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1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Непременно следвайте инструкциите от "ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ".
Този продукт се отнася към категорията "уреди, недостъпни за широката публика".
Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт може да причини радио интерференция,
за която потребителят може да се наложи да вземе съответни мерки.
Това ръководство разделя предпазни мерки на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ.
Спазвайте посочените по-долу предпазни мерки: Всички те са от значение за осигуряване
на безопасността.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ��� Означава потенциална рискова ситуация, която, ако не бъде избегната,
ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ ����������������� Означава потенциална рискова ситуация, която, ако не бъде избегната,
ще доведе до леко исли средно нараняване.
Може да се използва също и за предупреждение срещу небезопасни
практики.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Поискайте монтажните работи да се извършат от дилъра или от квалифициран персонал.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.
• Монтажните работи следва да се изпълнят в съответствие с това ръководство.
Неправилният монтаж може да доведе до изтичане на вода, токови удари или пожар.
• Консултирайте се с вашия дилър за указания какво да предприемете в случай на изтичане
на охладителен агент.
Когато вътрешният модул ще се монтира в малка стая, необходимо е да се вземат съответни
мерки така, че количеството изтекъл охладителен агент да не превиши лимита за концентрация
в случай на утечка.
В противен случай, това може да доведе до инцидент поради недостиг на кислород.
• При изпълнение на монтажните работи следва да се използва само посоченото допълнително
оборудване и детайли.
Неспазването на това изискване може да доведе до изтичане на вода, токови удари, пожар или
падане на блока.
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• Монтирайте климатичната инсталация върху основа, която може да издържи тежестта на
оборудването.
Недостатъчната здравина на основата може да доведе до падане на оборудването и да причини
нараняване.
Освен това, може да се получи вибриране на вътрешните модули, което да причини неприятен
тракащ шум.
• Монтажните работи следва да се извършват, като се отчетат особеностите на местния климат възможност от поява на силни ветрове, тайфуни или земетресения. Неправилният монтаж може
да доведе до инцидент от рода на падане на климатика.
• Всички електротехнически дейности следва да се извършват от квалифициран персонал в съот
ветствие с приложимото законодателство и разпоредби (забележка 1), както и съобразно това
ръководство, като се използва отделно захранване.
Освен това, дори и ако проводниците са къси, използвайте кабели с достатъчна дължина и никога
не свързвайте допълнителни проводници, за да ги удължите.
Недостатъчният капацитет на захранващата верига или неправилното свързване може да доведат
до токови удари или пожар.
(забележка 1) приложимо законодателство означава "Всички международни, европейски,
национални и местни директиви, закони, разпоредби и/или кодекси, които имат
отношение и се прилагат към определен продукт или област".
• Заземете климатика.
Не свързвайте заземяващият кабел към газови и канализационни тръби, гръмоотводи или към
заземяването на телефонните линии.
Непълното заземяване може да причини токов удар или пожар.
Силният токов пик от светкавица или други източници може да причини повреда на климатичната
инсталация.
• Задължително инсталирайте прекъсвач за утечки на земята.
Неспазването на това изискване може да причини токов удар и пожар.
• Откачете захранването, преди да докосвате електрическите компоненти.
Ако докоснете част под напрежение, можете да бъдете ударени от токов удар.
• Всички кабели следва да са добре закрепени, да се използват само изрично указаните видове
проводници, и върху контактните съединения или проводниците не трябва да има никакво външно
въздействие.
Непълното свързване или закрепване може да причини пожар.
• Окабеляването на захранването и между вътрешните и външните модули трябва да се положи
и оформи правилно, а капакът на контролната кутия трябва да се затегне добре, така че
окабеляването да не избутва нагоре капака.
Ако капакът е неправилно затегнат, това може да причини токов удар или пожар.
• Ако по време на монтажните работи има изтичане на охладителен газ, незабавно проветрете
зоната.
Ако охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се отделят токсични газове.
• След приключване на монтажните работи, проверете за евентуални течове на охладителен газ.
Ако в стаята има изтичане на охладителен газ, който влезе в контакт с източник на огън
(калорифер, печка или сушилня), може да се отдели токсичен газ.
• Никога не докосвайте случайно изтекъл охладителен агент. Това може да доведе до сериозни
рани, причинени от измръзване.
ВНИМАНИЕ
• Монтажът на дренажните тръби следва да се извърши съгласно това ръководство, за да се
осигури добро оттичане. Тръбите следва да се изолират, за да се предотврати появата на конденз.
Неправилният монтаж на дренажните тръби може да доведе до теч на вода и да намокри
мебелите.
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• Монтирайте ДП модула, захранващото окабеляване, окабеляването за дистанционното
управление и управляващото окабеляване на разстояние поне 1 метър от телевизори и
радиоприемници, за да се избегнат появата на шум или смущения в образа.
(В зависимост от дължината на радиовълните, разстоянието от 1 метър може да не е достатъчно
за елиминиране на шума.)
• Монтирайте ДП модула възможно най-далече от флуоресцентни лампи.
Ако безжичен комплект се монтира в помещение, където има флуоресцентни лампи от електронен
тип (с инвертор или бърз старт), предавателното разстояние на дистанционното управление може
да се скъси.
• Вземете мерки срещу евентуалното използване на външния модул като скривалище за дребни
животни.
Влизането на дребните животни в контакт с електрическите компоненти може да причини
неизправности, пушек или пожар. Моля, инструктирайте клиента да поддържа чиста областта
около уреда.
• Не монтирайте климатичната система на места:
1. Външната сграда, дъждовната вода навлиза в ДП модула и става причина за токов удар.
2. Където във въздуха присъстват емулсии, изпарения и други малки частици от минерални
масла, например, в кухнята.
Пластмасовите детайли могат да се повредят или да паднат, което да доведе до теч на вода.
3. Където се отделят корозивни газове, например пари на сярна киселина.
Корозията на медните тръби или запоените елементи може да доведе до изтичане на
охладителен агент.
4. Където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни.
Електромагнитните вълни могат да попречат на управлението на системата и да доведат
до проблеми в работата на оборудването.
5. Където може да има изтичане на възпламеними газове, натрупване на въглеродни влакна и
запалим прах във въздуха или където се съхраняват и обработват летливи запалими
вещества, като например разредители или бензин.
Ако има изтичане на газ, който остане около климатика, това може да доведе до
възпламеняване.
6. Не използвайте на места, където въздухът е солен, като крайбрежните ивици, в заводи или
други места със значителни флуктуации в напрежението, както и в автомобили и водни съдове.
Това може да доведе до неизправност.
7. Където може да духа вятър, повърхността на ДП модула се овлажнява и има опасност
от утечка.
• ДП модулът не е предназначен за употреба в потенциално експлозивна атмосфера.
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2. ПРЕДИ МОНТАЖА
2-1 Предпазни мерки
• Проверете предварително дали използваният при монтажа охладител е R410A.
Уредът няма да работи коректно с друг тип охладител.
• При преместване на уреда по време на или след разопаковане, дръжте го за 4-те скоби
за окачване и избягвайте да подлагате на усилие останалите части, особено тръбите
за охладител и контролната кутия.
• За повече информация относно монтажа на външния и вътрешния модул, вижте
ръководството за монтаж, предоставено със съответния модул.

2-2 Аксесоари
• Проверете дали в комплектна са включени следните аксесоари.
Важно
Не изхвърляйте никакви аксесоари до приключване на монтажа.
Наименование
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
Количество

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Аксесоарни тръби (1)
За всмук
За HP/LP
Течност
ване на газ
газ
1 бр. (ϕ19,1) 1 бр. (ϕ15,9)
1 бр. (ϕ22,2)
2 бр.
1 бр. (ϕ15,9)
(ϕ22,2, ϕ28,6)
1 бр. (ϕ34,9)
(1)-1

Скоби (2)

1 бр. (ϕ19,1)
(1)-2

(1)-3

Изолационна тръба (3)

23 бр.
32 бр.

4 бр.
6 бр.

4 бр.
6 бр.

40 бр.

8 бр.

8 бр.

49 бр.
57 бр.
74 бр.

10 бр.
12 бр.
16 бр.
(3)-1

10 бр.
12 бр.
16 бр.
(3)-2

(2)

Дренажни
маркучи (4)

1 бр.

ϕ15,9
Форма

ϕ19,1
ϕ22,2
ϕ34,9

ϕ15,9
ϕ19,1
(Тънко)

ϕ28,6
Наименование

Количество

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Метална
скоба (5)

Уплътнителен
материал (6)

1 бр.

1 лист

Стоперни тръби (7)

(Дебело)

Изолационна тръба
за стоперни тръби (8)

1 бр.

1 бр.

1 бр.

1 бр.

3 бр.
(7)-1

3 бр.
(7)-2

3 бр.
(8)-1

3 бр.
(8)-2

Документация

1 копие

Ръководство
за монтаж

Форма
ϕ9,5

ϕ15,9

(Тънка)

(Дебела)

БЕЛЕЖКИ
• Ще ви е необходима преходна муфа (закупува се на място), ако диаметърът на тръбата на обекта,
описана в ръководството за монтаж на външния модул или проектната документация на
оборудването, не съвпада с диаметъра на свързващата тръба на външната страна на ДП модула.
• Термоизолацията за свързващите тръби от страната на външния модул трябва да се закупи на
място.
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2-3 Комбинация
• Този ДП модул е само за модели REYQ-T.
Той не може да се свързва към системи за модели REYQ-P.
• За сериите от възможни за използване вътрешни модули, вижте каталога или друга литература.
• Изберете ДП модула така, че да отговаря на общия капацитет (сбор от капацитетите на
модулите) на вътрешните модули, които ще се свързват по направление на потока, вижте
Таблица 1. За капацитети на вътрешните модули, вижте Таблица 2.
Таблица 1
Модел
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Общ капацитет на всички вътрешни модули,
свързани по направление на потока
A ≤ 400
(*)
A ≤ 600
(*)
A ≤ 750

(*)

* Общият капацитет и броят на вътрешните модули, които могат да се свържат към всеки
разклонителен конектор, е до 140 и 5, съответно.
* Когато общият капацитет на вътрешните модули, които ще се свързват по направление
на потока е по-голям от 140 (МАКС. 250), използвайте съединителен тръбен комплект
(KHRP26A250T, продава се отделно) за свързване на двете съединения по направление
на потока от ДП модула.
Таблица 2
Капацитет, изразен като № на модел на вътрешен модул
Капацитет на вътрешен модул (за използване при
изчисления)

20

25

32

40

50

63

80

100

125

20

25

31,25

40

50

62,5

80

100

125

* За капацитет на вътрешен модул при тип HRV (VKM), вижте брошурата с технически данни.
<Пример за избор>
В случай на ДП модул, свързващ FXCQ32M и FXSQ40M.
   Общ капацитет = 31,25+40 = 71,25

2-4 Списък за проверка
За следните елементи полагайте специални грижи по време на монтажните работи и проверете
отново след завършване на монтажа:
Списък за проверка след монтажа
Списък за проверка
Монтиран ли е надеждно ДП модулът?
Направихте ли проверка за изтичане на газ?

Ако е дефектно

Поставете
отметка тук.

Модулът може да падне, да вибрира или да
издава шум.
Модулът може да не отоплява или да не
охлажда според предвиденото.

Изолиран ли е напълно модулът? (Тръбопровод за охладител
От модула може да изтича вода.
и дренажен тръбопровод)
Протича ли безпрепятствено водата от дренажа?
От модула може да изтича вода.
Захранващото напрежение отговаря ли на посоченото върху
Модулът може да не работи или да изгори.
табелката на уреда?
Модулът може да не работи, да изгори или
Има ли грешки по окабеляването или тръбните съединения?
да генерира необичаен шум.
Модулът може да представлява опасност
Правилно ли е заземен уредът?
в случай на късо съединение.
Отговаря ли дебелината на захранващия кабел на
Модулът може да не работи или да изгори.
спецификациите?

Списък за проверка при предоставяне
Списък за проверка

Поставете
отметка тук.

Поставен ли е капакът на контролната кутия?
Предадохте ли на клиента ръководството за монтаж?

5

Български

3. ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ
Имайте предвид следните изисквания при избор на място за монтажа и вземете съгласието
на клиента:
• Мястото трябва да може да издържи теглото на ДП модула.
• Мястото трябва да позволява надеждно дрениране.
• Мястото трябва да позволява монтаж на ревизионни отвори от страната на контролната кутия.
(Необходим е отделен отвор при снижаване на продукта.)
• Трябва да има достатъчно пространство, в което да се извършват монтажните и сервизните
работи (Вижте Фиг. 1).
• Дължината на тръбата до вътрешния модул и външния модул трябва да е по-малка или равна
на допустимата дължина на тръбата (според посоченото в ръководството за монтаж,
предоставено с външния модул).
• Звукът от охладителя, преминаващ през тръбите, не трябва да създава проблеми.
(Никога не монтирайте над тавана на обитавано помещение.)

Вътрешен
блок страна
тръба

450 (*2)

70

Контролна кутия

≥100

≥500 (*1)
≥100 (*3)

ДП модул
Горна част на уреда

≥300

Ревизионен отвор
450 × 450

Дренажен контейнер
Пространство за поддръжка
Контролна кутия и намотка
на моторизиран клапан
Пространство за поддръжка

(*1)

Мерна единица: мм

Фиг. 1
(*1) Оставете достатъчно пространство за свързване към местния тръбопровод.
(*2) Това пространство е нужно за поставяне на горната пластина при извършване на сервизни
работи по намотката на моторизирания клапан.
(*3) Това пространство е нужно за сваляне на горната пластина при извършване на сервизни работи
по намотката на моторизирания клапан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтирайте надеждно уреда върху основа, която може да издържи тежестта на оборудването.
Ако здравината е недостатъчна, уредът може да падне и да причини наранявания.
ВНИМАНИЕ
• Оставете достатъчно пространство за извършване на поддръжка по дренажния контейнер и
контролната кутия.
• За предпазване от видео и аудио смущения, монтирайте ДП модула и свързаното с него захран
ващо и сигнално окабеляване на поне 1 метър встрани от телевизионни и радио приемници.
В зависимост от приемането, обаче, може да се получат смущения дори и при спазване на
минималното разстояние от 1 метър.

Български
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4. ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
Монтирайте окачващи болтове и скоби за окачване, както е показано на фигурата по-долу.
• Използвайте окачващ болт с размер M8 до M10.
• Използвайте отлети вложки и вградени болтове за основа за нови монтажи или анкери и подобни
за съществуващите инсталации, като внимавате да се монтира така, че да издържат тежестта на
уреда.
<Размери на окачващия болт>

Мерна единица: мм
ДП модул
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

А
415

A

308

625
865
1105

• Използвайте скоби за окачване за поддръжка на съединителните тръби пред и зад уреда на
разстояние до 1 метър отстрани на уреда.
Окачването на прекомерна тежест върху скобите на ДП модула може да доведе до падането
му и до наранявания.
Анкерен болт

Плоча

Дълга гайка или
стягаща гайка
Модул

Окачващ болт
Съединителна тръба
В рамките на 1 м

Всички от горните части се закупуват на място
<Примерен монтаж>

5. МОНТАЖ НА ДП МОДУЛ
При монтажа използвайте само аксесоари и части, които са изрично указани в спецификациите.
1. Поставете ДП модула и го закрепете временно на място.
Закачете скобите за окачване към окачващите болтове съгласно инструкциите на фигурата в дясно.
Поставете гайки (M8 или M10, 3 броя на 4 места) и шайби (за M8, външен диаметър 24 до 28 мм
или при M10, външен диаметър 30 до 34 мм: 2 бр., 4 места) (закупуват се на място) от горе и от
долу на скобата за окачване и се уверете, че са затегнати добре.
2. Регулирайте височината на уреда.
3. Проверете с нивелир дали модулът е монтиран равно.
(Модулът трябва да е хоризонтален или в рамките на 1° наклон към дренажното гнездо.)
Шайба (закупува се на място)

Гайка (закупува се на място)

Скоба за окачване
10 - 15 мм

ДП модул

Гайка (двойна гайка)
(закупува се на място)
Окачващ болт (закупува се на място)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Монтирайте ДП модула в хоризонтално положение.
Монтирането на модула с ориентация под наклон, така че страната на дренажната тръба да е
по-високо, може да доведе до утечки на вода.
• Поставете гайки на горната и долната страна на скобите за окачване.
Пренатягането на долната гайка без да е поставена горната гайка може да доведе до деформи
ране на скобата за окачване и горната пластина, което ще доведе до генериране на необичаен
шум от уреда.

Правилно

В рамките на 1°

Погрешно

Дренажно
гнездо

Дренажно гнездо

<Модулът, гледан от към предната страна на контролната кутия>

6. РАБОТА ПО ТРЪБОПРОВОДА ЗА ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ
• За инструкции по монтажа на тръбите между външния модул и ДП модула, избор на
разклонителен комплект и монтаж на тръби между разклонителния комплект и вътрешния модул,
вижте ръководството за монтаж и материалите, предоставени с външния модул.
• Преди започване на работа, винаги проверявайте дали използваният охладител е от тип R410A.
(Уредът няма да работи коректно с друг тип охладител.)
• Изолирайте всички тръби, включително тръбите за течност, за газ под високо/ниско налягане,
смукателните тръби за газ, тръбите за газ и всички тръбни съединения за тези тръби.
Липсата на изолация може да доведе до изтичане на вода или изгаряне.
По-конкретно, нискотемпературният газ тече по тръбите за газ под високо/ниско налягане по
време на работа в режим на пълно охлаждане, така че е нужно същото количество изолация,
което е използвано за смукателната тръба за газ.
Освен това, в тръбите за газ под високо/ниско налягане и тръбите за газ минава газ с висока
температура, затова използвайте изолация, която може да издържи над 120°C.
• Изберете изолационния материал според околната среда.
За подробности, вижте брошурата с технически данни.
Ако не направите това, по повърхността на изолацията може да се образува конденз.

Български
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6-1 Избор на размер на тръбата
Изберете размер на тръбите между външния модул (разклонителния комплект) и ДП модула, и
между ДП модула и вътрешните модули (разклонителния комплект), въз основа на примери 1 и 2
по-долу и Таблици от 3 до 5.
Пример за свързване 1: При свързване на 1 вътрешен модул по направление на потока на ДП модула
Изберете размер от Таблица 3 въз основа
на общия капацитет на вътрешните
модули, свързани по-ниско по потока.
По-високо по потока
Към външния
модул или
разклонителния
комплект

Изберете размер от Таблица 4 въз основа
на типа капацитет на вътрешния модул.
По-ниско по потока

ДП модул

Таблица 5

Тръба за
всмукване на газ
Тръба за HP/LP газ
Тръба за течност

Тръба за газ

Вътрешен модул

Тръба за течност

По-ниско по потока

Пример за свързване 2: Когато има разклонение по-ниско по направление на потока от ДП модула
Прочетете инструкциите, дадени
в ръководството за монтаж на външния
уред и материалите за дизайна на
оборудването, когато монтирате тръбите
между ДП модул и разклонителните
комплекти и между разклонителния
комплект и вътрешния модул.

Изберете размер от Таблица 3
въз основа на общия капацитет
на вътрешните модули,
свързани по-ниско по потока.
По-ниско по потока

По-високо по потока

Разклонителен комплект

Таблица 5
Към външния
модул или
разклонителния
комплект

Тръба за
всмукване на газ

ДП модул

Тръба за HP/LP газ
Тръба за течност

Тръба за газ

Вътрешен модул

Вътрешен модул

Тръба за течност
Вътрешен модул

Таблица 3 Общ капацитет на вътрешния модул и размер на тръбите
Общ капацитет
на вътрешния модул
(Q)
Q < 150
150 ≤ Q < 200
200 ≤ Q < 290
290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

Всмукателна тръба
ϕ15,9 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ22,2 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ34,9 × 1,2

Мерна единица: мм

Размер на тръбите (външен диаметър × минимална дебелина)
По-високо по потока
По-ниско по потока
Тръба за HP/LP газ
Тръба за течност
Тръба за газ
Тръба за течност
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ15,9 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ19.1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,8
ϕ22,2 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ12,7 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0
ϕ28,6 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0

• В случай на свързване към основната тръба, направете справка с ръководството за монтаж на
външния модул или техническия наръчник.
Таблица 4 Размер на тръбите за свързване на вътрешния модул
Тип капацитет
на вътрешния модул
20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125
200
250
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Мерна единица: мм

Размер на тръбите (външен диаметър × минимална дебелина)
Тръба за газ
Тръба за течност
ϕ12,7 × 0,80
ϕ6,4 × 0,80
ϕ15,9× 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,80
ϕ22,2 × 1,0

Български

• Таблица 5 показва размера на тръбите за свързване на ДП модул.
Таблица 5 Размер на тръбите за свързване на ДП модул 
ДП модул
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Страна на външния модул (*1)
Всмукателна тръба
Тръба за HP/LP газ
Тръба за течност
ϕ22,2 (ϕ19,1)
ϕ19,1 (ϕ15,9)
ϕ9,5
ϕ19,1 (ϕ22,2)
ϕ12,7
ϕ28,6
ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6)
ϕ12,7 (ϕ15,9)
ϕ15,9
ϕ28,6 (ϕ34,9)
ϕ28,6
ϕ15,9 (ϕ19,1)
ϕ34,9
ϕ19,1

Мерна единица: мм
Страна на вътрешния модул (*2)
Тръба за газ
Тръба за течност

ϕ12,7 (ϕ15,9)

ϕ6,4 (ϕ9,5)

*1 Цифрите в скоби показват размера на спомагателните тръби. Ако размерът на тръбите се
различава от размера, избран от Таблица 3, трябва да използвате преходна муфа (закупува
се на място).
*2 Диаметърът на тръбата в скобите може да се използва чрез срязване на тръбите от страната
на ДП модула с ножовка за тръби. За подробности, вижте "6-3 Свързване на тръби".
БЕЛЕЖКИ
• Ако броят на вътрешните модули, които ще се свързват, е по-малък от броя на разклонителните
портове (така че остават празни портове или ако планирате да увеличите броя в бъдеще), всеки
от разклонителните портове може да се остави отворен.
• Ако планирате да добавите нови вътрешни модули в бъдеще, изберете размера на тръбите на
база на общия капацитет на вътрешните модули преди добавянето на нови модули.
• Непременно използвайте комплекта спирателен клапан (KHFP26M224, продава се отделно) за
тръбата, която планирате да разширите в бъдеще. Не оразмерявайте тръбата на база на очаквано
бъдещо разширение. Вместо това, направете нова оценка на размера на тръбата, когато
разширите системата.
Ако не използвате комплекта спирателен клапан за разширение, това ще ви принуди да източвате
охладителната течност преди свързване на нови вътрешни модули.
• За повече информация относно начина за монтаж на комплекта спирателен клапан за
разширение, вижте ръководството за монтаж, предоставено с комплекта.

6-2 Предпазни мерки при свързване на тръби
Съединете тръбите.
• Направете запояване (*2) на охладителните тръби след продухване с азот (изместването на
въздуха от азот и продухване с азот вътре в тръбата за охладителна течност (*1). (Вижте Фиг. 2))
(*1) Регулаторът на налягането на подавания по време на запояване азот трябва да бъде поставен
на не повече от 0,02 MPa (достатъчно, за да почувствате лек полъх върху бузата си).
(*2) Не използвайте флюс при запояване на тръби за охладител.
Използвайте фосфорна мед (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), който не изисква
флюс, както металния пълнител за запояването.
(Ако се използва хлорен флюс, тръбите ще кородират, а ако флюсът съдържа флуорид,
това ще доведе до разрушаване на смазочните съставки на охладителя и ще се отрази
неблагоприятно на работата на охладителния тръбопровод.)

Български
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Регулатор на налягането
Местоположение на запояването

Азот

Изолираща лента

Азот
Клапан

Тръба за охладител

Фиг. 2
ВНИМАНИЕ
• Не използвайте анти-оксидантни вещества при заваряване на тръбите.
(Остатъците могат да запушат тръбите или да доведат до неизправност на частите.)
• За повече информация относно охладителните тръби на външния модул, вижте ръководството
за монтаж, предоставено с външния модул или брошурата с технически данни.
(Ако не продухате въздуха от тръбите и не напълните допълнително хладилен агент, това може
да доведе до недостатъчен обем на хладилния агент в тръбите или други проблеми, което на свой
ред ще доведе до неизправна работа на оборудването [например, недостатъчно охлаждане или
отопление].)

6-3 Тръбно съединение

Тръба за течност (*1)

ДП модул (отгоре)

Смукателна тръба за газ (*1)
Тръба за HP/LP газ (*1)

Бележки
В случай на свързване с вътрешен модул
от тип 20-50, няма нужда от рязане,
свържете така, както е.
В други случаи, срежете изходната тръба
и свържете към съединителната тръба.
В съответствие със следните инструкции.

Модул D

Модул С

Модул В

Преходна муфа (*2)
Тръба за газ (*1)

Модул А

Тръба за
течност (*1)

Зона на свързване

Точка на
срязване (Център
на зоната на
свързване)

Свържи
Местен
тръбопровод

(*1) Обозначава местна тръба.
(*2) Може да се наложи използване на преходна муфа (закупува се отделно), ако размерът на
местната тръба не отговаря на размера на тръбата на ДП модула (Таблица 5).
Ако има останали неизползвани разклонителни портове (несвързани към вътрешен модул)
• Ако има останали неизползвани разклонителни портове, използвайте стоперна тръба (7) (аксесоар).
Ако има многобройни неизползвани разклонителни портове, използвайте комплекти стоперна
тръба (KHFP26A100C).
Непременно използвайте комплекта спирателен клапан (KHFP26M224, продава се отделно)
за разклонителните портове, които планирате да разширите в бъдеще.

6-4 Проверка за течове и вакуумно изсушаване
• След приключване на работата по тръбите за хладилен агент за вътрешните модули, ДП модула и
външния модул, направете проверка за течове и вакуумно изсушаване.
За повече информация относно проверката за течове, вижте ръководството за монтаж на външния
модул.
11

Български

6-5 Изолация на тръбите

Външен блок страна

• След приключване на проверката за изтичане на газ, вижте следващите фигури и използвайте
приложените като аксесоари изолационна тръба (3) и скоби (2) за полагане на изолацията.
Тръба за течност
ДП модул

Тръба за всмукване на газ
Тръба за HP/LP газ
Тръба за газ
Тръба за течност

Вътрешен блок страна

ВНИМАНИЕ
• Изолирайте всички тръби, включително тръбите за течност, за газ под високо/ниско налягане,
смукателните тръби за газ, тръбите за газ и всички тръбни съединения за тези тръби.
Липсата на изолация може да доведе до изтичане на вода или изгаряне.
По-конкретно, нискотемпературният газ тече по тръбите за газ под високо/ниско налягане
по време на работа в режим на пълно охлаждане, така че е нужно същото количество изолация,
което е използвано за смукателната тръба за газ.
Освен това, в тръбите за газ под високо/ниско налягане и тръбите за газ минава газ с висока
температура, затова използвайте изолация, която може да издържи над 120°C.
• При подсилване на изолационния материал според мястото на монтажа, подсилете и изолацията
на тръбите, които се подават от уреда.
Необходимият материал за подсилване на изолацията се закупува отделно.
За повече подробности, вижте техническите данни.
3) Използвайте скобите
(закупуват се на място)
за захващане на двата края.
2) Поставете
изолационния материал.
(Закупува се на място)

1) Поставете
изолационния
материал.
(Закупува
се на място)

2) Поставете изолационния материал.
(Закупува се на място)

Продукт

Залепи.

Инструкции за монтаж на изолационен
материал (страна на външния модул)
(тръби за течност)

Български

1) Поставете
изолационния
материал.
(Закупува се
на място)
Изолационна тръба
(предоставена с продукта)

3) Използвайте скобите
(закупуват се на място)
за захващане на двата края.

Продукт

Залепи.

Инструкции за монтаж на изолационен материал
(страна на външния модул) (смукателна тръба за газ
и тръба за газ под високо/ниско налягане)

12

Стоперни тръби (аксесоар (7))
(7)-1 Тръба за течност
(7)-2 Тръби за газ

3) Използвайте скобите
(аксесоар (2)) за
захващане на двата края.

1) Поставете изола
ционния материал.
(Закупува се на
място)

Продукт

Залепи.

3) Използвайте скобите
(аксесоар (2)) за
захващане на двата края.
1) Поставете изола
ционната тръба за
стоперните тръби.
(аксесоар (8))
(8)-1 Тръба за течност
(8)-2 Тръби за газ

Продукт

2) Поставете изолационната тръба.
(аксесоар (3))
(3)-1 Тръба за течност
(3)-2 Тръби за газ

Залепи.

2) Поставете изолационната
тръба. (аксесоар (3))
(3)-1 Тръба за течност
(3)-2 Тръби за газ

Инструкции за монтаж на изолационна тръба
за неизползвани разклонителни портове
(страна на вътрешния модул)
(тръби за течност и газ)

Инструкции за монтаж на
изолационна тръба
(страна на вътрешния модул)
(тръби за течност и газ)
ВНИМАНИЕ

Шев

• Обвийте изолационния материал с шева навън. (Вижте Фиг. 3)

Шев, обърнат нагоре

Фиг. 3

7. ДРЕНАЖНИ РАБОТИ
(1) Дренажни работи
Изпълнете дренажния тръбопровод така, че водата да се оттича правилно.
• Използвайте тръба със същия или по-голям диаметър от този на съединителната тръба
(PVC тръба, номинален диаметър 20 мм, външен диаметър 26 мм).
• Използвайте къса тръба и я насочете надолу под наклон от 1/100 или повече така, че да не се
събира въздух в тръбата. (Вижте Фиг. 4 и 5.)
• Ако не можете да осигурите адекватен наклон за дренажа, използвайте дренажния комплект
(продава се отделно).
<Примерен проблем>
Събирането на вода в дренажния тръбопровод може да доведе до неговото запушване.

1 - 1,5 м

Няма повдигане
Няма събиране
Край не
под вода

Погрешно

Наклон надолу
от 1/100 или повече

Водна
повърхност

Подпорна конзола

Фиг. 4

Пример за проблеми
по дренажния тръбопровод
Фиг. 5

13

Български

• Използвайте предоставения дренажен маркуч (4) и метална скоба (5).
Освен това, вкарайте дренажния маркуч (4) докрай в дренажното гнездо и затегнете здраво
металната скоба (5) при основата на дренажното гнездо. (Вижте Фиг. 6 и 8.)
(Монтирайте металната скоба (5) така, че затягащата част да е в диапазона около 45°,
както е показано на фигурата.)
• Огънете края на металната скоба (5) така, че уплътнителната подложка да не се издува. (Вижте Фиг. 8)
• Нанесете приложения уплътнителен материал (6) към металната скоба (5) по посоката на
стрелката, започвайки от основата на дренажния маркуч (4), за да положите изолацията. (Вижте
Фиг. 6 и 8.)
• Изолирайте дренажната тръба, която минава през вътрешното пространство и дренажното гнездо.
• Не огъвайте дренажния маркуч (4) вътре в ДП модула. (Вижте Фиг. 7)
(Това може да доведе до запушване на дренажа.)
• Монтирайте подпори на разстояние от 1 до 1,5 м, така че тръбите да не се огъват. (Вижте Фиг. 4)
Метална скоба (5)
(Аксесоари)

Уплътнителен материал (6)
(Аксесоари)

Няма увисване

Погрешно
Дренажни маркучи (4)
(Аксесоари)

Пример за проблеми
по дренажния тръбопровод

Не оставяйте никакво разстояние,
за да предпазите от конденз.

Фиг. 6

Метална скоба (5)
(Аксесоари)

Фиг. 7

Метална скоба (5)
(Аксесоари)

45° Затягащо
ло
о
к
О
устройство

Дренажни маркучи (4)
(Аксесоари)

л
Око

Огънете с инструмент така,
че уплътнителният материал да
не се издува. Избягвайте правенето
на отвор в дренажните маркучи.

5°

о4

Дренажни маркучи (4)
(Аксесоари)

Уплътнителен материал (6)
Посока на приложение

Уплътнителен
материал (6)
(Аксесоари)

Посока на вкарване
на отвертката

Фиг. 8

100 мм или повече

За предпазване на вътрешния модул от навлизане на прах и чужди тела, уплътнете с маджун,
изолиращ материал (закупуват се отделно) или с други средства, така че да няма пролука
в дренажната тръба.

Осигурете наклон надолу от 1/100 или по-голям,
за да се предотврати събирането на въздух в тръбата.

Централна дренажна тръба
Събирането на вода в дренажния тръбопровод
може да доведе до неговото запушване.

Фиг. 9

Български
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ВНИМАНИЕ
• За да не се оказва прекомерно усилие върху закачения дренажен маркуч (4), не го огъвайте и
усуквайте.
(Това може да доведе до изтичане на вода.)
• При прекарване на централизирани дренажни тръби, следвайте инструкциите от Фиг. 9.
(2) След приключване на работите по тръбите, проверете дали водата протича
безпрепятствено през дренажа.
• Добавяйте постепенно вода през ревизионния отвор, за да проверите оттока на отпадната вода
в дренажния контейнер. (Вижте Фиг. 10)
Ревизионен отвор

Пластмасов контейнер
за впръскване на вода

Фиг. 10

Дренажни маркучи (4)
(Аксесоари)

8. ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ
8-1 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ
• Всички електротехнически работи трябва да се извършват само от квалифициран електротехник.
• Всички закупени на място части и материали, както и извършените електрически работи, трябва
да отговарят на местните разпоредби.
• Винаги заземявайте проводниците. (В съответствие с националните разпоредби на съответната страна.)
• Винаги изключвайте захранването, преди да извършвате работи по електроокабеляването.
• Следвайте "СХЕМА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ", прикрепена към корпуса на уреда, за да извършите
окабеляването на външния модул и вътрешните модули.
• Свържете правилно кабелите според указания им тип и размер. Използвайте и включената скоба, за да
избегнете прилагането на прекомерно усилие върху клемата (местен проводник, заземяващ проводник).
• Заземяващият кабел не трябва да влиза в контакт с газови и водопроводни тръби, гръмоотводи
или със заземяването на телефонните линии.
• Тръби за газ: утечките на газ могат да причинят експлозии и пожари.
• Тръби за вода: не може да се заземи, ако се използват твърди винилови тръби.
• Телефонно заземяване и гръмоотводи: земният потенциал при падане на мълния става
изключително висок.
• Трябва да се монтира прекъсвач на верига, способен да прекъсне захранването на цялата система.
• Тази система се състои от няколко ДП модула. Маркирайте всеки ДП модул като модул А, модул
В. . . , и се уверете, че свързванията в клемната кутия за външния и вътрешния модул съвпадат.
Ако окабеляването и тръбите между външния модул, ДП модула и даден вътрешен модул не
съвпадат, системата ще бъде неизправна.
• Не включвайте захранването (разклонителни превключватели, прекъсвачи на веригата при
неизправност на заземяването), докато не приключите с цялата работа.
15
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8-2 ПРИМЕРИ ЗА ЦЯЛАТА СИСТЕМА
Захранване

Захранване

Външен модул

Основен
прекъсвач

Захранващи кабели

Превключвател

Управляващ проводник

Предпазител

Основен
прекъсвач
BS4Q модул

Вътрешен модул

Устройство за дистанционно управление

BS4Q модул

Вътрешен модул

Специален вътрешен
модул за охлаждане
Устройство за дистанционно управление

Устройство за дистанционно управление

8-3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИЛОВОТО ЗАХРАНВАНЕ, ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛИТЕ
• За свързване на уреда трябва да се осигури силова верига на захранване (вижте таблица 6).
Тази верига трябва да бъде защитена от необходимите защитни устройства, а именно
превключвател, инерционен предпазител на всяка фаза и прекъсвач за утечка на земята.
• При използване на прекъсвачи на електрическата верига с остатъчен ток, задължително използвайте
високоскоростен тип (0,1 секунда или по-малко), изчислен за 30 mA остатъчен работен ток.
• Използвайте само медни проводници.
• За захранващия кабел използвайте изолиран проводник.
• Изберете захранващ кабел в съответствие с разпоредбите на местното и националното законодателство.
• Спецификациите за местното окабеляване са в съответствие с IEC60245.
• За захранването използвайте проводници от тип H05VV-U3G. Размерът на проводниците трябва
да отговаря на местните разпоредби.
• Използвайте екраниран винилов шнур или кабел (2-жилен) с размер 0,75-1,25 мм2 за управляващите проводници.
• Дължината на управляващите проводници е следната:
Между ДП модул и вътрешни модули: Макс. 1000 м
Между ДП модул и външни модули: Макс. 1000 м
Между ДП модули: Макс. 1000 м
Обща дължина на проводниците: 2000 м или по-малко
Таблица 6
Модули
Модел

Тип

Hz

Напрежение

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

V1

50

220-240

Диапазон на напрежението
Мин.
Макс.

198

264

Захранване
MCA
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,6

MFA

15

MCA: Мин.ток във верига (A); MFA: Макс.ток в предпазител (A)
БЕЛЕЖКИ
• Горната Таблица 6 за Електрическите характеристики се отнася за един ДП модул.
Български
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8-4 Пример за окабеляване
Тук е показан пример за реализиране на управляващото окабеляване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Инсталирайте прекъсвач за утечки на земята.
Неговата липса може да доведе до токов удар или пожар.
• Съединете клеми F1 и F2 (IN/OUT) от управляващата платка в кутията с електрически детайли
на външния модул с клеми F1 и F2 (външен модул) на първия ДП модул.
Никога не свързвайте към захранващия кабел.
Захранване

ДП модул
При свързване на разклонителни тръби

220-240V

B

Външен модул

L N

Вътрешен Вътрешен Вътрешен Вътрешен
модул
модул
модул
модул
А
B
C
D

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Външен
ДП
модул модул

НАВЪТРЕ НАВЪН НАВЪН НАВЪН

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

Към ДП модул

ED

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Вътрешен
модул А

Вътрешен
модул B-1

Вътрешен
модул B-2
(Бележка 3)

Вътрешен
модул C
(Бележка 2)

В : прекъсвач при утечки на земята

Вътрешен
модул

Външен
ДП
модул модул

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Вътрешен модул

Вътрешен модул

Специален модул за
охлаждане (Бележка 1)

БЕЛЕЖКИ
1. Свържете специалния охлаждащ модул към клеми F1 и F2 (външна страна) на последния
ДП модул.
2. Този пример за окабеляване се прилага при свързване на разклонения C и D и свързването
им към вътрешни модули.
Клемният блок, към който е свързано управляващото окабеляване, може да се свърже към
вътрешен модул C или D.
DIP превключвателите, обаче, трябва да се настроят съответно.
За повече информация относно начина за настройка на DIP превключвателите,
вижте "9. ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА".
3. Максималният брой свързани вътрешни модули за разклонение е 5 комплекта.
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ВНИМАНИЕ
• Използвайте 2-жилен кабел за управляващите проводници.
Използването на един и същи проводник с 3 или повече жила за свързване на 2 или повече
вътрешни модула може да доведе до спирането им с грешка.
• При използване на екраниран проводник, непременно заземете едната страна на екранирания
проводник.
Общата дължина на проводниците е 1500 м при използване на екранирани проводници.
• Непременно използвайте кръгла притискаща клема с изолиращи
Електрически
втулки за свързване на проводници към клемната платка на
Изолираща цев проводник
електрозахранването. (Вижте Фиг. 11)
• Не използвайте с клемната платка на електрозахранването и
заземяваща клема, свързана към окабеляването за друга верига.
• Не запоявайте предварително усукани проводници.
Кръгла притискаща клема
• Свързвайте проводниците надеждно, така че клемите да не се
Фиг. 11
подлагат на прекомерно усилие.
• Използвайте подходящата отвертка за затягане на клемните винтове.
Използването на прекалено малка отвертка може да повреди главата на винта и да попречи
на правилното затягане.
• Прекомерното натягане на винтовете на клемите може да ги скъса.
Вижте таблицата за затягащите моменти на клемните винтове.
Размер на клемен винт
M3.5
(клемна платка на управляващото окабеляване)
M4
(клемна платка на захранващото окабеляване)
M4
(заземяваща клема)

Затягащ момент (N·m)
0,88 ± 0,08
1,31 ± 0,13
1,69 ± 0,17

• Никога не свързвайте захранването към клемите на управляващите кабели.
Тази грешка може да повреди цялата система.
• Управляващото окабеляване не може да се разклонява отново след първоначалното разклоняване.
(Вижте Фиг. 12)
Разклонение след първоначално разклонение

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Разклонение

Фиг. 12

Български
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8-5 Кабелни връзки
(Свалете капака на контролната кутия и свържете проводниците, както е показано на схемата по-долу.)
Клеми на захранването

Затегнете леко така,
че областта около
клемите да не се
подлага на усукване.

Завъртете така, че
клемите да не се подлагат
на прекомерно усилие.
Кабелна щипка

X1M

Управляващи провод
ници към ДП модул
(По-ниско по потока)

Скоби (2)
(Аксесоари)

Управляващи провод
ници между външен
модул или ДП модул
(По-високо по потока)

Скоби (2) (аксесоари)
Съберете управля
ващите провод
ници заедно.
Заземяваща
клема
Заземяващ
проводник

Прекарване през отвор

Управляващи
проводници от
вътрешни модули

Кабелна щипка
Скоби (2)
(Аксесоари)

• Управляващо окабеляване
Свалете капака на контролната кутия и свържете проводниците към клемите на управляващото
окабеляване (външен модул F1 и F2, ДП модул F1 и F2, и всеки вътрешен модул (например,
при BS16Q14AV1, вътрешен модул A до P) (F1 и F2)).
В този момент, ррекарайте кабелите в модула през отвора за окабеляване и използвайте
включените скоби (2) за закрепването им. За информация относно обелването на изолацията
от управляващите проводници, вижте следващата фигура.
10

50
Управляващо окабеляване

ВНИМАНИЕ
Проверете дали тръбопроводът съвпада с управляващото окабеляване.

19
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• Захранващо и заземяващо окабеляване
Свалете капака на контролната кутия и свържете захранващите
проводници към клемната платка на захранването (Х1М).
Свържете и заземяващия проводник към съответната клема.
Прекарайте захранващия и заземяващия проводник заедно през
отвора за проводници (ляво) в контролната кутия и използвайте
включените скоби (2) за закрепването им.
Прекарайте заземяващият кабел така, че да излезе от прореза
на чашкообразната шайба.
(Ако не направите това, контактът със заземяването няма да
е достатъчен и проводникът няма да функционира като маса.)
За информация относно обелването на изолацията от захранващите
проводници, вижте следващата фигура.

Чашкообразна
шайба
Кръгла
притискаща клема

Изрязан шлиц

130

L
N

Захранващо окабеляване (3-жилно)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подредете проводниците и здраво затворете капака на контролната кутия.
Затиснатите кабели и хлабавият капак на контролната кутия може да доведат до токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
• При пристягане на проводника, използвайте включената скоба (2), така че да не се оказва усилие
върху кабелната връзка и след това затегнете надеждно проводника.
Също така, след приключване на окабеляването подредете проводниците така, че капакът на
електрическата кутия да не се повдига, после го поставете на място.
Уверете се, че при поставяне на капака на електрическата кутия не сте защипали някой кабел.
Винаги използвайте отвора за проводници, за да ги предпазите.
• Не прекарвайте управляващите и захранващите проводници през
Управляващо
едни и същи места и извън уреда ги дръжте разделени на поне
окабеляване
Тръба за газ
50 мм.
Неспазването на това може да доведе до поемането на
електрически шум от управляващите проводници (външен шум)
Тръба за
и да доведе до повреда.
Изолационен
течност
материал
• След приключване на окабеляването, използвайте уплътнител Залепваща лента
(закупува се на място) за запушване на отвора за проводници.
(Проникването на дребни животни и др. може да причини
неизправност.)
• Както е показано на фигурата вдясно, обвийте управляващите
проводници между всеки ДП модул и вътрешен модул с
изолираща лента (закупува се на място).

Български

20

9. ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
9-1 Полеви настройки
Следвайте инструкциите по-долу за настройка на DIP превключвателите според необходимостта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар! Преди извършване на работа, непременно разкачете всикчи
източници на захранване, свързани към модула.
Процедура
1. Изключете захранването.
2. Настройте DIP превключвателите (DS1, DS2) за съответните разклонителни портове въз основа
на следващата таблица.
3. След приключване на работата, непременно затворете капака на контролната кутия.
Номер на порт на тръбно разклонение

DS1
ON
OFF
12 34

A

B

C

D .......... .......... M

N

O

P

DS2
ON
OFF

A1P

12 34

..................

A4P

..........

M N O P

DIP превключвател

A B

Номер на клема, към която
да се свърже управляващият
проводник

C D

<Настройка>
1. Настройка за разклонителни портове, към които няма свързан вътрешен модул
Настройка
Настройка на DIP
превключвател
DIP превключвател
№

21

DS1 (A1P)

Модул P

Модул O

Модул N

Модул M

Модул L

Модул K

Модул J

Модул I

Модул H

Модул G

Модул F

Модул E

Модул D

OFF 1
2 3 4
Модул С

Целеви
разклонителен порт

Модул В

BS16Q14AV1

(Пример 1)
Когато не се свързва
вътрешен модул към
разклонителни вериги А и В

ON

Модул А

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

Настройка за разклонителни портове, към които няма
свързан вътрешен модул
(Пример 1)
ВКЛ (не свързан)
ИЗКЛ (фабрична)
DS1
DS1
DS1
DS1
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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2. Настройка при свързване на разклонителни портове
Настройка
Настройка на
DIP превключвател
DIP превключвател
№
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

(Пример 2)
При свързване на
разклонения А и В

DS2 (A1P)

Свързани модул O и P

Свързани модул M и N

Свързани модул K и L

Свързани модул I и J

Свързани модул G и H

Свързани модул E и F

Свързани модул C и D

Свързани модул A и B

ON
Целеви
разклонителен порт

BS16Q14AV1

Настройка при свързване на разклонителни портове
(Пример 2)
ВКЛ (Свързани)
ИЗКЛ (фабрична)
DS2
DS2
DS2
DS2
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1
2
1
2
1
2
1
2

OFF 1
2 3 4

При свързване на разклонения може да се използват само комбинациите от разклонителни портове,
показани в горната таблица.
(Например, модули A, B и C не могат да се свързват.)

10. ДОБАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ОХЛАДИТЕЛ
Следвайте инструкциите в ръководството за монтаж, предоставено с външния модул, за добавяне
на допълнително количество охладител.

11. ПРОВЕРКА НА РАБОТАТА И ПРОБНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Уверете се, че капакът на контролната кутия е затворен.
2. Вижте ръководството за монтаж, предоставено с външния модул, и направете проверка и пробна
експлоатация след приключване на цялата работа по ДП модула, външния и вътрешните модули,
и след потвърждаване на работната безопасност на модула.
• Ще чуете, че моторизираният клапан работи в продължение на около 90 секунди, тъй като той
се инициализира (затваря) автоматично след включване на захранването, но това не е проблем.
• Системните неизправности могат да се проверят по един от следните начини:
Индикация на дистанционното управление
Общи системни неизправности, включително по ДП модула, могат да се идентифицират чрез
LCD дисплея на дистанционното управление. За повече информация относно извеждането
на неизправности на дисплея и неговото значение, вижте сервизната табелка, прикрепена
към вътрешния модул и ръководството за потребителя, предоставено с външния модул.
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