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1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy przestrzegać informacji podanych w punkcie "ŚRODKI OSTROŻNOŚCI".
Ten produkt należy do kategorii "produktów nie będących urządzeniami ogólnodostępnymi".
Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe,
w przypadku których użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych środków zaradczych.
Informacje te zaklasyfikowane są jako OSTRZEŻENIA i PRZESTROGI.
Należy stosować się do podanych niżej zaleceń: są one ważne ze względów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE����Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której zaistnienie może
spowodować zgon lub poważne obrażenia ciała.
PRZESTROGA ����Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której zaistnienie mogłoby
spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
Ten symbol może być także stosowany jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
sposobami postępowania.
OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel lub pracowników
lokalnego dealera.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
• Prace instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
• W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie wycieku czynnika chłodniczego należy
skonsultować się z lokalnym dealerem.
Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w razie jego wycieku.
Niewypełnienie tego zalecenia może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru tlenu w powietrzu.
• Przy montażu należy stosować wyłącznie części i akcesoria wymienione w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek urządzenia, wycieki wody, porażenie prądem
elektrycznym, pożar itp.
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• Klimatyzator należy montować na fundamencie odpowiednim do jego masy.
Niewystarczająca wytrzymałość może spowodować upadek klimatyzatora i doprowadzić do obrażeń
osób przebywających w pobliżu.
Ponadto może prowadzić do wibracji urządzeń wewnętrznych i spowodować nieprzyjemne odgłosy
stukotania.
• Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów
i trzęsienia ziemi. Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może skutkować np. upadkiem
klimatyzatora.
• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały przeprowadzone przez wykwalifikowany
personel zgodnie z obowiązującymi przepisami (uwaga 1) i instrukcją montażu, przy wykorzystaniu
osobnego obwodu elektrycznego.
Ponadto, nawet jeśli okablowanie ma niewielkie rozmiary, należy koniecznie użyć jednego przewodu
o wystarczającej długości i pod żadnym pozorem nie łączyć kabli w celu uzyskania wystarczającej
długości.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub nieprawidłowa konstrukcja mogą spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
(uwaga 1) Obowiązujące przepisy oznaczają "Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne,
przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub branży".
• Klimatyzator należy uziemić.
Nie wolno podłączać uziemienia do rury gazowej, wodnej, piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.
Niekompletne uziemienie może być przyczyną porażenia elektrycznego lub pożaru.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Niezastosowanie się do tych sugestii może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Przed przystąpieniem do manipulowania podzespołami elektrycznymi należy odłączyć zasilanie.
Dotknięcie części pod napięciem grozi porażeniem prądem elektrycznym.
• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są bezpieczne, użyto kabli wymienionych w instrukcji,
zabezpieczając przewody i ich połączenia przed czynnikami zewnętrznymi.
Niedokładne wykonanie połączeń lub zacisków może spowodować przegrzanie lub pożar.
• Podczas wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną oraz
doprowadzaniem zasilania należy poprowadzić przewody w odpowiedni sposób, tak, by modułu
sterującego można było zamknąć i by nie było ryzyka przytrzaśnięcia tych przewodów przez elementy,
takie jak pokrywa.
Niedokładne domknięcie pokrywy może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć
rejon instalacji.
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem może dojść do wydzielania toksycznych gazów.
• Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy nie występują wycieki czynnika chłodniczego.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i jego zetknięcia z płomieniem grzejnika,
pieca lub kuchenki może wydzielić się toksyczny gaz.
• Nigdy nie należy dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika chłodniczego. Może to spowodować
poważne obrażenia w wyniku odmrożenia.
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PRZESTROGA
• Przewody skroplin należy zainstalować zgodnie z instrukcją montażu, zapewniając dobre odprowadzenie
wody, a rury zaizolować, aby zapobiec kondensacji.
Nieprawidłowe odprowadzanie skroplin może spowodować wyciek wody i zawilgocenie mebli.
• Jednostkę BS, przewody zasilające, okablowanie pilota zdalnego sterowania oraz okablowanie trans
misyjne należy zainstalować w odległości co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych
w celu uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od długości fal radiowych odległość jednego metra może nie być wystarczająca
do uniknięcia zakłóceń.)
• Jednostkę wewnętrzną należy montować jak najdalej od świetlówek.
Jeśli zainstalowany jest zestaw bezprzewodowy, zasięg transmisji pilota zdalnego sterowania może
okazać się mniejszy niż przewidywano w pomieszczeniach z lampami fluorescencyjnymi (ze starterem
falownikowym lub elektronicznym).
• Aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierzęta urządzenia zewnętrznego jako schronienia, należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności.
Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi może doprowadzić do uszkodzeń, powstania
dymu lub pożaru. Należy poinformować użytkownika, że obszar wokół urządzenia należy utrzymywać
w czystości.
• Nie należy instalować klimatyzatora w następujących miejscach:
1. Na zewnątrz; deszcz może przedostać się do jednostki BS, powodując zwarcie.
2. W miejscach występowania mgły olejowej, rozprysków lub oparów oleju mineralnego, np. w kuchni.
Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i odłamać się lub spowodować wyciek wody.
3. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może spowodować wyciek czynnika.
4. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system sterowania i doprowadzić do niepoprawnego
funkcjonowania urządzenia.
5. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów palnych, gdzie podejrzewa się obecność
w powietrzu włókien węglowych lub pyłów palnych albo gazów palnych, takich jak rozpuszczalniki
lub benzyna.
W wypadku nieszczelności gaz gromadzący się wokół klimatyzatora może się zapalić.
6. Nie należy eksploatować w miejscach, gdzie powietrze jest słone, takich jak nabrzeża, zakłady
produkcyjne (oraz inne obszary o znacznych wahaniach napięcia), w pojazdach i na statkach.
Postępowanie takie może spowodować uszkodzenie.
7. W miejscach występowania przeciągów; na obudowie jednostki BS gromadzą się wówczas skropliny,
które stają się źródłem wycieku.
• Jednostka BS nie jest przeznaczona do eksploatacji w atmosferze wybuchowej.
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2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
2-1 Środki ostrożności
• Należy koniecznie z wyprzedzeniem sprawdzić, czy czynnik, który ma zostać dodany do instalacji,
to R410A.
W przypadku użycia innego typu czynnika chłodniczego urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
• Podczas przenoszenia urządzenia w trakcie lub po rozpakowaniu należy chwytać je za 4 wsporniki
wieszakowe, unikając obciążania innych części, w szczególności przewodów czynnika chłodniczego
oraz skrzynki sterującej.
• Sposób postępowania przy instalacji urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego opisano
w instrukcjach montażu obu urządzeń.

2-2 Akcesoria
• Należy sprawdzić, czy do urządzenia dołączone są następujące akcesoria.
Ważne
Nie należy pozbywać się akcesoriów, które mogą okazać się jeszcze potrzebne, do chwili, gdy instalacja
zostanie zakończona.

Nazwa

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
Ilość

BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

Przewody dodatkowe (1)
Strona
Strona
gazowa
ssawna
wysokiego
Ciecz
gazowa
i niskiego
ciśnienia
1 szt. (ϕ19,1) 1 szt. (ϕ15,9)
1 szt. (ϕ22,2)
1 szt.
2 szt.
(ϕ22,2, ϕ28,6)
(ϕ15,9)
1 szt. (ϕ34,9)

Zaciski (2)

1 szt.
(ϕ19,1)

BS16Q14AV1
(1)-1

(1)-2

(1)-3

Rura izolacyjna (3)

23 szt.
32 szt.

4 szt.
6 szt.

4 szt.
6 szt.

40 szt.

8 szt.

8 szt.

49 szt.

10 szt.

10 szt.

57 szt.

12 szt.

12 szt.

74 szt.

16 szt.
(3)-1

16 szt.
(3)-2

(2)

Węże na skropliny
(4)

1 szt.

ϕ15,9
Kształt

ϕ19,1
ϕ22,2
ϕ34,9

ϕ15,9
ϕ19,1
(cienkie)

ϕ28,6
Nazwa

Ilość

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Zacisk
Materiał
metalowy (5) uszczelniający (6)

1 szt.

1 arkusz

Przewody ślepe (7)

(grube)

Rura izolacyjna
przewodów ślepych (8)

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.
(7)-1

3 szt.
(7)-2

3 szt.
(8)-1

3 szt.
(8)-2

Dokumentacja

1 egzemplarz

Instrukcja
instalacji

Kształt
ϕ9,5

ϕ15,9

(cienkie)

(grube)

UWAGI
• Konieczne będzie zapewnienie złącza redukcyjnego (do montażu w miejscu instalacji), jeśli średnica
przewodu zgodnie z opisem w instrukcji montażu urządzenia zewnętrznego lub w dokumentacji
projektowej nie odpowiada średnicy przewodu połączeniowego po stronie zewnętrznej jednostki BS.
• Izolację termiczną przewodów połączeniowych po stronie urządzenia zewnętrznego należy wykonać
w miejscu instalacji.
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2-3 Kombinacje
• Ta jednostka BS jest przeznaczona wyłącznie do układów z modelami REYQ-T.
Nie można podłączyć jej do układów z modelami REYQ-P.
• Informacje na temat serii odpowiednich urządzeń wewnętrznych znajdują się w katalogu i/lub innej
dokumentacji.
• Wybierz jednostkę BS dopasowaną pod względem całkowitej wydajności (sumy wydajności
poszczególnych urządzeń) sumy urządzeń wewnętrznych podłączanych za rozgałęzieniem;
zob. Tabela 1. Informacje na temat wydajności urządzeń wewnętrznych zawiera Tabela 2.
Tabela 1
Model
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Całkowita wydajność wszystkich urządzeń
wewnętrznych podłączonych za rozgałęzieniem
A ≤ 400
(*)
A ≤ 600
(*)
A ≤ 750

(*)

* Maksymalna łączna wydajność to 140, zaś maksymalna liczba możliwych do podłączenia do
każdego rozgałęzienia jednostek wewnętrznych to 5.
* Jeśli łączna wydajność urządzeń wewnętrznych podłączonych za rozgałęzieniem przekracza 140
(wartość maksymalna to 250), należy zastosować zestaw przewodu połączeniowego (KHRP26A250T,
sprzedawany osobno) umożliwiający przyłączenie dwu rozgałęzień za jednostką BS.
Tabela 2
Wydajność wyrażona jako nr modelu urządzeń wewnętrznych.
Wydajność urządzenia wewnętrznego (do wykorzystania
w obliczeniach)

20

25

32

40

50

63

80

100

125

20

25

31,25

40

50

62,5

80

100

125

* Informacje na temat wydajności urządzenia wewnętrznego dla typu HRV (VKM) podano w danych
technicznych.
<Przykład doboru>
W przypadku jednostki BS, do której podłączane jest urządzenie FXCQ32M i FXSQ40M.
   Łączna wydajność = 31,25+40 = 71,25

2-4 Lista kontrolna
Poniższe punkty wymagają szczególnej uwagi podczas montażu oraz sprawdzenia po zakończeniu
instalacji.
Lista kontrolna po zakończeniu montażu
Lista kontrolna
Czy jednostka BS została pewnie zamontowana?
Czy przeprowadzono próbę szczelności z użyciem azotu?
Czy urządzenie jest całkowicie zaizolowane? (przewody czynnika
chłodniczego i przewody odprowadzania skroplin)
Czy woda wycieka z przewodów skroplin?
Czy napięcie zasilania odpowiada temu wymienionemu na
tabliczce znamionowej urządzenia?
Czy połączenia instalacji wykonano z błędami lub zamieniono
połączenia przewodów elektrycznych albo przewodów czynnika
chłodniczego?

W razie uszkodzenia
Urządzenie może upaść, wibrować albo
hałasować.
Urządzenie może nie grzać lub nie chłodzić
zgodnie z założeniami.

Sprawdź tutaj.

Z urządzenia może wyciekać woda.
Z urządzenia może wyciekać woda.
Urządzenie może ulec awarii lub się spalić.
Urządzenie może ulec awarii, spalić się albo
nadmiernie hałasować.

Czy urządzenie zostało uziemione?

W razie zwarcia urządzenie może stwarzać
zagrożenie.

Czy grubość przewodu zasilającego odpowiada danym
technicznym?

Urządzenie może ulec awarii lub się spalić.

Lista kontrolna po dostawie
Lista kontrolna
Czy na module sterującym zainstalowano pokrywę?
Czy klientowi przekazano instrukcję montażu?

Sprawdź tutaj.
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3. WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
Wybierając miejsce montażu, należy uwzględnić wymienione niżej wymagania, a następnie uzyskać
zgodę klienta na wskazaną lokalizację urządzenia:
• Strop musi mieć wytrzymałość odpowiednią do obciążenia wynikającego z ciężaru jednostki BS.
• Lokalizacja musi umożliwiać niezawodne odprowadzenie skroplin.
• Lokalizacja musi umożliwiać instalację otworów rewizyjnych po stronie modułu sterującego.
(W przypadku opuszczania urządzenia niezbędny jest osobny otwór.)
• W miejscu instalacji musi być dostępna wolna przestrzeń o odpowiednich wymiarach, umożliwiająca
przeprowadzenie prac montażowych i serwisowych (zob. rys. 1).
• Długość przewodów urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego nie może przekraczać dopuszczalnej
długości przewodów (zgodnie z informacją w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia
zewnętrznego).
• Odgłos przepływającego przez przewody czynnika chłodniczego nie może być źródłem hałasu. (Nie
należy instalować urządzenia w suficie podwieszanym pomieszczenia, w którym przebywają ludzie.)

450 (*2)

70

Moduł sterujący

≥100

≥500 (*1)
≥100 (*3)

Jednostka BS
Górna część urządzenia

≥300

Otwór rewizyjny
450 × 450

Taca na skropliny
Przestrzeń niezbędna do konserwacji
Moduł sterujący i cewka
elektrozaworu
Przestrzeń niezbędna do konserwacji

Przewód
po stronie
urządzenia
wewnętrznego
(*1)

Urządzenie: mm

Rys. 1
(*1) Należy pozostawić przestrzeń wystarczającą do podłączenia przewodów.
(*2) Przestrzeń ta jest niezbędna do założenia pokrywy w przypadku wykonywania czynności serwisowych
na cewce elektrozaworu.
(*3) Przestrzeń ta jest niezbędna do zdjęcia pokrywy w przypadku wykonywania czynności serwisowych
na cewce elektrozaworu.
OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy zamocować pewnie i w sposób gwarantujący wytrzymałość odpowiednią do jego
ciężaru.
W przypadku niewystarczającej wytrzymałości urządzenie wewnętrzne może upaść, co może doprowadzić
do obrażeń osób przebywających w pobliżu.
PRZESTROGA
• Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca umożliwiającą przeprowadzenie czynności serwisowych
tacy skroplin i modułu sterującego.
• Aby uniknąć zakłóceń sygnałów audio i wideo, należy zainstalować zarówno jednostkę BS, jak i przewody
zasilające oraz transmisyjne, w odległości co najmniej 1 metra od radioodbiorników i odbiorników TV.
Niekiedy jednak zakłócenia mogą występować nawet mimo zachowania minimalnej odległości 1 metra.
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4. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
MONTAŻU
Zainstalować śruby wieszakowe oraz wsporniki wieszakowe, tak jak pokazano na rysunku poniżej.
• Użyć śrub wieszakowych o średnicy od M8 do M10.
• Zastosować wkładki plastikowe i śruby fundamentowe (w przypadku nowych instalacji) lub śruby
kotwowe wieszakowe albo podobne elementy montażowe (w przypadku istniejących instalacji),
zwracając uwagę, aby sposób instalacji zapewniał nośność odpowiednią do ciężaru urządzenia.
<Odległość między śrubami>

Urządzenie: mm
Jednostka BS
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

A
415

A

308

625
865
1105

• Należy zastosować wsporniki wieszakowe zapewniające wsparcie przewodów połączeniowych zarówno
z przodu, jak i z tyłu urządzenia, w odległości 1 m od jego boku.
Nadmierne obciążanie wsporników wieszakowych jednostki BS może spowodować upadek urządzenia
i doprowadzić do obrażeń osób przebywających w pobliżu.
Śruba kotwowa

Płyta stropowa

Długa nakrętka
lub ściągacz
Jednostka

Śruba wieszakowa
Przewód łączący
Maks. 1 m

Wszystkie powyższe części należy przygotować w miejscu instalacji
<Przykład montażu>

5. MONTAŻ JEDNOSTKI BS
Do montażu jednostki należy używać wyłącznie akcesoriów i części o parametrach spełniających
stosowne wymagania.
1. Umieścić jednostkę BS w docelowym położeniu i unieruchomić tymczasowo.
Zamocować wsporniki wieszakowe na śrubach wieszakowych zgodnie z instrukcjami na rysunku
po prawej stronie.
Pamiętać o założeniu nakrętek (M8 lub M10, 3 szt., 4 punkty) oraz podkładek (dla nakrętek M8 —
o średnicy zewnętrznej od 24 do 28 mm, dla nakrętek M10 — o średnicy zewnętrznej od 30 do 34 mm:
2 szt., 4 punkty) (nie należą do wyposażenia) (góra i boki) śrub wieszakowych (obustronnie) w celu
unieruchomienia urządzenia.
2. Wyregulować wysokość urządzenia stosownie do potrzeb.
3. Za pomocą poziomicy zweryfikować wypoziomowanie urządzenia.
(Urządzenie powinno być umieszczone poziomo lub ze spadkiem 1° w kierunku odpływu skroplin.)
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Nakrętka (nie należy do wyposażenia)

Podkładka (nie należy do wyposażenia)
Wspornik wieszaka
10 - 15 mm

Jednostka BS

Nakrętka (podwójna)
(nie należy do wyposażenia)
Śruba wieszakowa (nie należy do wyposażenia)

OSTRZEŻENIE
• Zainstalować jednostkę BS w orientacji poziomej.
Montaż jednostki w kierunku z nachyleniem w stronę przeciwną (tak że odpływ skroplin jest wyżej) może
skutkować wyciekami wody z urządzenia.
• Zamocować nakrętki po obu stronach wieszaka — dolnej i górnej.
Dokręcenie dolnej nakrętki nadmierną siłą bez założenia górnej nakrętki może powodować odkształcenie
wieszaka i pokrywy, powodują generowanie przez urządzenie nietypowych dźwięków.

Prawidłowo

W zakresie 1°

Nieprawidłowo

Kielich
na skropliny

Kielich na skropliny

<Urządzenie widoczne od strony modułu sterującego>

6. MONTAŻ PRZEWODÓW CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
• W celu uzyskania informacji na temat montażu przewodów łączących urządzenie zewnętrzne
z jednostką BS, doboru zestawu rozgałęzień oraz instalacji przewodów łączących zestaw rozgałęzień
z urządzeniami wewnętrznymi należy zapoznać się z instrukcją montażu oraz dokumentacją dołączoną
do urządzenia zewnętrznego.
• Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzać, czy przygotowany czynnik chłodniczy to
czynnik R410A.
(W przypadku użycia innego typu czynnika chłodniczego urządzenie nie będzie działać prawidłowo.)
• Wszystkie przewody, w tym przewody cieczowe, przewody gazowe wysokiego i niskiego ciśnienia,
przewody ssawne, przewody gazowe, a także wszelkie pozostałe przewody rurowe należy zaizolować.
Niezaizolowanie tych przewodów będzie skutkować wyciekami wody lub poparzeniami.
W szczególności gaz o niskiej temperaturze w trybie chłodzenia z pełną wydajnością przepływa także
przez przewody wysokiego i niskiego ciśnienia, tak więc konieczne jest zastosowanie na tych
przewodach izolacji o takiej samej grubości, co w przypadku przewodu ssawnego.
Ponadto, gaz o wysokiej temperaturze przepływa przewodami wysokiego i niskiego ciśnienia oraz w
przewodach gazowych, należy wiec stosować izolację odporną na działanie temperatury powyżej 120°C.
• W razie potrzeby podyktowanej właściwościami otoczenia instalacji materiał izolacji należy wzmocnić.
Szczegółowe informacje podano w danych technicznych.
W przypadku braku wzmocnienia na powierzchni izolacji mogą gromadzić się skropliny.
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6-1 Dobór wielkości przewodów
Średnicę przewodów między urządzeniem zewnętrznym (lub rozgałęzieniem czynnika chłodniczego)
a urządzeniem BS, oraz między każdym urządzeniem BS a urządzeniem wewnętrznym (lub zestawem
rozgałęzień czynnika chłodniczego) należy dobierać w oparciu o przykłady połączeń 1 i 2 poniżej oraz
tabele od 3 do 5.
Przykład połączenia 1: Podłączanie 1 urządzenia wewnętrznego za jednostką BS
Określić średnicę, korzystając z Tabeli 3,
w oparciu o całkowitą wydajność urządzeń
wewnętrznych podłączonych za rozgałęzieniem.
Przed rozgałęzieniem

Określić średnicę, korzystając z Tabeli 4,
w oparciu o typ wydajności urządzenia
wewnętrznego.
Za rozgałęzieniem

Jednostka BS
Tabela 5

Przewód gazowy
ssawny

Do urządzenia
zewnętrznego lub
zestawu odgałęzień
czynnika chłodniczego

Przewód gazowy wysokiego/
niskiego ciśnienia
Przewód cieczowy

Przewód gazowy

Urządzenie wewnętrzne

Przewód cieczowy

Za rozgałęzieniem

Przykład połączenia 2: W przypadku obecności odgałęzienia za jednostką BS
W celu określenia średnicy przewodów
między jednostką BS a zestawami
odgałęzień czynnika chłodniczego oraz
urządzeniami wewnętrznymi należy
zapoznać się z instrukcją montażu
dołączoną do urządzenia zewnętrznego
lub dokumentacją projektową.

Określić średnicę, korzystając
z Tabeli 3, w oparciu o całkowitą
wydajność urządzeń wewnętrznych
podłączonych za rozgałęzieniem.
Przed rozgałęzieniem
Do urządzenia
zewnętrznego lub
zestawu odgałęzień
czynnika
chłodniczego

Za rozgałęzieniem

Zestaw rozgałęzień przewodów
czynnika chłodniczego

Tabela 5
Przewód gazowy ssawny

Jednostka BS

Przewód gazowy wysokiego/
niskiego ciśnienia
Przewód cieczowy

Przewód gazowy

Urządzenie wewnętrzne

Urządzenie wewnętrzne

Przewód cieczowy
Urządzenie wewnętrzne

Tabela 3 Łączna wydajność urządzenia wewnętrznego i średnica przewodu
Całkowita wydajność
urządzeń wewnętrznych
(Q)

Przewód ssawny

Q < 150
150 ≤ Q < 200
200 ≤ Q < 290
290 ≤ Q < 420
420 ≤ Q < 640
640 ≤ Q ≤ 750

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

Jednostka: mm

Średnica przewodu (średnica zewnętrzna × minimalna grubość ściany)
Przed rozgałęzieniem
Za rozgałęzieniem
Przewód gazowy
wysokiego/niskiego
Przewód cieczowy
Przewód gazowy
Przewód cieczowy
ciśnienia
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

• W przypadku łączenia z przewodem głównym należy zapoznać się z odpowiednią sekcją instrukcji
montażu dołączonej do urządzenia zewnętrznego lub z dokumentacją projektową urządzeń.
Tabela 4 Średnica przewodu łączącego jednostkę wewnętrzną
Typ wydajności
urządzenia wewnętrznego
20, 25, 32, 40, 50
63, 80, 100, 125
200
250

Jednostka: mm

Średnica przewodu (średnica zewnętrzna × minimalna grubość ściany)
Przewód gazowy
Przewód cieczowy
ϕ12,7 × 0,80
ϕ6,4 × 0,80
ϕ15,9 × 1,0
ϕ19,1 × 1,0
ϕ9,5 × 0,80
ϕ22,2 × 1,0
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• Tabela 5 zawiera dane dotyczące średnicy przewodu łączącego z jednostką BS.
Tabela 5 Średnica przewodu łączącego z jednostką BS 
Jednostka BS
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

Strona urządzenia zewnętrznego (*1)
Przewód gazowy
Przewód ssawny
wysokiego/niskiego
Przewód cieczowy
ciśnienia
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

Jednostka: mm
Strona urządzenia wewnętrznego (*2)
Przewód gazowy

Przewód cieczowy

ϕ12,7 (ϕ15,9)

ϕ6,4 (ϕ9,5)

*1 Wielkości w nawiasach określają średnice przewodów dodatkowych. Jeśli średnica przewodu różni
się od wybranej z tabeli 3, konieczne jest zastosowanie złączki redukcyjnej (nie należy do zestawu).
*2 Średnicę przewodu w nawiasach można zastosować, obcinając przewody po stronie jednostki BS
za pomocą obcinaka do rur. Szczegółowe informacje podano w punkcie "6-3 Połączenia przewodów
rurowych".
UWAGI
• Jeśli liczba urządzeń wewnętrznych do podłączenia jest mniejsza od liczby króćców (tak, że pozostają
wolne, niepodłączone króćce, lub w przypadku planu zwiększenia liczby króćców w przyszłości) dowolne
z króćców można pozostawić otwarte.
• Jeśli planuje się rozbudowę instalacji o nowe jednostki wewnętrzne w przyszłości, należy wybrać
średnicę przewodu w oparciu o łączną wydajność urządzenia wewnętrznego, jeszcze przed dodaniem
nowych urządzeń.
• Należy koniecznie dopilnować zastosowania zestawu zaworu odcinającego z myślą o rozbudowie
instalacji (KHFP26M224, sprzedawany osobno) dla przewodu, którego rozszerzenie w przyszłości jest
planowane. Nie należy określać średnicy przewodu w oparciu o przewidywane przyszłe rozszerzenie.
Zamiast tego należy ponownie przeanalizować średnicę przewodu dopiero podczas rozbudowy
instalacji.
Niezastosowanie zestawu zaworu odcinającego z myślą o rozbudowie instalacji będzie skutkowało
konieczności odzyskania całego czynnika chłodniczego przed podłączeniem dodatkowych urządzeń
wewnętrznych.
• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu montażu zestawu zaworu odcinającego z myślą
o rozbudowie instalacji zamieszczono w dołączonej do niego instrukcji montażu.

6-2 Środki ostrożności podczas łączenia przewodów
Podłącz przewody.
• Zlutuj (*2) przewody czynnika chłodniczego w atmosferze ochronnej azotu (zastąpieniu powietrza
w przewodzie czynnika chłodniczego azotem) (*1). (Patrz rys. 2))
(*1) Regulator ciśnienia azotu uwalnianego podczas lutowania musi być ustawiony na wartość co najmniej
0,02 MPa (przy takim ciśnieniu strumień jest lekko wyczuwalny jako powiew na policzku).
(*2) Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować topników.
Do lutowania należy używać stopu wypełniającego miedziano-fosforowego (BCuP-2:
JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), niewymagającego topnika.
(Stosowanie roztworu chloru może spowodować korozję przewodów, a jeśli zawiera on fluor,
także pogorszenie własności oleju, niekorzystnie wpływając na system przewodów czynnika
chłodniczego.)
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Regulator ciśnienia
Lokalizacja miejsca lutowania

Azot

Taśma

Azot
Zawór

Przewód czynnika chłodniczego

Rys. 2
PRZESTROGA
• Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować przeciwutleniaczy.
(Zanieczyszczenia resztkowe mogą blokować przewody rurowe lub powodować uszkodzenie części.)
• Więcej informacji na temat sposobu doboru przewodów łączących urządzenia zewnętrzne można
znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia zewnętrznego lub w danych technicznych.
(Nieusunięcie powietrza z przewodów lub napełnienie dodatkową ilością czynnika chłodniczego może
skutkować niewystarczającą ilością czynnika chłodniczego w przewodach lub innymi problemami,
co w efekcie powoduje nieprawidłowości w działaniu urządzenia [na przykład brak właściwego
efektu chłodzenia lub ogrzewania].)

6-3 Połączenia przewodów rurowych

Przewód cieczowy (*1)
Przewód gazowy ssawny (*1)
Przewód gazowy
wysokiego/niskiego
ciśnienia (*1)

Uwagi
W przypadku podłączania urządzenia wewnętrz
nego typu 20-50 nie ma potrzeby docinania;
wystarczy wykonać połączenie w istniejącym stanie.
W przypadku innych urządzeń należy odciąć przewód
wylotowy i podłączyć go do przewodu łączącego.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jednostka BS (góra)
Urządzenie D Urządzenie C Urządzenie B Urządzenie A

Obszar łączenia

Reduktor (*2)
Przewód gazowy (*1)

Przewód
cieczowy (*1)
Punkt obcięcia
(środek obszaru
łączenia)

Podłączyć
Przewód
lokalny

(*1) Oznacza przewód lokalny.
(*2) Może okazać się niezbędne złącze redukcyjne (nie należy do wyposażenia) jeśli średnica przewodu
lokalnego nie odpowiada średnicy przewodu jednostki BS (tabela 5).
Jeśli pozostają nieużywane króćce (niepodłączone do urządzenia wewnętrznego)
• Jeśli pozostają nieużywane króćce, należy zastosować przewód odcinający (7) (należy do akcesoriów).
W przypadku wielu nieużywanych króćców odgałęzień należy koniecznie zastosować zestaw przewodu
odcinającego (KHFP26A100C).
Należy koniecznie dopilnować zastosowania zestawu zaworu odcinającego z myślą o rozbudowie
instalacji (KHFP26M224, sprzedawany osobno) dla króćców, których rozszerzenie w przyszłości jest
planowane.

6-4 Próba szczelności i osuszanie próżniowe
• Po zakończeniu prac na przewodach czynnika chłodniczego urządzeń wewnętrznych, jednostki BS
i urządzenia zewnętrznego należy przeprowadzić próbę szczelności i osuszanie próżniowe.
Więcej informacji o ciśnieniu próby szczelności zawiera instrukcja montażu jednostki zewnętrznej.
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6-5 Izolacja przewodów

Strona urządzenia zewnętrznego

• Po wykonaniu przeglądu szczelności przewodów gazowych należy zapoznać się z poniższymi rysunkami
oraz zastosować dodatkową, dołączoną izolację (3) oraz zaciski (2) umożliwiające jej zamocowanie.

Przewód cieczowy
Jednostka BS

Przewód gazowy ssawny
Przewód gazowy wysokiego/
niskiego ciśnienia
Przewód gazowy
Przewód cieczowy

Strona urządzenia wewnętrznego

PRZESTROGA
• Wszystkie przewody, w tym przewody cieczowe, przewody gazowe wysokiego i niskiego ciśnienia,
przewody ssawne, przewody gazowe, a także wszelkie pozostałe przewody rurowe należy zaizolować.
Niezaizolowanie tych przewodów będzie skutkować wyciekami wody lub poparzeniami.
W szczególności gaz o niskiej temperaturze w trybie chłodzenia z pełną wydajnością przepływa przez
przewody wysokiego i niskiego ciśnienia, tak więc konieczne jest zastosowanie na tych przewodach
izolacji o takiej samej grubości, co w przypadku przewodu ssawnego.
Ponadto, gaz o wysokim ciśnieniu przepływa przewodami wysokiego i niskiego ciśnienia oraz w prze
wodach gazowych, należy wiec stosować izolację odporną na działanie temperatury powyżej 120°C.
• W przypadku zwiększonych wymagań wynikających z uwarunkowań środowiska eksploatacji urządzenia
izolację przewodów rurowych biegnących z urządzenia należy wzmocnić.
Materiał izolacyjny niezbędny do wykonania tych prac nie należy do wyposażenia.
Szczegółowe informacje podano w danych technicznych.
(3) Użyć zacisków
(nie należą do wyposażenia)
w celu unieruchomienia obu końców.

2) Zamocować materiał izolacyjny.
(nie należy do wyposażenia)

(3) Użyć zacisków
(nie należą do wyposażenia)
w celu unieruchomienia obu końców.

2) Zamocować materiał izolacyjny.
(nie należy do wyposażenia)

Produkt
1) Zamocować
materiał izolacyjny.
(nie należy do
wyposażenia)

Przykleić.

Instrukcja montażu materiału izolacyjnego
(po stronie urządzenia zewnętrznego)
(przewody cieczowe)

1) Zamocować
materiał
izolacyjny.
(nie należy do
wyposażenia)

Produkt

Kanał izolacyjny
(dołączony do produktu)

Przykleić.

Instrukcja montażu materiału izolacyjnego
(po stronie urządzenia zewnętrznego) (przewody
gazowe ssawne oraz wysokiego i niskiego ciśnienia)
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(3) Użyć zacisków
(należą do akcesoriów (2))
w celu unieruchomienia
obu końców.

1) Zamocować
materiał izolacyjny.
(nie należy do
wyposażenia)

Produkt

Przykleić.

Przewody odcinające
(należą do akcesoriów (7))
(7)-1 Przewód cieczowy
(7)-2 Przewody gazowe

(3) Użyć zacisków
(należą do akcesoriów (2)) w celu
unieruchomienia obu końców.
1) Zamocować kanał
izolacyjny dla prze
wodów odcinających.
(należy do akcesoriów (8))
(8)-1 Przewód cieczowy
(8)-2 Przewody gazowe

Produkt

Przykleić.

2) Zamocować kanał izolacyjny.
(należy do akcesoriów (3))
(3)-1 Przewód cieczowy
(3)-2 Przewody gazowe

2) Zamocować kanał izolacyjny.
(należy do akcesoriów (3))
(3)-1 Przewód cieczowy
(3)-2 Przewody gazowe

Instrukcja montażu materiału izolacyjnego Instrukcja montażu kanału izolacyjnego dla nieużywanych króćców
(po stronie urządzenia wewnętrznego)
(po stronie urządzenia wewnętrznego)
(przewody gazowe i cieczowe)
(przewody gazowe i cieczowe)
PRZESTROGA
• Przewody rurowe należy owijać materiałem izolacyjnym szwem
do góry. (Patrz rys. 3)

Szew
Szew skierowany ku górze

Rys. 3

7. MONTAŻ PRZEWODÓW DO ODPROWADZANIA SKROPLIN
(1) Montaż przewodów do odprowadzania skroplin
Przewody do odprowadzania skroplin wymagają instalacji zapewniającej niezawodne
odprowadzanie wilgoci.
• Zastosuj przewód o takiej samej lub większej średnicy od przewodu podłączanego (PCV, średnica
nominalna 20 mm, średnica zewnętrzna 26 mm).
• Użyj krótkiego przewodu i poprowadź go z nachyleniem 1/100 lub większym, tak aby powietrze nie
gromadziło się w przewodzie. (Patrz rys. 4 i 5.)
• Jeśli nie można zapewnić odpowiedniego nachylenia odpływu skroplin, zastosuj zestaw odprowadzenia
skroplin do góry (sprzedawany osobno).
<Przykładowy problem>
Gromadzenie się wody w przewodzie spustowym może spowodować jego zablokowanie.

Bez zwiększania
się wysokości

1 - 1,5 m

Bez akumulowania
Niedozwolone
zakańczanie poniżej
lustra wody

Nieprawidłowo

Nachylenie w dół powinno
wynosić co najmniej 1/100

Powierzchnia
wody

Wspornik

Rys. 4

Przykład problemów z odprowadzeniem skroplin
Rys. 5
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• Przy montażu należy stosować dołączony wąż do odprowadzania skroplin (4) i metalowy zacisk (5).
Ponadto umieść wąż odprowadzania skroplin (4) całkowicie w podstawie kielicha i mocno dokręć
metalowy zacisk (5) do podstawy kielicha. (Patrz rys. 6 i 8.)
(Zamocuj metalowy zacisk (5), tak aby dokręcany fragment mieścił się w zakresie 45°, tak jak pokazano
na rysunku.)
• Koniec metalowego zacisku (5) należy zagiąć, tak aby materiał uszczelniający nie wystawał. (Patrz rys. 8)
• Przyłóż dołączony materiał uszczelniający (6) do metalowego zacisku (5) w kierunku oznaczonym strzałką,
zaczynając przy podstawie węża odprowadzania skroplin (4) w celu wykonania izolacji. (Patrz rys. 6 i 8.)
• Koniecznie załóż izolację na przewód odprowadzania skroplin, przechodzący przez przestrzeń
wewnętrzną oraz kielich skroplin.
• Nie dopuść do upuszczenia węża odprowadzania skroplin (4) do jednostki BS. (Patrz rys. 7)
(Może to spowodować zablokowanie przewodu odprowadzania skroplin.)
• Zainstaluj mocowania w odstępach od 1 do 1,5 metra od siebie, eliminując nadmierne ugięcie długich
odcinków przewodów. (Patrz rys. 4)
Materiał uszczelniający (6)
(Akcesoria)

Zacisk metalowy (5)
(Akcesoria)

Brak odprowadzenia

Nieprawidłowo
Węże na skropliny (4)
(Akcesoria)

Przykład problemów
z odprowadzeniem skroplin

Aby uniknąć kondensacji,
nie należy pozostawiać szczelin.

Rys. 6

Zacisk metalowy (5)
(Akcesoria)
Węże na skropliny (4)
(Akcesoria)

Rys. 7

5°
ło 4

o

Ok

Zacisk metalowy (5)
(Akcesoria)

Element
dociskający

5°

o4

oł
Ok

Należy zagiąć specjalnym narzędziem,
tak aby poduszka uszczelniająca nie
wystawała. Unikać wykonywania otworów
w wężach do odprowadzania skroplin.

Węże na skropliny (4)
(Akcesoria)

Materiał uszczelniający (6)
Kierunek nakładania

Materiał
uszczelniający (6)
(Akcesoria)

Kierunek wkładania
wkrętaka

Rys. 8

Co najmniej 100 mm

Aby zabezpieczyć urządzenie wewnętrzne przed przedostawaniem się do niego kurzu i innych
zanieczyszczeń, uszczelnij go kitem, materiałem izolacyjnym (do przygotowania w miejscu instalacji)
lub w inny sposób, tak aby w izolacji przewodu odprowadzania skroplin nie występowały luki.

Aby nie dopuścić do gromadzenia się powietrza
w przewodzie, należy zapewnić nachylenie co najmniej 1/100.

Centralna rura odpływowa
Gromadzenie się wody w przewodzie spustowym
może spowodować jego zablokowanie.

Rys. 9
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PRZESTROGA
• Aby uniknąć nadmiernych naprężeń dołączonego węża na skropliny (4) unikaj zginania go i skręcania.
(Postępowanie takie może spowodować wyciek wody.)
• Podczas prowadzenia centralnej rury odpływowej należy postępować zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi na rys. 9.
(2) Po wykonaniu prac związanych z instalacją przewodów czynnika chłodniczego należy
koniecznie sprawdzić, czy woda swobodnie przepływa przez odprowadzenie.
• W tym celu należy stopniowo dolewać wody przez otwór rewizyjny, obserwując, czy wypływa ona na tacę
skroplin. (Patrz rys. 10)
Otwór rewizyjny

Plastikowy zbiornik
do napełniania wodą

Rys. 10

Węże na skropliny (4)
(Akcesoria)

8. INSTALACJA OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
8-1 INSTRUKCJE OGÓLNE
• Prace instalacyjne przy okablowaniu muszą być wykonywane przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.
• Wszystkie elementy spoza wyposażenia, materiały i procedury postępowania przy montażu instalacji
elektrycznej powinny być zgodne z lokalnymi przepisami.
• Należy zawsze uziemiać przewody. (Zgodnie z przepisami krajowymi danego kraju).
• Przed przystąpieniem do prac nad instalacją elektryczną należy zawsze wyłączać zasilanie.
• Przy instalacji okablowania urządzenia zewnętrznego i wewnętrznego należy postępować według
"SCHEMATU OKABLOWANIA" umieszczonego na obudowie urządzenia.
• Należy podłączać wyłącznie przewody o parametrach i przekroju odpowiadającym wymaganiom. Należy
również użyć dołączonych zacisków, aby nie wywierać nadmiernego nacisku na zacisk (przewodu pod
napięciem/przewodu masowego).
• Nie wolno podłączać ani pozwalać na styk uziemienia z rurą gazową, wodną, piorunochronem ani
uziemieniem linii telefonicznej.
• Przewody gazowe: nieszczelności mogą powodować wybuchy i pożar.
• Przewody wodne: brak efektu uziemienia w przypadku używania twardych przewodów z winylu.
• Przewody uziemienia linii telefonicznej lub piorunochronu: potencjał ziemi w wyniku uderzenia piorunu
skrajnie rośnie.
• Konieczne jest zainstalowanie wyłącznika umożliwiającego odcięcie zasilania całego systemu.
• Ten system obejmuje kilka urządzeń BS. Każde z urządzeń BS należy oznaczyć odpowiednio jako
urządzenie A, urządzenie B. . . i należy upewnić się, że połączenia przewodów biegnących od płyty
zaciskowej do urządzenia zewnętrznego oraz urządzenia wewnętrznego zostały prawidłowo
dopasowane. Niewłaściwe połączenie kabli i przewodów między urządzeniem zewnętrznym,
urządzeniem BS oraz urządzeniem wewnętrznym może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.
• Nie należy włączać zasilania (wyłączników i bezpieczników) aż do zakończenia prac w instalacji.
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8-2 PRZYKŁAD DLA CAŁEGO SYSTEMU
Zasilanie

Zasilanie

Urządzenie zewnętrzne

Wyłącznik
główny

Przewody zasilające

Przełącznik

Przewody transmisyjne

Bezpiecznik

Wyłącznik
główny
Urządzenie BS4Q

Urządzenie wewnętrzne

Pilot zdalnego sterowania

Urządzenie BS4Q

Urządzenie wewnętrzne

Urządzenie
wewnętrzne chłodzące
Pilot zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania

8-3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBWODU ZASILANIA, URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH I OKABLOWANIA
• Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania (patrz Tabela 6). Obwód ten musi być w odpowiedni sposób zabez
pieczony, tj. wyposażony w wyłącznik główny, bezpiecznik zwłoczny na każdej fazie oraz detektor prądu upływowego.
• W przypadku stosowania wyłączników różnicowo-prądowych (RCD) powinny to być bezpieczniki
o krótkim czasie zadziałania (0,1 sekundy lub mniej) i znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.
• Stosować wyłącznie przewodniki miedziane.
• Na przewód zasilający należy stosować kabel zaizolowany.
• Typ i średnicę kabla zasilającego należy dobrać z uwzględnieniem odpowiednich przepisów lokalnych i krajowych.
• Dane techniczne dotyczące lokalnych przewodów elektrycznych są zgodne z normą IEC60245.
• Do wykonania instalacji zasilania należy stosować przewody typu H05VV-U3G. Przekroje przewodów
muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
• Na przewody transmisyjne należy zastosować przewód lub kabel winylowy w osłonie (2-żyłowy)
o przekroju 0,75-1,25 mm2.
• Długości przewodów transmisyjnych są następujące:
Między jednostką BS a jednostką wewnętrzną: Maks. 1 000 m
Między jednostką BS a jednostką zewnętrzną: Maks. 1 000 m
Między jednostkami BS: Maks. 1 000 m
Całkowita długość przewodów: 2 000 m lub mniej
Tabela 6
Jedn.
Model

Typ

Hz

Napięcie

Zakres napięcia
Min.
maks.

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1

V1

50

220-240

198

264

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

MFA

15

MCA: Min. prąd w obwodzie (A); MFA: Maks. prąd bezpiecznika (A)
UWAGI
• Powyższa Tabela 6 (Parametry elektryczne) dotyczy jednej jednostki BS.
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8-4 Przykład instalacji okablowania
Na rysunku zamieszczono przykład okablowania transmisyjnego.
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj detektor prądu upływowego z wyłącznikiem.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
• Zaciski F1 i F2 (IN/OUT) na płytce sterującej w module sterującym urządzenia zewnętrznego należy
połączyć z zaciskami F1 i F2 (urządzenie zewnętrzne) pierwszej jednostki BS.
Pod żadnym pozorem nie należy
podłączać przewodów zasilających.
Zasilanie

Jednostka BS
W przypadku łączenia przewodów odgałęzień

220-240V

B

Urządzenie zewnętrzne

L N

Urządzenie Urządzenie Urządzenie Urządzenie
wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne
A
B
C
D

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

Urządzenie Jednostka
zewnętrzne
BS

WE WY WY WY

F1 F2 F1 F2

F1 F2 F1 F2

Do jednostki BS

ED

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Urządzenie
wewnętrzne

Urządzenie Jednostka
zewnętrzne
BS

F1 F2

F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

Urządzenie wewnętrzne

Urządzenie wewnętrzne

F1 F2

Urządzenie
Urządzenie
Urządzenie
Urządzenie
wewnętrzne A wewnętrzne B-1 wewnętrzne B-2 wewnętrzne C
(Uwaga 2)
(Uwaga 3)

B : detektor prądu upływowego z wyłącznikiem

Urządzenie tylko
chłodzące (Uwaga 1)

UWAGI
1. Podłącz urządzenie chłodzące do zacisków F1 i F2 ostatniej jednostki BS (po stronie zewnętrznej).
2. Ten przykład okablowania ma zastosowanie w przypadku łączenia odgałęzień C i D i podłączania ich
do jednostek wewnętrznych.
Listwę zaciskową, do której podłączone są przewody transmisyjne, można podłączyć do urządzenia
wewnętrznego C lub D.
Konieczne jest jednak właściwe ustawienie przełączników DIP.
Więcej informacji na temat ustawiania przełączników DIP zawiera sekcja "9. USTAWIENIA WSTĘPNE".
3. Maksymalna liczba połączeń urządzeń wewnętrznych na rozgałęzienie to 5 zestawów.
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PRZESTROGA
• Należy stosować przewody 2-żyłowe.
Zastosowanie kabla wielożyłowego z 3 lub więcej żyłami w przypadku jednoczesnego łączenia 2 lub
więcej urządzeń wewnętrznych może powodować ich zatrzymywanie z powodu błędu.
• W przypadku stosowania przewodów ekranowanych należy koniecznie podłączyć jeden z końców
do masy.
Łączna długość okablowania w przypadku stosowania przewodów ekranowanych to 1500 m.
• W celu podłączenia przewodów do listwy zaciskowej zasilania należy
Tuleja
Przewód
koniecznie zastosować karbowane końcówki w formie pierścienia z tuleją
izolacyjna
elektryczny
izolacyjną. (Patrz rys. 11)
• Nie należy stosować z listwą zaciskową zasilania oraz uziemieniem
podłączonym do okablowania drugiego obwodu.
Karbowana końcówka
• Nie należy wstępnie lutować przewodów ekranowanych.
w formie pierścienia
• Przewody elektryczne należy podłączać pewnie i tak, aby zaciski nie były
Rys. 11
narażone na naprężenia.
• Do dokręcania śrub zaciskowych należy stosować wkrętak o odpowiedniej
wielkości końcówki.
Zastosowanie zbyt małego wkrętaka może spowodować uszkodzenie łba
śruby oraz uniemożliwić prawidłowe jej dokręcenie.
• Zbyt mocne dokręcenie śrub zaciskowych może spowodować ich uszkodzenie.
W tabeli podano prawidłowe momenty dokręcania śruby zaciskowej.
Rozmiar śruby zaciskowej
M3,5
(listwa zaciskowa przewodów transmisyjnych)
M4
(listwa zaciskowa zasilania)
M4
(zacisk uziemienia)

Moment dokręcania (N·m)
0,88 ± 0,08
1,31 ± 0,13
1,69 ± 0,17

• Pod żadnym pozorem nie należy podłączać zasilania do listwy zaciskowej okablowania transmisyjnego.
Postępowanie takie mogłoby spowodować zniszczenie całego systemu.
• Nie można wykonywać drugiego odgałęzienia przewodów transmisyjnych za pierwszym odgałęzieniem.
(Patrz rys. 12)
Dalsze rozgałęzianie odgałęzień

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Odgałęzienie

Rys. 12
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8-5 Przewody połączeniowe
(Zdejmij pokrywę modułu sterującego i podłącz przewody w sposób pokazany na rysunku poniżej.)
Nieznacznie dokręcić,
tak aby obszar
w pobliżu zacisku
nie był narażony na
nadmierne naprężenia.

Listwa zaciskowa zasilania
Dokręcić, tak aby zacisk
nie był narażony na
nadmierne naprężenia.
Klips
przewodu

X1M

Przewody transmisyjne
biegnące do jednostki BS
(Za rozgałęzieniem)
Połączenia przewodów
transmisyjnych między
urządzeniem zewnętrznym
a jednostką BS
(Przed rozgałęzieniem)

Zaciski (2)
(Akcesoria)

Zaciski (2) (akcesoria)
Zawinąć przewody
transmisyjne razem.
Przyłącze
uziemienia
Przewód uziemiający

Prowadzenie przewodu przez otwór

Przewody
transmisyjne
biegnące z urządzeń
wewnętrznych

Klips
przewodu
Zaciski (2)
(Akcesoria)

• Przewody transmisyjne
Zdejmij pokrywę modułu sterującego i podłącz przewody do zacisków okablowania transmisyjnego
(urządzenia zewnętrznego F1 i F2, jednostki BS F1 i F2 oraz każdego urządzenia wewnętrznego
(na przykład w przypadku BS16Q14AV1, do urządzeń wewnętrznych od A do P) (zaciski F1 i F2)).
Jednocześnie przełóż przewody do urządzenia przez przepust na przewody, korzystając z dołączonych
zacisków (2) w celu pewnego przytrzymania przewodów. Więcej informacji na temat tego, jaki fragment
izolacji wymaga zdjęcia, zawiera rysunek poniżej.
10

50
Przewody transmisyjne

PRZESTROGA
Sprawdź, czy nie występuje kolizja przewodów rurowych z transmisyjnymi.

19
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• Przewody zasilające i uziemienia
Zdejmij pokrywę modułu sterującego i podłącz przewody zasilające do
listwy zaciskowej zasilania (X1M).
Podłącz przewód uziemiający do zacisku uziemienia.
Jednocześnie przełóż przewody zasilające i uziemienia przez przepust
na przewody (po lewej) do modułu sterującego, korzystając z dołączonych
zacisków (2) w celu pewnego przytrzymania przewodów.
Koniecznie podłącz przewód masowy, tak aby wychodził on przez wycięcie
w podkładce.
(Niezastosowanie się do tej wskazówki może spowodować niedostateczne
przyleganie przewodu masowego, powodując brak działania uziemiającego
przewodu.)
Więcej informacji na temat tego, jaki fragment izolacji wymaga zdjęcia,
zawiera rysunek poniżej.

Karbowana
końcówka
w formie
pierścienia

Podkładka

Szczelina
do wycięcia

130

L
N

Przewód zasilający (3 żyły)

OSTRZEŻENIE
Należy uporządkować przewody i pewnie zamocować pokrywę modułu sterującego.
Przytrzaśniecie przewodów elektrycznych lub pozostawienie pokrywy modułu sterującego poluzowanej
może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
PRZESTROGA
• Do mocowania przewodów należy zastosować dołączone zaciski (2), tak aby uniknąć wywierania
nadmiernej siły na połączenia przewodów. Przewody należy pewnie zamocować.
Po zakończeniu prac związanych z okablowaniem należy ułożyć przewody w taki sposób, aby nie
powodowały one odstawania pokrywy modułu sterującego; następnie należy założyć pokrywę modułu
z powrotem na miejsce.
Podczas zakładania pokrywy na miejsce należy uważać, aby nie przytrzasnąć żadnego z przewodów.
Aby nie doszło do uszkodzenia przewodów, należy zawsze prowadzić je przez przepusty.
• Nie należy prowadzić razem przewodów transmisyjnych i zasilania,
Przewody
a na zewnątrz urządzenia należy prowadzić je w odległości
transmisyjne
Przewód gazowy
co najmniej 50 mm.
Niezastosowanie się do tego zalecenia mogłoby spowodować
zakłócenia działania przewodów transmisyjnych przez przewody
Przewód
zasilające i skutkować nieprawidłowościami w eksploatacji lub
cieczowy
Materiał izolacyjny
awarią.
Taśma wykończeniowa
• Po zakończeniu prac związanych z okablowaniem należy
zastosować uszczelnienie (nie należy do wyposażenia)
w celu zabezpieczenia przepustu.
(Przedostanie się do wnętrza małych zwierząt może doprowadzić do uszkodzeń.)
• Zgodnie z rysunkiem po prawej stronie przewody transmisyjne między każdą jednostką BS a
urządzeniem wewnętrznym należy owinąć taśmą wykończeniową (nie należy do wyposażenia).
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9. USTAWIENIA WSTĘPNE
9-1 Ustawienia w miejscu instalacji
W celu ustawienia przełączników DIP stosownie do potrzeb należy postępować zgodnie z instrukcjami
poniżej.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym! Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy
koniecznie odłączyć wszelkie źródła zasilania podłączone do urządzenia.
Procedura
1. Odłączyć źródło zasilania.
2. Ustawić przełączniki DIP (DS1, DS2) dla odpowiednich króćców zgodnie z poniższą tabelą.
3. Po wykonaniu prac założyć pokrywę modułu sterującego.
Nr króćca odgałęzienia

DS1
ON
OFF
12 34

A

B

C

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

N

O

P

DS2
ON
OFF

A1P

12 34

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

A4P

..........

M N O P

Przełącznik DIP

A B

Nr zacisku, do którego
ma być podłączony
przewód transmisyjny

C D

<Ustawienie>
1. Ustawianie portów odgałęzień, do których nie są podłączone żadne urządzenia wewnętrzne
Ustawienie
Ustawienie
przełącznika DIP
Nr ustawienia
przełącznika DIP

DS1 (A1P)

Urządzenie P

Urządzenie O

Urządzenie N

OFF 1
2 3 4
Urządzenie M

Urządzenie L

Urządzenie K

Urządzenie J

Urządzenie I

Urządzenie H

Urządzenie G

Urządzenie F

Urządzenie E

Urządzenie D

Urządzenie C

Docelowy króciec
odgałęzienia

Urządzenie B

BS16Q14AV1

(Przykład 1)
W przypadku niepodłączania
urządzenia wewnętrznego
do obwodów odgałęzień A i B

ON
Urządzenie A

BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

Ustawianie portów odgałęzień, do których nie są podłączone
żadne urządzenia wewnętrzne (Przykład 1)
ON (niepodłączony)
OFF (ustawienie fabryczne)
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. Ustawienia przy podłączaniu króćców odgałęzień
Ustawienie
Ustawienie
przełącznika DIP
Nr ustawienia
przełącznika DIP
BS4Q14AV1
BS6Q14AV1
BS8Q14AV1
BS10Q14AV1
BS12Q14AV1

(Przykład 2)
W przypadku łączenia
odgałęzień A i B

ON

Połączone
urządzenia O i P

OFF 1
2 3 4
Połączone
urządzenia M i N

Połączone urządzenia K
iL

Połączone urządzenia I i J

Połączone urządzenia G i H

Połączone urządzenia E i F

Połączone urządzenia C i D

Połączone urządzenia A i B

DS2 (A1P)

Docelowy króciec
odgałęzienia
BS16Q14AV1

Ustawienia przy podłączaniu króćców odgałęzień
(Przykład 2)
ON (połączono)
OFF (ustawienie fabryczne)
DS2
DS2
DS2
DS2
(A1P)
(A2P)
(A3P)
(A4P)
1
2
1
2
1
2
1
2

Przy łączeniu odgałęzień dozwolone są wyłącznie kombinacje króćców odgałęzień przedstawione
w powyższej tabeli.
(Nie jest na przykład możliwe łączenie urządzeń B i C.)

10. DODATKOWE NAPEŁNIENIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM
W celu dodania dodatkowej ilości czynnika chłodniczego należy postępować zgodnie z wytycznymi
w instrukcji montażu dołączonej do urządzenia zewnętrznego.

11. SPRAWDZENIE I PRACA W TRYBIE TESTOWYM
1. Sprawdzić, czy pokrywa modułu sterującego jest zamknięta.
2. Informacje zawiera instrukcja montażu dołączona do urządzenia zewnętrznego. Po zakończeniu
wszelkich prac na jednostce BS i urządzeniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz potwierdzeniu,
że można bezpiecznie dokonać rozruchu, należy uruchomić instalację w trybie testowym.
• Po włączeniu zasilania przez około 90 sekund będzie słyszalne działanie pracy elektrozaworu
(jego inicjalizacja i zamknięcie następuje automatycznie); nie oznacza to nieprawidłowości.
• Obecność usterek w systemie można sprawdzić za pomocą następujących metod:
Wskazanie na pilocie zdalnego sterowania obsługującym urządzenie wewnętrzne
Ogólne usterki w systemie, w tym w jednostce BS, można zidentyfikować, korzystając z ekranu
usterek LCD na pilocie zdalnego sterowania. Więcej informacji na temat wyświetlanych informacji
o usterkach i stopniu ich ważności można znaleźć na tabliczce zamocowanej do urządzenia
wewnętrznego oraz w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia zewnętrznego.
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