )انظر
الشكل( .كما يمكنك رؤية األزرار االنضغاطية الثالثة والشاشات سباعية القطع
الثالثة ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة.

▪  :(DS1 (2~4غير مستخدم .ال تغير إعداد المصنع.
▪  :(DS2 (1~4غير مستخدم .ال تغير إعداد المصنع.
انظر أيضًا:

a

▪ "الوصول إلى مكونات اإلعدادات الميدانية" ][333

b

▪ "مكونات اإلعدادات الميدانية" ][333

×2

مهايئ الكمبيوتر
لنظام المضخة الحرارية  ،VRV IVيُمكن بدال ً من ذلك عمل عدة إعدادات ميدانية
لتجهيز التشغيل من خالل واجهة كمبيوتر شخصي )لتحقيق ذلك ،مطلوب توفر
الخيار  .(*EKPCCABيمكن لفني التركيب تجهيز التهيئة )خارج الموقع( على
الكمبيوتر وبعد ذلك تحميل التهيئة إلى النظام.
انظر أيضًا" :توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية" ].[363

الوضع

الوصف

الوضع 1

يمكن استخدام الوضع  1لرصد الحالة الحالية للوحدة الداخلية.
ويمكن أيضًا رصد بعض محتويات اإلعدادات الميدانية.

الوضع 2
)اإلعدادات الميدانية(

أ
b
c

الوضع  1و 2

)إعدادات الرصد(

c

اللوحة األمامية
لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية مع  3شاشات سباعية القطع و  3أزرار
انضغاطية
غطاء خدمة صندوق المكونات الكهربائية

شغل المفاتيح واألزرار االنضغاطية بعصا معزولة )مثل قلم حبر جاف مغلق(
لتجنب مالمسة األجزاء المكهربة.

يمكن استخدام الوضع  2لتغيير اإلعدادات الميدانية للنظام .من
الممكن مراجعة القيمة الحالية لإلعداد الميداني وتغيير القيمة الحالية
لإلعداد الميداني.
بوجه عام ،يمكن استئناف التشغيل العادي دون تدخل خاص بعد
تغيير اإلعدادات الميدانية.
تُستخدم بعض اإلعدادات الميدانية لنوع خاص من التشغيل )على
سبيل المثال التشغيل لمرة واحدة ،إعداد االستعادة/التفريغ ،إعداد
شحن غاز التبريد اليدوي ،إلخ .(.وفي مثل هذه الحالة ،مطلوب
إلغاء التشغيل الخاص قبل إمكانية إعادة التشغيل العادي .وستتم
اإلشارة إلى ذلك في الشروح التالية.

انظر أيضًا:
▪ "الوصول إلى الوضع  1أو [343] "2

تأكد من إعادة تركيب غطاء الفحص في غطاء صندوق المكونات الكهربائية
وإغالق غطاء الفحص باللوحة األمامية بعد االنتهاء من المهمة .وأثناء تشغيل
الوحدة ،ينبغي أن تكون اللوحة األمامية للوحدة مركبة في مكانها .وال يزال من
الممكن ضبط اإلعدادات من خالل فتحة الفحص.
مالحظة
تأكد من إغالق كل اللوحات الخارجية ،باستثناء غطاء الخدمة في
صندوق المكونات الكهربائية ،أثناء العمل.
أغلق غطاء صندوق المكونات الكهربائية بإحكام قبل تشغيل التيار
الكهربائي.

▪ "استخدام الوضع [343] "1
▪ "استخدام الوضع [343] "2
▪ "الوضع  :1إعدادات الرصد" ][343
▪ "الوضع  :2اإلعدادات الميدانية" ][353
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التهيئة
١٦۔١۔٤

١٦۔١۔٦

الوصول إلى الوضع  1أو 2

استخدام الوضع 2

ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية إلدخال اإلعدادات الميدانية في الوضع .2

التهيئة :الوضع االفتراضي

يمكن استخدام الوضع  2لضبط اإلعدادات الميدانية للوحدة الخارجية والنظام.
مالحظة

ماذا

تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل  6ساعات من التشغيل بهدف
إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.
شغل مصدر إمداد الطاقة الخاص بالوحدة الخارجية وجميع الوحدات الداخلية.
عندما يتم االتصال بين الوحدات الداخلية والوحدة )الوحدات( الخارجية ويكون في
وضعه العادي ،ستكون حالة مؤشر الشاشة سباعية القطع كما يلي أدناه )الوضع
االفتراضي عند شحنها من المصنع(.
عرض

المرحلة
عند تشغيل مصدر إمداد الطاقة :يضيء بشكل متقطع وسريع كما
هو موضح .يتم إجراء فحوصات أولية على مصدر التيار
الكهربائي ) 2~1دقيقة(.

كيف

تغيير والوصول إلى اإلعداد في
الوضع 2

بمجرد تحديد الوضع ) 2اضغط على  BS1ألكثر من 5
ثوان( ،يمكنك تحديد اإلعداد المرغوب .ويتم ذلك بالضغط
ٍ
على .BS2
يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد بالضغط على BS3
مرة واحدة.

لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية

اضغط على .BS1

تغيير قيمة اإلعداد المحدد في
الوضع 2

▪ بمجرد تحديد الوضع ) 2اضغط على BS1
ألكثر من  5ثوانٍ( ،يمكنك تحديد اإلعداد
المرغوب .ويتم ذلك بالضغط على .BS2
▪ يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد
بالضغط على  BS3مرة واحدة.

في حالة عدم حدوث أي مشكلة :تُضاء كما هو موضح
) 10~8دقائق(.
مستعد للتشغيل :مؤشر الشاشة الفارغة كما هو موضح.

▪ يتم اآلن استخدام  BS2لتحديد القيمة
المطلوبة لإلعداد المحدد.

مؤشرات الشاشة سباعية القطع:

▪ عندما يتم تحديد القيمة المطلوبة ،يمكنك
تحديد تغيير القيمة بالضغط على  BS3مرة
واحدة.

إيقاف
الوميض
تشغيل

في حالة وجود عطل ،يتم عرض من كود العطل في واجهة مستخدم الوحدة
الداخلية والشاشة سباعية القطع في الوحدة الخارجية .قم بحل رمز العطل وفقًا
لذلك .ينبغي فحص أسالك االتصال أوال ً.

▪ اضغط على  BS3مرة أخرى لبدء التشغيل
وفقًا للقيمة المختارة.

١٦۔١۔٧

الوضع  :1إعدادات الرصد

الوصول
يُستخدم  BS1للتبديل بين الوضع االفتراضي ،والوضع  ،1والوضع .2
الوصول

يبين ما إذا كانت الوحدة التي تفحصها هي وحدة رئيسية أو فرعية  1أو فرعية .2

اإلجراء

ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية إلدخال اإلعدادات الميدانية في الوضع .2

الوضع االفتراضي
الوضع 1

][0‑1

][0‑1

الوصف

اضغط على  BS1مرة واحدة.

ال يوجد مؤشر

وضع غير محدد.

مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى:
.

0

الوحدة الخارجية هي الوحدة الرئيسية.

1

الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية .1

2

الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية .2

اضغط على  BS1مرة أخرى للعودة إلى الوضع االفتراضي.
ثوان على األقل.
اضغط على  BS1لمدة 5
ٍ

الوضع 2

مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى:

اضغط على  BS1مرة أخرى )لوق ٍ
ت قصير( للعودة إلى الوضع
االفتراضي.

][1‑1
يبين حالة التشغيل منخفض الضجيج.
][1‑1

الوصف

0

الوحدة ال تعمل حاليًا وفقًا لقيود خفض الضجيج.

1

الوحدة تعمل حاليًا وفقًا لقيود خفض الضجيج.

][2‑1
معلومات
إذا اختلط عليك األمر في منتصف العملية ،اضغط على  BS1للعودة
إلى الوضع االفتراضي )ال يوجد مؤشر على الشاشات سباعية القطع:
فراغ ،ارجع إلى "الوصول إلى الوضع  1أو .[343] "2

١٦۔١۔٥

استخدام الوضع 1

يُستخدم الوضع  1لضبط اإلعدادات األساسية ولرصد حالة الوحدة.
ماذا

كيف

تغيير والوصول إلى اإلعداد في
الوضع 1

بمجرد تحديد الوضع ) 1اضغط على  BS1مرة واحدة(،
يمكنك تحديد اإلعداد المرغوب .ويتم ذلك بالضغط على
.BS2

لإلنهاء والعودة إلى الحالة األولية

يبين حالة التشغيل ذو االستهالك المحدود للطاقة.
][2‑1

الوصف

0

الوحدة ال تعمل حاليًا وفقًا لحدود استهالك الطاقة.

1

الوحدة تعمل حاليًا وفقًا لحدود استهالك الطاقة.

][6‑1] [5‑1
يبين:
▪ ] :[5‑1وضع مَعْلم eدرجة حرارة التبخر المستهدفة الحالية.
▪ ] :[6‑1وضع مَعْلم cدرجة حرارة التكثف المستهدفة الحالية.
][10‑1

يتم الوصول إلى قيمة اإلعداد المحدد بالضغط على BS3
مرة واحدة.

يبين العدد اإلجمالي للوحدات الداخلية التي تم توصيلها.

اضغط على .BS1

][13‑1
يبين العدد اإلجمالي للوحدات الخارجية التي تم توصيلها )في حالة األنظمة ذات
الوحدات الخارجية المتعددة(.
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١٦التهيئة
) (a

][19‑1] [18‑1] [17‑1

من الضروري استخدام مهايئ التحكم الخارجي االختياري للوحدة الخارجية
) .(DTA104A61/62انظر اإلرشادات المقدمة مع المهايئ لمزيد من التفاصيل.

يبين:
▪ ] :[17‑1كود آخر عطل.

][8‑2

▪ ] :[18‑1كود العطل األخير الثاني.

درجة eحرارة التبخر المستهدفة أثناء تشغيل التبريد.
][8‑2

درجة eحرارة التبخر المستهدفة )درجة مئوية(

) 0االفتراضي(

تلقائية

2

6

يبين كمية غاز التبريد المسربة التقديرية )كجم( بناءً على:

3

7

▪ ] :[29‑1آخر عملية اكتشاف التسرب.

4

8

▪ ] :[19‑1كود العطل األخير الثالث.
][31‑1] [30‑1] [29‑1

▪ ] :[30‑1عملية اكتشاف التسرب األخيرة الثانية.

5

9

▪ ] :[31‑1عملية اكتشاف التسرب األخيرة الثالثة.

6

10

7

11

][34‑1
يبين األيام المتبقية حتى اكتشاف التسرب التلقائي التالي )إذا تم تفعيل وظيفة
اكتشاف التسرب التلقائي(.
][37‑1] [36‑1] [35‑1
يبين نتيجة ما يلي:
▪ ] :[35‑1آخر عملية اكتشاف التسرب التلقائي.
▪ ] :[36‑1عملية اكتشاف التسرب التلقائي األخيرة الثانية.

][9‑2
درجة  cحرارة التكثف المستهدفة أثناء تشغيل التدفئة.
][9‑2

درجة حرارة التكثف المستهدفة )°مئوية(

) 0االفتراضي(

تلقائي

1

41

3

43

6

46

▪ ] :[37‑1عملية اكتشاف التسرب التلقائي األخيرة الثالثة.
] [37‑1] [36‑1] [35‑1الوصف

][14‑2

1

تشغيل عادي لعملية اكتشاف التسرب.

أدخل كمية غاز التبريد اإلضافي التي تم شحنها.

2

كانت ظروف التشغيل أثناء عملية اكتشاف التسرب غير مرضية
)لم تكن درجة الحرارة المحيطة ضمن الحدود الموضوعة(.

إذا كنت تريد استخدام وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي ،فعندئذٍ يجب إدخال إجمالي
كمية شحن غاز التبريد اإلضافية.

3

حدوث عطل أنثاء عملية اكتشاف التسرب.

][14‑2

الكمية اإلضافية التي تم شحنها )كجم(

في حالة

فعندئذٍ يتم عرض كمية غاز التبريد المسربة التقديرية
وفقًا لما يلي:

) 0االفتراضي(

ال يوجد ُمدْخل

1

x<5>0

]1=[35‑1

][29‑1

2

x<10>5

]1=[36‑1

][30‑1

3

x<15>10

]1=[37‑1

][31‑1

4

x<20>15

5

x<25>20

6

x<30>25

7

x<35>30

▪ ] :[38‑1عدد الوحدات الداخلية  RA DXالتي تم توصيلها بالنظام.

8

x<40>35

▪ ] :[39‑1عدد الوحدات الداخلية هيدروبوكس ) (HXY080/125التي تم توصيلها
بالنظام.

9

x<45>40

10

x<50>45

][41‑1] [40‑1

11

x<55>50

12

x<60>55

13

x<65>60

][39‑1] [38‑1
يبين:

يبين:
▪ ] :[40‑1إعداد التبريد المريح الحالي.
▪ ] :[41‑1إعداد التدفئة المريحة الحالي.

١٦۔١۔٨

الوضع  :2اإلعدادات الميدانية

][0‑2
إعداد تحديد التبريد/التدفئة.

14

x<70>65

15

x<75>70

16

x<80>75

17

x<85>80

18

x<90>85

19

يتعذر استخدام اإلعداد .يجب أن يكون إجمالي شحن غاز التبريد >
 100كجم.

20

][0‑2

الوصف

21

) 0االفتراضي(

كل وحدة خارجية واحدة يمكن أن تحدد تشغيل التبريد/التدفئة
)بواسطة محدد التبريد/التدفئة إذا تم تركيبه( ،أو عن طريق تحديد
واجهة مستخدم الوحدة الداخلية الرئيسية )انظر اإلعداد ][83‑2
ودليل التشغيل(.

▪ للحصول على تفاصيل بشأن حساب كمية شحن غاز التبريد اإلضافية ،انظر
"لتحديد كمية المبرد اإلضافية" ].[243

1

الوحدة الرئيسية تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون الوحدات
الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة األنظمة).(a

2

الوحدة التابعة تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون الوحدات
الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة األنظمة).(a

دليل التركيب والتشغيل
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▪ للحصول على توجيهات بشأن إدخال كمية شحن غاز التبريد اإلضافية ووظيفة
اكتشاف التسرب ،انظر "١٦۔ ٢استخدام وظيفة اكتشاف التسرب" ].[363
][20‑2
شحن غاز التبريد اإلضافي اليدوي.
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تجهيز التشغيل
][20‑2

الوصف

) 0االفتراضي(

غير مفعَّل.

1

مفعَّل.

▪ تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام )انظر " ١٧تجهيز التشغيل" ] ,([363بما في ذلك
فحص مفصل لحالة غاز التبريد.

إليقاف تشغيل شحن غاز التبريد اإلضافي اليدوي )عندما يتم شحن
كمية غاز التبريد اإلضافية المطلوبة( ،اضغط على  .BS3إذا لم
يتم إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على  ،BS3فسوف توقف الوحدة
تشغيلها بعد  30دقيقة .وإذا لم تكن الـ  30دقيقة كافية إلضافة كمية
غاز التبريد المطلوبة ،فعندئ ٍذ يمكن إعادة تفعيل الوظيفة عن طريق
تغيير اإلعداد الميداني مرة أخرى.

يمكن تشغيل عملية اكتشاف التسرب تلقائيًا .وعن طريق تغيير المَعْلم ] [85-2إلى
القيمة المختارة ،يمكن اختيار الفاصل الزمني أو الوقت المنقضي حتى عملية
اكتشاف التسرب التلقائي التالية .ويحدد المعلم ] [86-2ما إذا كانت عملية اكتشاف
التسرب يتم تنفيذها مرة واحدة )في غضون ] [85-2يومًا( أو بشكل متقطع ،مع
االلتزام بفاصل زمني ] [85-2يومًا.
يتطلب توفر ميزة وظيفة اكتشاف التسرب إدخال كمية شحن غاز تبريد إضافي
مباشرةً بعد االنتهاء من الشحن .ويجب تنفيذ هذا اإلدخال قبل أداء التشغيل
التجريبي.

][35‑2

مالحظة

إعداد فرق االرتفاع.

إذا تم إدخال قيمة خاطئة لوزن غاز التبريد المشحون اإلضافي ،فسوف
تنخفض دقة وظيفة اكتشاف التسرب.

][35‑2

الوصف

0

في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أخفض موضع )تم تركيب
الوحدات الداخلية في موضع أعلى من الوحدات الخارجية( وكان
فرق االرتفاع بين الوحدة الداخلية األعلى والوحدة الخارجية يزيد
عن  40م ،فعندئ ٍذ ينبغي تغيير اإلعداد ] [35‑2ليكون "."0

) 1االفتراضي(

—

معلومات
▪ يجب إدخال كمية شحن غاز التبريد اإلضافي الموزونة والمسجلة
بالفعل )وليس إجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في النظام(.
▪ ال تكون وظيفة اكتشاف التسرب متاحة عندما تكون وحدات
هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية  RA DXموصلة بالنظام.

][49‑2

▪ عندما يكون فرق االرتفاع بين الوحدات الداخلية ≤ 50/40م،
فعندئذٍ ال يمكن استخدام وظيفة اكتشاف التسرب.

إعداد فرق االرتفاع.
][49‑2

الوصف

) 0االفتراضي(

—

1

في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أعلى موضع )تم تركيب
الوحدات الداخلية في موضع أخفض من الوحدات الخارجية( وكان
فرق االرتفاع بين الوحدة الداخلية األخفض والوحدة الخارجية يزيد
عن  50م ،فعندئ ٍذ يجب تغيير اإلعداد ] [49‑2ليكون "."1

١٧

مالحظة
قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل .إلى جانب تعليمات التجهيز
في هذا الباب ،تتوفر أيضًا قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في
) Daikin Business Portalالمصادقة مطلوبة(.

][83‑2
تخصيص واجهة المستخدم الرئيسية في حال استخدام الوحدات الداخلية VRV DX
والوحدات الداخلية  RA DXفي نفس الوقت.
][83‑2

تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملة للتعليمات
الواردة في هذا الباب ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبالغ أثناء
التجهيز والتسليم للمستخدم.

الوصف

0

الوحدة الداخلية  VRV DXلها حق تحديد الوضع.

) 1االفتراضي(

الوحدة الداخلية  RA DXبها إعداد حق تحديد الوضع.

١٦۔١۔٩

تجهيز التشغيل

بعد التركيب وبمجرد تحديد اإلعدادات الميدانية ،يكون فني التركيب ملزمًا بالتحقق
من التشغيل الصحيح .ولهذا يجب إجراء تشغيل تجريبي وفقًا لإلجراءات الموضحة
أدناه.

توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية

١٧۔١

احتياطات الزمة عند تجهيز التشغيل
تنبيه

b

H JST

c

a

5

4

3

2

ال تقم بإجراء التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدات الداخلية.
عند إجراء التشغيل التجريبي ،ستعمل الوحدة الخارجية والوحدة
الداخلية المتصلة على حد سواء .إن العمل على أي وحدة داخلية أثناء
إجراء التشغيل التجريبي أمر خطير.

X27A

مالحظة

A1P

7A

X2

تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل  6ساعات من التشغيل بهدف
إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

a
b
c

الكمبيوتر
كابل )(*EKPCCAB
لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية بالوحدة الخارجية

١٦۔٢

استخدام وظيفة اكتشاف التسرب

١٦۔٢۔١

حول اكتشاف التسرب التلقائي

ال تكون وظيفة اكتشاف التسرب )التلقائي( مفعلة في الوضع االفتراضي .وال يمكن
بدء عمل وظيفة اكتشاف التسرب )التلقائي( إل عند استيفاء كال الشرطين التاليين:

أثناء التشغيل التجريبي ،سيبدأ تشغيل الوحدة الخارجية والوحدات الداخلية .تأكد من
االنتهاء من تجهيزات جميع الوحدات الداخلية )المواسير الميدانية ،األسالك
الكهربائية ،تطهير الهواء .(… ،انظر دليل تركيب الوحدات الداخلية للحصول على
التفاصيل.

١٧۔٢

قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل

بعد تثبيت الوحدة ،تحقق أوال ً من العناصر المدرجة أدناه .بمجرد االنتهاء من كافة
الفحوصات ،يجب إغالق الوحدة .قم بتشغيل الوحدة بعد إغالقها.
قم بقراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل ،كما هو موضح في
الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.

▪ إدخال شحن غاز التبريد اإلضافي في منطق النظام )انظر ].([14-2
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١٧تجهيز التشغيل
التركيب
تحقق من تركيب الوحدة بشكل صحيح ،لتجنب الضجيج واالهتزاز غير
الطبيعي أثناء بدء تشغيل الوحدة.

١٧۔٣

مالحظة

أسالك ميدانية

تأكد من إجراء التشغيل التجريبي للنظام بعد أول تركيب له .وخالف
على واجهة المستخدم وال يمكن تنفيذ
ذلك ،سيظهر كود العطل
التشغيل العادي أو التشغيل التجريبي للوحدة الداخلية الفردية.

تأكد من توصيل األسالك الميدانية وفقًا لإلرشادات المبينة في فصل
توصيل األسالك الكهربائية ،ووفقًا لمخططات األسالك ووفقًا
للتشريعات المعمول بها.
جهد التيار الكهربائي
تحقق من جهد مصدر الطاقة على لوحة اإلمداد المحلية .يجب أن
يتوافق الجهد مع الجهد الموجود على لوحة الوحدة.
األسالك األرضية
تأكد من أنه تم توصيل األسالك األرضية بشكل صحيح وأنه تم ربط
األطراف األرضية بإحكام.
اختبار عزل دائرة التيار الرئيسي
باستخدام أداة اختبار كبيرة بقوة  500فولت ،تحقق من الحصول على
مقاومة العزل بمعدل  2ميجا أوم أو أكثر عن طريق توصيل جهد
كهربائي بقوة  500فولت تيار مستمر بين أطراف التيار الكهربائي
واألرضي .وتجنب مطلقًا استخدام أداة االختبار الكبيرة ألسالك النقل.

عن التشغيل التجريبي

يشرح اإلجراء أدناه التشغيل التجريبي للنظام بأكمله .يفحص هذا التشغيل العناصر
التالية ويقيمها:
▪ التحقق من عدم وجود خطأ في اتصال األسالك )فحص االتصال بالوحدات
الداخلية(.
▪ التحقق من فتح الصمامات الحابسة.
▪ تقدير طول األنابيب.
▪ تجميع بيانات مرجعية لوظيفة اكتشاف التسرب .إذا كانت وظيفة اكتشاف التسرب
مطلوبة ،فإن هذا يحتاج إلى تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك فحص مفصل
لحالة غاز التبريد .وإذا لم تكن وظيفة اكتشاف التسرب مطلوبة ،فعندئذٍ يُمكن
للتشغيل التجريبي تخطي الفحص المفصل لحالة غاز التبريد .ويمكن تحديد ذلك
بواسطة اإلعداد ].[88‑2

المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية

معلومات

تحقق من أن المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية
المركبة في المكان هي من الحجم والنوع المحدد في فصل "١٥۔
 ٢متطلبات أجهزة السالمة" ] .[303وتأكد من أنه لم يتم تجاهل أي
منصهر أو جهاز حماية.

ال يمكن إجراء فحص حالة غاز التبريد خارج نطاق الحدود التالية:
▪ درجة الحرارة الخارجية °43~0 :مئوية جافة
▪ درجة الحرارة الداخلية 32~20 :درجة مئوية جافة

األسالك الداخلية

القيمة ][88‑2

الوصف

تحقق بصريًا في صندوق المكونات الكهربائية وداخل الوحدة للتأكد
من عدم وجود توصيالت غير مربوطة بإحكام أو مكونات كهربائية
تالفة.

0

سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك الفحص المفصل لحالة غاز
التبريد .وبعد التشغيل التجريبي ،ستكون الوحدة جاهزة لوظيفة

حجم األنابيب وعزل األنابيب

اكتشاف التسرب" ].([363

تأكد من تركيب األنابيب باألحجام الصحيحة ومن تنفيذ أعمال العزل
بشكل صحيح.

1

سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي دون الفحص المفصل لحالة غاز
التبريد .وبعد التشغيل التجريبي ،لن تكون الوحدة جاهزة لوظيفة
اكتشاف التسرب.

اكتشاف التسرب )لتفاصيل أكثر ،انظر "١٦۔ ٢استخدام وظيفة

الصمامات الحابسة
تأكد من أن الصمامات الحابسة مفتوحة في كال جانبي السائل والغاز.
التجهيزات التالفة
افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم وجود مكونات تالفة أو أنابيب
مضغوطة.
تسرب غاز التبريد
افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم تسرب غاز التبريد .وإذا كان هناك
تسرب لغاز التبريد ،فحاول إصالح التسرب .وإذا لم تنجح عملية
اإلصالح ،فاتصل بالوكيل المحلي لديك .وال تلمس أي غاز تبريد تسرب
من توصيالت أنابيب غاز التبريد ،حيث قد يعرضك ذلك للسعة الصقيع.
تسرب الزيت
افحص الضاغط للتأكد من عدم تسرب الزيت .وإذا كان هناك تسرب
للزيت ،فحاول إصالح التسرب .وإذا لم تنجح عملية اإلصالح ،فاتصل
بالوكيل المحلي لديك.
مدخل/مخرج الهواء
تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء بالوحدة غير مسدود بورق أو ورق
مقوى أو أي مادة أخرى.
شحن غاز التبريد اإلضافي
يجب كتابة كمية غاز التبريد التي تتم إضافتها إلى الوحدة على لوحة
"غاز التبريد المضاف" المضمنة وتثبيتها على الجانب الخلفي من
الغطاء األمامي.
تاريخ التركيب واإلعداد الميداني
تأكد من تسجيل تاريخ التركيب على الملصق الموجود في الجانب
الخلفي من اللوحة األمامية العلوية وفقًا للمعيار EN60335‑2‑4
وتسجيل محتويات اإلعداد )اإلعدادات( الميدانية.
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معلومات
▪ عندما تكون ] ,0=[88‑2يمكن أن يستغرق وقت التشغيل التجريبي
ما يصل إلى  4ساعات.
▪ عندما تكون ] 0=[88‑2وتم إلغاء التشغيل التجريبي قبل نهايته،
على واجهة المستخدم .ومن الممكن
سيظهر كود التحذير
تشغيل النظام .ولن تكون وظيفة اكتشاف التسرب متاحة .ويُنصح
بإعادة إجراء التشغيل التجريبي.
▪ إذا تم استخدام وظيفة الشحن التلقائي ،تقوم الوحدة بإبالغ
المستخدم في حالة وجود ظروف محيطة غير مالئمة لتجميع بيانات
مفصلة عن وضع غاز التبريد .وعندما يكون هذا هو الحال ،فسوف
تنخفض دقة عملية اكتشاف التسرب .ويُنصح في مثل هذه الحالة
بإجراء التشغيل التجريبي مرة أخرى في وقت آخر أكثر مالءمة.
" أثناء إجراء
" أو "
وإذا لم تظهر أي من معلومات "
الشحن التلقائي ،فمن الممكن تجميع بيانات موثوق بها أثناء
التشغيل التجريبي .انظر الحدود المحيطة في جدول المعلومات في
"الخطوة 6ب :شحن غاز التبريد يدويًا" ].[293
في حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية  RA DXفي النظام ،فلن
يتم إجراء فحص طول األنابيب وفحص حالة غاز التبريد.
في حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية  RA DXفي النظام ،فلن
يتم إجراء فحص طول األنابيب.
▪ ال يمكن التحقق من المشكالت التي تحدث في الوحدات الداخلية لكل وحدة
على حدة .بعد االنتهاء من التشغيل التجريبي ،افحص الوحدات الداخلية واحدة
تلو األخرى عن طريق إجراء التشغيل العادي باستخدام واجهة المستخدم .ارجع
إلى دليل تركيب الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل )على سبيل المثال،
هيدروبوكس( بخصوص التشغيل التجريبي الفردي.
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التسليم للمستخدم
معلومات
▪ قد يستغرق األمر  10دقائق لتحقيق حالة منتظمة لغاز التبريد قبل
بدء تشغيل الضاغط.
▪ أثناء التشغيل التجريبي ،قد يعلو صوت دوران غاز التبريد أو الصوت
المغنطيسي لصمام الملف اللولبي وقد يتغير مؤشر الشاشة .وهذه
ليست أعطال.

١٧۔٤

١٧۔٥

للتشغيل التجريبي
ال يكتمل التشغيل التجريبي إال عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم
أو الشاشة سباعية القطع بالوحدة الخارجية .فإذا ظهر أي كود عطل ،فقم
بإجراءات التصحيح كما هو موضح في جدول أكواد األعطال .ونفذ التشغيل
التجريبي مرة أخرى وتأكد من تصحيح المشكلة بشكل سليم.

إجراء التشغيل التجريبي

معلومات

1

أغلق كل اللوحات األمامية لكي ال يكون ذلك سببًا في سوء التقدير )باستثناء
غطاء الخدمة أو فتحة الفحص بصندوق المكونات الكهربائية(.

2

تأكد من ضبط جميع اإلعدادات الميدانية التي تريدها؛ انظر "١٦۔ ١ضبط
اإلعدادات الميدانية" ].[333

3

شغِّل مصدر التيار الكهربائي للوحدة الخارجية والوحدات الداخلية الموصلة.
مالحظة
تأكد من توصيل التيار الكهربائي قبل  6ساعات من التشغيل بهدف
إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

4

تأكد من أن الوضع االفتراضي )الخمول( موجود؛ انظر "الوصول إلى الوضع 1
أو  .[343] "2اضغط على  BS2لمدة  5ثوانٍ أو أكثر .ستبدأ الوحدة في
التشغيل التجريبي.
النتيجة :يتم تلقائيًا تنفيذ التشغيل التجريبي ،وسيظهر "

تصحيح المشكالت بعد اإلكمال غير العادي

" على شاشة

الوحدة الخارجية وسيظهر مؤشر "تشغيل تجريبي" و"تحت تحكم مركزي"

ارجع إلى دليل تركيب الوحدة الداخلية لمعرفة تفاصيل أكواد األعطال
المتعلقة بالوحدات الداخلية.

١٨

التسليم للمستخدم

بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وعمل الوحدة بشكل صحيح ،يُرجى التأكد من
توضيح التالي للمستخدم:
▪ احرص على أن يكون لدى المستخدم الكتيب المطبوع واطلب منه االحتفاظ به
للرجوع إليه مستقبال ً .أبلغ المستخدم أنه يمكنه العثور على الوثائق الكاملة على
عنوان  URLالمذكور سابقًا في هذا الدليل.
▪ وضح للمستخدم طريقة التشغيل الصحيحة للنظام وما يجب القيام به في حال
حدوث مشاكل.
▪ أوضح للمستخدم ما يجب القيام به لصيانة الوحدة.

على واجهة مستخدم الوحدات الداخلية.
الخطوات التي تتم أثناء إجراء التشغيل التجريبي التلقائي للنظام:
الوصف

الخطوة

١٩

استكشاف المشكالت وحلها

التحكم قبل بدء التشغيل )معادلة الضغط(
التحكم في بدء تشغيل التبريد
حالة تبريد مستقرة
فحص االتصال
فحص الصمام الحابس

فإذا ظهر أي كود عطل ،فقم بإجراءات التصحيح كما هو موضح في جدول أكواد
األعطال.

فحص كمية غاز التبريد

بعد تصحيح المشكلة ،اضغط على  BS3إلعادة تعيين كود العطل وإعادة محاولة
التشغيل.

فحص طول األنابيب
في حالة ] ,0=[88‑2فحص مفصل لحالة غاز التبريد
تشغيل مضخة التصريف
إيقاف الوحدة
مالحظة :أثناء التشغيل التجريبي ،ال يُمكن إيقاف تشغيل الوحدة من واجهة
المستخدم .إليقاف التشغيل ،اضغط على  .BS3ستتوقف الوحدة بعد  30±ثانية.
5

١٩۔١

حل المشكالت بناءً على أكواد االعطال

تحقق من نتائج التشغيل التجريبي على الشاشة سباعية القطع الخاصة
بالوحدة الخارجية.

اإلكمال

الوصف

اإلكمال العادي

ال يوجد مؤشر على الشاشة سباعية القطع )خمول(.

اإلكمال غير العادي

يوجد مؤشر عطل على الشاشة سباعية القطع.

سيشير كود العطل الذي يظهر على الوحدة الخارجية إلى كود عطل رئيسي وكود
فرعي .ويشير الكود الفرعي إلى معلومات أكثر تفصيال ً عن كود العطل .وسيظهر
كود العطل بشكل متقطع.
مثال:
الكود

مثال

الكود الرئيسي
الكود الفرعي
بفاصل زمني ثانية واحدة ،ستتبدل الشاشة بين الكود الرئيسي والكود الفرعي.

ارجع إلى "١٧۔ ٥تصحيح المشكالت بعد اإلكمال غير
العادي للتشغيل التجريبي" ] [383التخاذ إجراءات إلصالح
المشكلة .عندما يكتمل التشغيل التجريبي تما ًما ،سيكون التشغيل
العادي ممكنًا بعد  5دقائق.

١٩۔٢

أكواد األخطاء :نظرة عامة

في حالة ظهور رموز خطأ أخرى ,اتصل بالوكيل المحلي لديك.
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١٩استكشاف المشكالت وحلها
الكود الرئيسي

الكود الفرعي
الرئيسية

السبب
الفرعية 1

الحل

الفرعية 2
تنشيط مكتشف التسرب األرضي

إعادة تشغيل الوحدة .إذا تكرر حدوث المشكلة ،اتصل
بالوكيل المحلي لديك.

عطل مستشعر تسريب األرضي :دائرة كهربية مفتوحة افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.
 ( A1P (X101Aتم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع ) S1PH, S2PH) -تحقق من حالة الصمام الحابس أو وجود مشكالت في
المبرد
األنابيب )الميدانية( أو تدفق الهواء فوق الملف
(A1P (X2A , X3A
َّ
بالهواء.
▪ الشحن الزائد لغاز التبريد
▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.
▪ افتح الصمامات الحابسة

الصمام الحابس مغلق )السائل(

افتح الصمام الحابس للسائل.

▪ الشحن الزائد لغاز التبريد

▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.

▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افتح الصمامات الحابسة.
تعطل الضغط المنخفض:

▪ افتح الصمامات الحابسة.

▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.

▪ نقص غاز التبريد
▪ تعطل الوحدة الداخلية

تعطل صمام التمدد اإللكتروني )الرئيسي( )Y1E) -
(A1P (X21A

▪ افحص شاشة واجهة المستخدم أو أسالك
النقل بين الوحدة الخارجية والوحدة
الداخلية.
افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

تعطل صمام التمدد اإللكتروني )تبريد سائل( ) Y3E) -افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.
(A1P (X23A
تعطل صمام التمدد اإللكتروني )التبريد الدوني(
)(Y2E) - A1P (X22A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي

تعطل صمام التمدد اإللكتروني )وعاء التخزين(
)(Y4E) - A1P (X25A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي

درجة حرارة التصريف مرتفعة للغاية )R21T/
:(R22T

▪ افتح الصمامات الحابسة.

▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.

▪ نقص غاز التبريد
درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط مرتفعة للغاية
):(R8T/R9T
▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افتح الصمامات الحابسة.
▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.

▪ نقص غاز التبريد
▪ الشحن الزائد لغاز التبريد
▪ الصمام الحابس مغلق

▪ افحص كمية غاز التبريد  +أعد شحن
الوحدة.
▪ افتح الصمامات الحابسة.

عطل مستشعر درجة الحرارة المحيطة )R1T) -
(A1P (X18A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة التصريف ):(R21T
دائرة كهربائية مفتوحة (A1P (X19A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة التصريف ):(R21T
دائرة قصر (A1P (X19A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة التصريف ):(R22T
دائرة كهربائية مفتوحة (A1P (X19A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة التصريف ):(R22T
دائرة قصر (A1P (X19A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
) :(R8Tدائرة كهربائية مفتوحة  (A1P (X19A -الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.
) :(R8Tدائرة قصر (A1P (X19A -
عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
) :(R9Tدائرة كهربائية مفتوحة  (A1P (X19A -الميكانيكي.
عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.
) :(R9Tدائرة قصر (A1P (X19A -
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استكشاف المشكالت وحلها
الكود الرئيسي

الكود الفرعي
الرئيسية

السبب
الفرعية 1

الحل

الفرعية 2
عطل مستشعر درجة حرارة الشفط )R3T) - A1P
((X30A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر درجة حرارة إزالة الجليد )R7T) -
(A1P (X30A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي

عطل مستشعر درجة حرارة السائل )بعد  HEللتبريد
الدوني( )(R5T) - A1P (X30A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل )ملف( مستشعر درجة حرارة السائل ) R4T) -افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.
(A1P (X30A
عطل مستشعر درجة حرارة الغاز )بعد  HEللتبريد
الدوني( )(R6T) - A1P (X30A

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر الضغط المرتفع ) :(S1NPHدائرة
كهربائية مفتوحة (A1P (X32A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر الضغط المرتفع ) :(S1NPHدائرة
قصر (A1P (X32A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر الضغط المنخفض ) :(S1NPLدائرة
كهربائية مفتوحة (A1P (X31A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

عطل مستشعر الضغط المنخفض ) :(S1NPLدائرة
قصر (A1P (X31A -

افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل
الميكانيكي.

النقل للوحدة الخارجية  -المحول :مشكلة في النقل
لـ(INV1 - A1P (X20A، X28A، X40A

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية  -المحول :مشكلة في النقل
لـ(FAN1 - A1P (X20A، X28A، X40A

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية  -المحول :مشكلة في النقل
لـ(FAN2 - A1P (X20A، X28A، X40A

افحص التوصيل.

النقل للوحدة الخارجية  -المحول :مشكلة في النقل
لـ(INV2 - A1P (X20A، X28A، X40A

افحص التوصيل.

جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـINV1

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد.

جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـINV2

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد.

تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي

صحح ترتيب الطور.

تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي

صحح ترتيب الطور.

نقص الجهد الكهربائي لـINV1

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد.

فقدان طور التيار الكهربائي لـINV1

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد.

نقص الجهد الكهربائي لـINV2

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد

فقدان طور التيار الكهربائي لـINV2

تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق
المحدد.

مؤشر التحذير :لم يتم إجراء اكتشاف التسرب أو فحص نفذ وظيفة الشحن التلقائي )انظر اليدوي(؛ الوحدة غير
جاهزة لوظيفة اكتشاف التسرب.
كمية غاز التبريد )تشغيل النظام ممكن(
كود العطل :لم يتم تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام حتى
اآلن )تشغيل النظام غير ممكن(

نفذ التشغيل التجريبي للنظام.

الخطأ في توصيل األسالك إلى  Q1/Q2أو الداخلية  -افحص أسالك ).(Q1/Q2
الخارجية
الخطأ في توصيل األسالك إلى  Q1/Q2أو الداخلية  -افحص أسالك ).(Q1/Q2
الخارجية
نهاية غير طبيعية للتشغيل التجريبي للنظام

نفذ التشغيل التجريبي مرة أخرى.

تحذير :الخطأ في توصيل األسالك إلى Q1/Q2

افحص أسالك .Q1/Q2

كود العطل :الخطأ في توصيل األسالك إلى Q1/Q2

افحص أسالك .Q1/Q2

▪ توصيل عدد كبير للغاية من الوحدات الداخلية تحقق من عدد الوحدات الداخلية والقدرة اإلجمالية التي
تم توصيلها.
إلى خط F1/F2 line
▪ سوء التوصيل بين الوحدات الخارجية
والداخلية
عدم تطابق النظام .دمج نوع خطأ من الوحدات الداخلية تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية
األخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
) ،R410A، R407C، RAهيدروبوكس ،إلخ(
عطل الوحدة الداخلية
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٢٠البيانات الفنية
الكود الرئيسي

الكود الفرعي
الرئيسية

السبب
الفرعية 1

الحل

الفرعية 2
تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية
عطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق
النوع ) ،R410A، R407C، RAهيدروبوكس ،إلخ( األخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية
عطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق
النوع ) ،R410A، R407C، RAهيدروبوكس ،إلخ( األخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
خطأ في الدمج بين الوحدات )النظام المتعدد(

تأكد من توافق أنواع الوحدات.

خطأ في الدمج بين الوحدات )النظام المتعدد(

تأكد من توافق أنواع الوحدات.

تعطل العنوان التلقائي )عدم التوافق(

تحقق مما إذا كان عدد الوحدات الموصلة بأسالك النقل
يطابق عدد الوحدات الموصلة بالتيار الكهربائي )عن
طريق وضع الرصد( أو انتظر حتى االنتهاء من
التهيئة.

تعطل العنوان التلقائي )عدم التوافق(

تحقق مما إذا كان عدد الوحدات الموصلة بأسالك النقل
يطابق عدد الوحدات الموصلة بالتيار الكهربائي )عن
طريق وضع الرصد( أو انتظر حتى االنتهاء من
التهيئة.

الصمام الحابس مغلق أو خاطئ )أثناء التشغيل التجريبي افتح الصمامات الحابسة.
للنظام(
متعلقة بالشحن التلقائي
فورا .واضغط على  BS1إلعادة
أغلق الصمام "ً "A
الضبط .وتحقق من العناصر التالية قبل إعادة محاولة
إجراء الشحن التلقائي:

—

ضغط منخفض غير معتاد في خط الشفط

—

منع التجمد بالوحدة الداخلية

فورا .واضغط على  BS1إلعادة
أغلق الصمام "ً "A
الضبط .وأعد محاولة إجراء الشحن التلقائي.

—

الشحن التلقائي على وشك االنتهاء

جهز إليقاف الشحن التلقائي.

انتهاء الشحن التلقائي

قم بإنهاء وضع الشحن التلقائي.

▪ تحقق من فتح الصمام الحابس لجانب الغاز
بشكل صحيح.
▪ تحقق من فتح صمام أسطوانة غاز التبريد.
▪ تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء
بالوحدة الداخلية.

—
متعلقة بوظيفة اكتشاف التسرب
—

الوحدة غير مجهزة لتنفيذ عملية اكتشاف التسرب

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف
التسرب.

—

الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة الحرارة الالزم
لعملية اكتشاف التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.

—

الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة الحرارة الالزم
لعملية اكتشاف التسرب

أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.

—

لوحظ وجود ضغط منخفض للغاية أثناء عملية اكتشاف أعد تشغيل عملية اكتشاف التسرب.
التسرب

—

٢٠

يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير متوافقة مع وظيفة
اكتشاف التسرب )على سبيل المثال ،الوحدة الداخلية
 ،RA DXهيدروبوكس(... ،

ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف
التسرب.

البيانات الفنية

▪ تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع  Daikinاإلقليمي
)يمكن الوصول إليه بشكل عام(.
▪ تتوفر المجموعة الكاملة ألحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin
) Business Portalتلزم المصادقة(.

٢٠۔١

مساحة الخدمة :الوحدة الخارجية

تأكد من أن المساحة حول الوحدة كافية للخدمة ومن توفر الحد األدنى من
المساحة الالزمة لمدخل الهواء ومخرج الهواء )ارجع إلى الشكل أدناه واختر أحد
االحتماالت(.
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البيانات الفنية
h2
b
aa

d

500

aa
d

b

1500

c

c

e

e

b

h1

F

d

)(mm
c

b

b

c

e

ABCD
F
e

f

d

aa

aa
d

b

c

b

▪ مساحة التركيبة المطلوبة في هذه الرسومات هي لتشغيل التدفئة كامل الحمل
دون النظر إلى تراكم الجليد المحتمل .إذا كان مكان التركيب في مناخ بارد،
فعندئذٍ ينبغي أن تكون كل األبعاد الواردة أعاله <  500مم لتجنب تراكم الجليد
بين الوحدات الخارجية.

e

aa
d

النموذج

االحتمال 1
1

2

3

4

5

معلومات
يتم تحديد أبعاد مساحة الخدمة الواردة في الشكل أعاله على أساس
تشغيل التبريد في درجة حرارة محيطة  °35مئوية )الظروف العادية(.

A+B
معلومات

االحتمال 2

 a≥10مم

 a≥50مم

 a≥200مم

 b≥300مم

 b≥100مم

 b≥300مم

 c≥10مم

 c≥50مم

 d≥500مم

 d≥500مم

 a≥10مم

 a≥50مم

 a≥200مم

 b≥300مم

 b≥100مم

 b≥300مم

 c≥10مم

 c≥50مم

 d≥500مم

 d≥500مم

 e≥20مم

 e≥100مم

 e≥400مم

 a≥10مم

 a≥50مم

—

 b≥300مم

 b≥100مم

 c≥10مم

 c≥50مم

 d≥500مم

 d≥500مم

 e≥20مم

 e≥100مم

 f≥600مم

 f≥500مم

 a≥10مم

 a≥50مم

 b≥300مم

 b≥100مم

 c≥10مم

 c≥50مم

 d≥500مم

 d≥500مم

 e≥20مم

 e≥100مم

 a≥10مم

 a≥50مم

 b≥500مم

 b≥500مم

 c≥10مم

 c≥50مم

 d≥500مم

 d≥500مم

 e≥20مم

 e≥100مم

 f≥900مم

 f≥600مم
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▪ في حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجوانب ،A+B+C+D
فإن ارتفاعات الجدران بالجانبين  A+Cليس لها أي تأثير على أبعاد مساحة
الخدمة .ارجع إلى الشكل أعاله لمعرفة تأثير ارتفاعات الجدران بالجانبين B+D
على أبعاد مساحة الخدمة.
▪ في حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجانبين  A+Bفقط،
فإن ارتفاعات الجدران ليس لها أي تأثير على أي من أبعاد مساحة الخدمة
المحددة.

f

A+B+C+D

جوانب بطول موقع التركيب مع عوائق
الجانب األمامي
جانب الشفط

يمكن العثور على مزيد من المواصفات في البيانات الهندسية الفنية.

—
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البيانات الفنية٢٠
RYMQ8~12 :مخطط األنابيب

x
j

d

w

M e
M1F

R4T

R5T

g

R6T

 الوحدة الخارجية:مخطط المواسير
معلومات
 ارجع إلى،للحصول على قائمة بالتعريفات توضح األشكال الواردة أدناه
.نهاية هذا الموضوع

R7T

h

c

p

RYYQ8~12 :مخطط األنابيب

x

o
(S1NPL)

j

(S1NPH)

R3T
HPS
(S1PH)

k

s
t
u
r

g

R6T

h

R7T

c

i
v

sv

a

l

sv

o

M1C
(S1NPL)

(S1NPH)

R3T

j
R5T

w

g

R7T

h

x
j

(S1NPH)

(S1NPL)

R5T

R3T

a

l

INV

m

n

R8T

M1C

sv

t

sv

f

k
sv

k

HPS
(S1PH)
R21T

INV

R8T

RYYQ14~20 :مخطط األنابيب

o

s

M1C

sv

c

p

a

l

s
t
r

M e
M2F

m

sv

f

d

M e
M1F

R4T
R6T

R1T

d

k

HPS
(S1PH)
R21T

RYMQ14~20 :مخطط األنابيب

x

p

m

R8T

INV

Me
M1F

R4T

R5T

R1T

d

w

R21T

f

٢۔٢٠

R1T

HPS
(S2PH)
R22T

b

INV

R6T

M e
M2F

R7T

i

h

d

M e
M1F

R4T

g

R1T

d

w

c

v

p

o

R9T

M2C

(S1NPL)

u

(S1NPH)

R3T
HPS
(S1PH)

RXYQ8~12 :مخطط األنابيب

j

g

c

h

l

s
t
r

R7T

R21T

f

R1T

M e
M1F

R4T
R6T

R5T

d

w

k

sv

x

k

sv

a
M1C

INV R8T

m

sv

r

n

HPS
(S2PH)
R22T

b

INV R9T
M2C

o
(S1NPL)

(S1NPH)

R3T
HPS
(S1PH)
R21T
sv

f
l

s

k

sv

a

INV
M1C

m

R8T

t
r
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البيانات الفنية
مخطط األنابيبRXYQ14~20 :
R1T

d

d

M e
M2F

الرموز:

x

w

M e
M1F

أسالك ميدانية
مجموعة أطراف التوصيل

j

R4T

g
c

R6T

موصل
طرف

R5T

h

o

التأريض الوقائي
التأريض الصامت

)(S1NPH

)(S1NPL

األسالك األرضية
التجهيزات الميدانية

R3T

k

HPS
)(S2PH
R22T

b

sv

n

m

R21T
INV R8T

M2C

HPS
)(S1PH

صندوق المفاتيح
تجهيز اختياري

sv

R9T

INV

k

لوحة الدوائر المطبوعة

f

a
M1C

األلوان:

l

sv

s
t
r

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

٢٠۔٣

الضاغط )(M1C
الضاغط )(M2C
المبادل الحراري
مروحة
محرك المروحة )(M1F، M2F
المركم
صمام التمدد ،الرئيسي )(Y1E
صمام التمدد ،المبادل الحراري للتبريد الدوني )(Y2E
صمام التمدد ،وعاء التخزين )(Y4E
المبادل الحراري للتبريد الدوني
فاصل الزيت
صمام الملف اللولبي ،مركم الزيت )(Y2S
صمام الملف اللولبي ،الزيت(Y3S) 1
صمام الملف اللولبي ,الزيت(Y4S) 2
صمام رباعي االتجاهات ،الرئيسي )(Y1S
صمام رباعي االتجاهات ،الفرعي )(Y5S
صندوق المكونات الكهربائية
فتحة الخدمة ،شحن غاز التبريد
صمام حابس ،السائل
صمام حابس ،الغاز
صمام حابس ،الغاز المعادل
عنصر التراكم الحراري
منفذ الخدمة
صمام التمدد ،تبريد سائل )(Y3E

مخطط األسالك :الوحدة الخارجية

ارجع إلى ملصق مخطط األسالك الموجود على الوحدة .االختصارات المستخدمة
مدرجة أدناه:
معلومات
مخطط األسالك الموجود على الوحدة الخارجية هو فقط للوحدة
الخارجية .بالنسبة للوحدة الداخلية أو المكونات الكهربائية االختيارية،
ارجع إلى مخطط األسالك الخاص بالوحدة الداخلية.

BLK

أسود

RED

أحمر

BLU

أزرق

WHT

أبيض

GRN

أخضر

دليل المصطلحات لمخطط توصيل األسالك :HP 12~8
A1P

لوحة الدوائر المطبوعة )الرئيسية(

A2P

لوحة الدوائر المطبوعة )مرشح الضجيج(

A3P

لوحة الدوائر المطبوعة )جهاز المحول(

A4P

لوحة الدوائر المطبوعة )المروحة(

A5P

لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة )) (ABC I/Pخيار((

BS1~BS3
((A1P

مفتاح زر الضغط )وضع ،تعيين ،تدوير((

(C* (A3P

مكثف

DS1, DS2
((A1P

مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة )(DIP

E1HC

سخان علبة المرافق

E3H

سخان مجمع التصريف )خيار(

F1U, F2U
((A1P

مصهر )(T 3.15 A / 250 V

F3U

مصهر ميداني

F101U
((A4P

مصهر

F401U,
F403U
((A2P

مصهر

F601U,
((A3P

مصهر

(HAP (A*P

مصباح دليلي )شاشة الخدمة باللون األخضر(

(K3R (A3P

التتابع المغناطيسي

(K4R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y1S

(K5R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y2S

(K6R (A1P

مرحل مغناطيسي )(E3H
مرحل مغناطيسي )(E1HC
مرحل مغناطيسي )(Y3S

1

يتم تطبيق مخطط توصيل األسالك فقط على الوحدة الخارجية.

2

الرموز )انظر أدناه(.

3

عند استخدام مهايئ اختياري ،راجع دليل التركيب الخاص بالمهايئ االختياري

4

لتوصيل األسالك بالنقل الداخلي/الخارجي  ،F1‑F2النقل الخارجي  -الخارجي
 ،F1‑F2النقل الخارجي المتعدد  ,Q1‑Q2راجع دليل التركيب.

5

لكيفية استخدام مفتاح  BS1~BS3راجع ملصق "احتياطات الخدمة" على غطاء
صندوق المكونات الكهربائية.

(K7R (A1P

6

أثناء التشغيل ،ال تقم بقطع الدائرة لحماية األجهزة ).(S1PH

(K9R (A1P

7

فقط لطراز RYYQ

8

فقط لطراز RYYQ/RYMQ

9

فقط لـ  :HP 12~8الموصل X1A (M1F) isأبيض لكن الموصل (X2A (M2F
أحمر.

9

فقط لـ  :HP 20~14ألوان )أنظر أدناه(.

10

ألوان )أنظر أدناه(.

RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
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 (K11R (A1Pمرحل مغناطيسي )(Y5S
L1R

مفاعل

M1C

المحرك )الضاغط(

M1F

المحرك )المروحة(
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٢٠البيانات الفنية
PS (A1P,
(A3P

إمداد طاقة التحويل

E3H

سخان مجمع التصريف )خيار(

Q1DI

قاطع دائرة التسرب األرضي )إمداد ميداني(

F1U, F2U
((A1P

مصهر )(T 3.15 A / 250 V

F3U

مصهر ميداني

F101U
((A4P, A7P

مصهر

F401U,
F403U
((A2P, A5P

مصهر

 (Q1LD (A1Pكاشف التيار ألرضي )إمداد ميداني(
(R24 (A4P

مقاوم )مستشعر التيار(

 (R300 (A3Pمقاوم )مستشعر التيار(
R1T

ثرمستور )هواء(

R3T

ترمستور )المركم(

R4T

ثرمستور )أنبوب سائل المبادل الحراري(

R5T

ثرمستور )أنبوب سائل التبريد الفرعي(

F601U,
((A3P, A6P

R6T

ثرمستور )المبادل الحراري ،أنبوب غاز (

(HAP (A*P

مصباح دليلي )شاشة الخدمة باللون األخضر(

R7T

ثرمستور )المبادل الحراري ،مزيل الجليد(

R8T

ثرمستور )جسم (M1C

K3R (A3P,
(A6P

التتابع المغناطيسي

R21T

ثرمستور ) M1Cالتفريغ(

(K3R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y4S

S1NPH

جهاز استشعار الضغط )عالي(

(K4R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y1S

S1NPL

مستشعر الضغط )المنخفض(

(K5R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y2S

S1PH

مفتاح الضغط )التفريغ(

(K6R (A1P

مرحل مغناطيسي )(E3H

(K7R (A1P

مرحل مغناطيسي )(E1HC

(K8R (A1P

مرحل مغناطيسي )(E2HC

T1A

مستشعر التيار

(K9R (A1P

مرحل مغناطيسي )(Y3S

(V1D (A3P

الدايود

 (K11R (A1Pمرحل مغناطيسي )(Y5S

V1R (A3P,
(A4P

وحدة الطاقة

 SEG1~SEGشاشة سباعية القطع
(3 (A1P

X*A

وصلة

(X1M (A1P

مجمع أطراف التوصيل )التحكم(

(X1M (A5P

مجمع أطراف التوصيل )إمداد الطاقة( )تجهيز اختياري(

Y1E

صمام التمدد اإللكتروني )الرئيسي(

Y2E

صمام التمدد اإللكتروني )الفرعية (

Y3E

صمام التمدد اإللكتروني )تبريد سائل(

Y4E

صمام التمدد اإللكتروني )وعاء التخزين(

Y1S

صمام الملف اللولبي )الرئيسي(

Y2S

صمام الملف اللولبي )عودة زيت المركم(

Y3S

صمام الملف اللولبي )الزيت (1

Y5S

صمام الملف اللولبي )التبريد الفرعي(

مصهر

L1R, L2R

مفاعل

M1C, M2C

المحرك )الضاغط(

M1F, M2F

المحرك )المروحة(

PS (A1P,
(A3P, A6P

إمداد طاقة التحويل

Q1DI

قاطع دائرة التسرب األرضي )إمداد ميداني(

 (Q1LD (A1Pكاشف التيار ألرضي )إمداد ميداني(
R24 (A4P,
(A7P

مقاوم )مستشعر التيار(

 R300 (A3P,مقاوم )مستشعر التيار(
(A6P
R1T

ثرمستور )هواء(

R3T

ترمستور )المركم(

R4T

ثرمستور )أنبوب سائل المبادل الحراري(

Z*C

مرشح الضجيج )قلب فرايت(

R5T

ثرمستور )أنبوب سائل التبريد الفرعي(

Z*F (A2P,
(A5P

مرشح الضجيج )مع ممتص التمورات(

R6T

ثرمستور )المبادل الحراري ،أنبوب غاز (

موصل للملحقات االختيارية:
X10A

موصل )سخان مجمع التصريف(

X37A

موصل )مهايئ الطاقة(

X66A

موصل )محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد(

دليل المصطلحات لمخطط توصيل األسالك :HP 20~14
A1P

لوحة الدوائر المطبوعة )الرئيسية(

A2P, A5P

لوحة الدوائر المطبوعة )مرشح الضجيج(

A3P, A6P

لوحة الدوائر المطبوعة )جهاز المحول(

A4P, A7P

R7T

ثرمستور )المبادل الحراري ،مزيل الجليد(

R8T, R9T

جسم ) M1C, M2Cثرموستور(

 R21T, R22Tثرمستور ) M1C، M2Cالتفريغ(
S1NPH

جهاز استشعار الضغط )عالي(

S1NPL

مستشعر الضغط )المنخفض(

S1PH,
S2PH

مفتاح الضغط )التفريغ(

 SEG1~SEGشاشة سباعية القطع
(3 (A1P
T1A

مستشعر التيار

لوحة الدوائر المطبوعة )المروحة(

(V1D (A3P

الدايود

A8P

لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة )) (ABC I/Pخيار((

BS1~BS3
((A1P

مفتاح زر الضغط )وضع ،تعيين ،تدوير((

V1R (A3P,
A4P, A6P,
(A7P

C* (A3P,
(A6P

مكثف

DS1 , DS2
((A1P

مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة )(DIP

E1HC

سخان علبة المرافق
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وحدة الطاقة

X*A

وصلة

(X1M (A1P

مجمع أطراف التوصيل )التحكم(

(X1M (A8P

مجمع أطراف التوصيل )إمداد الطاقة( )تجهيز اختياري(

Y1E

صمام التمدد اإللكتروني )الرئيسي(

Y2E

صمام التمدد اإللكتروني )الفرعية (
RYYQ+RYMQ+RXYQ8~20U7Y1B
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التخلص من المنتج
Y3E

صمام التمدد اإللكتروني )تبريد سائل(

Y4E

صمام التمدد اإللكتروني )وعاء التخزين(

Y1S

صمام الملف اللولبي )الرئيسي(

Y2S

صمام الملف اللولبي )عودة زيت المركم(

Y3S

صمام الملف اللولبي )الزيت (1

Y4S

صمام الملف اللولبي )الزيت (2

Y5S

صمام الملف اللولبي )التبريد الفرعي(

Z*C

مرشح الضجيج )قلب فرايت(

(Z*F (A2P

مرشح الضجيج )مع ممتص التمورات(

موصل للملحقات االختيارية:
X10A

موصل )سخان مجمع التصريف(

X37A

موصل )مهايئ الطاقة(

X66A

موصل )محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد(

٢١

التخلص من المنتج
مالحظة
ال تحاول تفكيك الجهاز بنفسك :ويجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز
ومعالجة الفريون وتغير الزيت وقطع الغيار األخرى وفقًا للتشريعات
المعمول بها .يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة
إلعادة استخدامها وتدويرها واستردادها.
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