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declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt in alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει βάσει της αποκλειστικής της ευθύνης ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança
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EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
folgender/n Richtlinie/n oder Vorschrift/en entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
συμμορφώνονται με την(ις) ακόλουθη(ες) οδηγία(ες) ή κανονισμό(ούς), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas
instruções:
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Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of June 2022

EN 60335-2-40,
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Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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koos muudatustega,
с техните изменения,
ir jos tolesnes redakcijas,
ar grozījumiem,
v poslednom platnom vydaní,
değiştirildiği şekliyle,

<C> 60149720

<B> TÜV (NB0197)

<A> DAIKIN.TCF.036A1/11-2020
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Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

v platném znění,
kako je izmijenjeno amandmanima,
és módosításaik rendelkezéseit,
z późniejszymi zmianami,
cu amendamentele respective,
kakor je bilo spremenjeno,

spełniają wymogi następujących dyrektyw lub rozporządzeń, pod warunkiem że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
v skladu z naslednjo direktivo(-ami) ali predpisom(-i) pod pogojem, da se izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:
vastavad järgmise (järgmiste) direktiivi(de) ja määruse (määruste) nõuetele, tingimusel, et neid kasutatakse vastavuses meie juhistele:
са в съответствие със следната директива(и) или регламент(и), при условие че продуктите се използват в съответствие с нашите
инструкции:
atitinka toliau nurodytas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek lietoti saskaņā ar mūsu instrukcijām:
sú v zhode s nasledujúcou(imi) smernicou(ami) alebo predpisom(mi) za predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:
talimatlarımız doğrultusunda kullanılması koşuluyla aşağıdaki direktife/direktiflere veya yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declarație:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma vastutusel, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
savo išskirtine atsakomybe pareiškia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:
ar pilnu atbildību apliecina, ka izstrādājumi, uz kuru attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tek sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin:

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

както е изложено в <A> и оценено положително от
<B> съгласно Сертификата <C>.
kaip nurodyta <A> ir teigiamai nuspręsta pagal <B>,
vadovaujantis Sertifikatu <C>.
kā norādīts <A> un pozitīvi novērtēts <B> saskaņā ar
Sertifikātu <C>.
ako bolo stanovené v <A> a kladne posúdené <B>
podľa Osvedčenia <C>.
<A>'de belirtildiği ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu görüş bildirildiği üzere.

conforme emendado,
в действующей редакции,
som tilføjet,
med tillägg,
med foretatte endringer,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 21 Забележка*
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga*
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
22 Pastaba*
opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notă*
așa cum se prevede în <A> și apreciat pozitiv de 23 Piezīmes*
<B> conform Certificatului <C>.
19 Opomba*
Kot je določeno v <A> in je prejelo pozitivno oceno 24 Poznámka*
<B> v skladu s Certifikatom <C>.
20 Märkus*
Mis on sätestatud dokumendis <A> ja hinnatud 25 Not*
vastuvõetuks dokumendis <B>, vastavalt
Sertifikaadile <C>.

as amended,
in der jeweils gültigen Fassung,
telles que modifiées,
zoals gewijzigd,
en su forma enmendada,
e successive modifiche,
όπως έχουν τροποποιηθεί,

som anges i <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikat <C>.
som det fremkommer i <A> og vurdert positivt av
<B> i henhold til Sertifikatet <C>.
sellaisina kuin ne on esitetty asiakirjassa <A> ja
jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C>
mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s Osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
<B> prema Certifikatu <C>.

v skladu z določbami:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
vadovaujantis šio dokumento nuostatomis:
atbilstoši šādu standartu prasībām:
nasledovnými ustanoveniami:
şu standartların hükümlerine:
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09 отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии
с нашими инструкциями:
10 overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelse(r), forudsat at produkterne anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:
11 uppfyller följande direktiv eller föreskrift(er), under förutsättning att produkterna används i enlighet med våra instruktioner:
12 er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrift(er), forutsatt at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktiivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että tuotteita käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následujícími směrnicemi nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
15 u skladu sa sljedećom direktivom(ma) ili odredbom(a), uz uvjet da se proizvodi koriste sukladno našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi irányelv(ek)nek vagy egyéb szabályozás(ok)nak, ha a termékeket előírás szerint használják:

come delineato in <A> e giudicato positivamente
11 Information*
da <B> ai sensi del Certificato <C>.
όπως ορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από τον 12 Merk*
<B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
conforme estabelecido em <A> e avaliado
13 Huom*
positivamente por <B> de acordo com o
Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и подтверждено <B> согласно 14 Poznámka*
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
Som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold 15 Napomena*
til Certifikat <C>.

under iagttagelse af:
enligt bestämmelserna för:
i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen säännöksiä:
za dodržení ustanovení:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami:
urmând prevederile:

07 Σημείωση*

06 Nota*
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*

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

following the provisions of:
gemäß den Bestimmungen in:
conformément aux dispositions de:
volgens de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le disposizioni di:
σύμφωνα με τις προβλέψεις των:
seguindo as disposições de:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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Machinery 2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*
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EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at produkterne, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att produkterna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæringen:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

FXAA15AUV1B, FXAA20AUV1B, FXAA25AUV1B, FXAA32AUV1B, FXAA40AUV1B, FXAA50AUV1B, FXAA63AUV1B,
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Daikin Europe N.V.

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid

4P687305-9B

BS EN 60335-2-40,

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of June 2022

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>.

following the provisions of:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

as amended,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

FXAA15AUV1B, FXAA20AUV1B, FXAA25AUV1B, FXAA32AUV1B, FXAA40AUV1B, FXAA50AUV1B, FXAA63AUV1B,

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

Daikin Europe N.V.

UKCA – Safety declaration of conformity

4P687305-10B
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<A> DAIKIN.TCF.036A1/11-2020

Змест
12.3.6

Змест

13 Мантаж трубаправода
13.1

1 Звесткі пра дакументацыю
1.1

Аб дакуменце ...........................................................................

2 Канкрэтныя інструкцыі па тэхніке бяспекі
ўстаноўшчыка
2.1

Інструкцыі для абсталявання, дзе выкарыстоўваецца
холадагент R32 ........................................................................
2.1.1
Патрабаванні да месца мантажу .............................

4
4

13.2

5
6
7

7

14.1

3.1
3.2

Агульнае ...................................................................................
Указанні па бяспечнай эксплуатацыі .....................................

4 Пра сістэму
4.1

7
7
8

10

Склад сістэмы .......................................................................... 11

5 Інтэрфейс карыстальніка

11

6 Рэжым эксплуатацыі

11

6.1
6.2

6.3

Умовы эксплуатацыі ................................................................
Інфармацыя пра рэжымы працы ............................................
6.2.1
Стандартныя рэжымы працы ...................................
6.2.2
Спецыяльныя рэжымы абагрэву..............................
6.2.3
Напрамак патоку паветра .........................................
Праца з сістэмай......................................................................

7 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне
7.1
7.2

7.3

Меры засцярогі пры тэхнічным і сэрвісным абслугоўванні ..
Чыстка блока............................................................................
7.2.1
Чыстка адтуліны выпуску паветра і корпуса ...........
7.2.2
Чыстка пярэдняй панэлі............................................
7.2.3
Чыстка паветранага фільтра....................................
Пра холадагент ........................................................................
7.3.1
Інфармацыя пра датчык уцечкі холадагенту ..........

11
11
11
12
12
12

12
12
13
13
13
13
14
14

8 Пошук і выпраўленне непаладак

15

9 Пераезд

15

10 Утылізацыя

15

Для ўсталёўшчыка

16

11 Аб каробке

16

24

Кантрольны спіс перад уводам у эксплуатацыю.................... 24
Выкананне пробнага запуску ................................................... 25

25

Налады на месцы ..................................................................... 25

18 Тэхнічныя даныя
18.1

24

Замацаванне блока на мантажнай пласціне .......................... 24

17 Наладжванне
17.1

22

22

16 Наладжванне перад пускам
16.1
16.2

21
21
22
22

Тэхнічныя характарыстыкі стандартных кампанентаў
электраправодкі ........................................................................ 23
Падключэнне электраправодкі да ўнутранага блока............. 23

15 Завяршэнне мантажу ўнутранага блока
15.1

3 Правілы бяспекі карыстальніка

21

Падрыхтоўка трубаправода холадагенту ...............................
13.1.1 Патрабаванні да трубаправода холадагенту...........
13.1.2 Ізаляцыя трубаправода з холадагентам ..................
Падключэнне трубаправода холадагенту ..............................
13.2.1 Злучэнне трубаправода холадагенту з унутраным
блокам.........................................................................

14 Мантаж электраправодкі
14.2

Для карыстальніка

Арганізацыя зліву ....................................................... 20

26

Схема электраправодкі ............................................................ 27
18.1.1 Уніфікаваныя абазначэнні на схемах ....................... 27

1

Звесткі пра дакументацыю

1.1

Аб дакуменце
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Пры выкананні мантажу, сэрвіснага і тэхнічнага
абслугоўвання, рамонту, а таксама пры падборы
матэрыялаў трэба прасачыць за выкананнем указанняў
Daikin і патрабаванняў дзеючага заканадаўства.
Згаданыя віды працы могуць выконваць толькі
кваліфікаваныя асобы. У Еўропе і рэгіёнах, дзе
дзейнічаюць стандарты IEC, прымяняецца стандарт
EN/IEC 60335-2-40.

Мэтавая аўдыторыя
Аўтарызаваныя ўсталёўшчыкі + канчатковыя карыстальнікі
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Гэтая прылада прызначаная для выкарыстання
спецыялістамі або карыстальнікамі, якія маюць
адмысловыя веды і досвед, у крамах, у лёгкай
прамысловасці, на фермах або для камерцыйнага
выкарыстання неспецыялістамі.
Камплект дакументацыі
Гэты дакумент з'яўляецца часткай кампекту дакументацыі.
Поўны камплект складаецца з:
▪ Агульныя меры бяспекі:
▪ Інструкцыі па мерах бяспекі, якія неабходна прачытаць
перад усталяваннем
▪ Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным
блокам)
▪ Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі ўнутранага блока:
▪ Указанні па мантажы і эксплуатацыі
▪ Фармат: Папяровы дакумент (у каробцы з унутраным
блокам)
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2 Канкрэтныя інструкцыі па тэхніке бяспекі ўстаноўшчыка
▪ Даведнік мантажніка і карыстальніка:
▪ Падрыхтоўка да
інфармацыя…

мантажу,

рэкамендацыі,

даведачная

▪ Падрабязныя інструкцыі і даведачная інфармацыя для
базавага і прасунутага выкарыстання
▪ Фармат: Лічбавыя файлы, размешчаныя па адрасе https://
www.daikin.eu.
Для
пошуку
патрэбнай
мадэлі
выкарыстоўвайце функцыю пошуку .
Шукайце новыя версіі дакументацыі на рэгіянальным сайце
Daikin або запытайцеся ў вашага дылера.
Арыгінальная дакументацыя складзена на англійскай мове.
Тэксты на іншых мовых – гэта пераклады.
Інжынерна-тэхнічныя дадзеныя
▪ Шэраг апошніх тэхнічных дадзеных можна знайсці на
рэгіянальным сайце Daikin у адкрытым доступе.
▪ Поўны камплект апошніх тэхнічных даных можна на сайце
Daikin Business Portal (патрабуецца ўваход).

2

Канкрэтныя інструкцыі па
тэхніке бяспекі
ўстаноўшчыка

Заўсёды выконвайце наступныя інструкцыі і правілы тэхнікі
бяспекі.
Агульнае
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Пры выкананні мантажу, сэрвіснага і тэхнічнага
абслугоўвання, рамонту, а таксама пры падборы
матэрыялаў трэба прасачыць за выкананнем указанняў
Daikin і патрабаванняў дзеючага заканадаўства.
Згаданыя віды працы могуць выконваць толькі
кваліфікаваныя асобы. У Еўропе і рэгіёнах, дзе
дзейнічаюць стандарты IEC, прымяняецца стандарт
EN/IEC 60335-2-40.
Мантаж блока (гл. раздзел "12 Мантаж блока" 4
[ 16])
Інфармацыю пра дадатковыя патрабаванні да месца мантажу
гл. таксама раздзел "2.1 Інструкцыі для абсталявання, дзе
выкарыстоўваецца холадагент R32" 4
[ 6].
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе
адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання,
напрыклад
адкрытае
полымя,
газавы
кацёл,
электранагравальнік.
УВАГА
Прылада не павінна быць даступнай ўсім. Мантаж яе
трэба выконваць ў бяспечным месцы, абароненым ад
лёгкага доступу.
Унутраныя і вонкавыя блокі можна ўсталёўваць на
камерцыйных і прамысловых аб'ектах.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Не закрывайце абавязковыя адтуліны вентыляцыі.
УВАГА
На сценах з металічнай рамкай або перакрыццем
выкарыстоўвайце трубаправод, які пракладваецца
ўнутры сцяны, і накрыўку для скразной адтуліны, каб
прадухіліць утварэння цяпла, паражэнне электрычным
токам або ўзгаранне.
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Мантаж трубаправода холадагенту (гл. раздзел "13 Мантаж
трубаправода" 4
[ 21])
УВАГА
Пракладка трубаправода ПАВІННА выконвацца згодна
з
інструкцыямі
з
раздзела
"13
Мантаж
трубаправода" 4
[ 21]. Могуць выкарыстоўвацца толькі
механічныя злучэнні (напрыклад злучэнні пайкай і
патрубкамі), якія адпавядаюць патрабаванням апошняй
рэдакцыі стандарту ISO14903.
УВАГА
Кампаненты і трубаправод холадагенту ўсталёўваюцца
ў становішчы, дзе на іх наўрад ці будуць уздзейнічаць
рэчывы, якія могуць прывесці да карозіі кампанентаў,
што змяшчаюць холадагент. За выключэннем
выпадкаў, калі кампаненты выраблены з матэрыялаў,
якія па сваёй прыродзе ўстойлівыя да карозіі або
адпаведным чынам абаронены ад карозіі.
Мантаж электраправодкі (гл. раздзел "14 Мантаж
электраправодкі" 4
[ 22])
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ Уся
праводка
ПАВІННА
ўсталёўвацца
кваліфікаваным электрыкам і адпавядаць дзейнаму
заканадаўству.
▪ Рабіце электрычныя падлучэнні да зафіксаванай
праводкі.
▪ Усе кампаненты, набытыя на месцы, і ўся
электрычная канструкцыя павінна адпавядаць
заканадаўству.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ Калі крыніца электрасілкавання адсутнічае або
нулявы
провад
падлучаны
няправільна,
абсталяванне можа зламацца.
▪ Зрабіце правільнае зазямленне. НЕ зазямляйце
прыладу
да
камунальных
трубаправодаў,
разраднікаў
або
тэлефоннага
зазямлення.
Няпоўнае зазямленне можа прывесці да паразы
электрычным токам.
▪ Усталюйце
неабходныя
засцерагальнікі
аўтаматычныя выключальнікі.

або

▪ Фіксуйце электраправодку хамутамі, каб кабелі НЕ
краналіся вострых вуглоў або трубаправодаў,
асабліва з боку, дзе высокі ціск.
▪ НЕ
карыстайцеся
правадкай,
заматанай
ізаляцыйнай стужкай, скручаным шматжыльным
провадам, падаўжальнікамі або злучэннямі зоркай.
Яны могуць выклікаць перагрэў, прывесці да паразы
электрычным токам або ўзгарання.
▪ НЕ
ўсталёўвайце
фазакампенсацыйны
кандэнсатар,
бо
ў
ім
ёсць
інвертар.
Фазакампенсацыйны
кандэнсатар
знізіць
прадукцыйнасць і можа стаць прычынай няшчасных
выпадкаў.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
ЗАЎСЁДЫ выкарыстоўвайце шматжыльны кабель для
электрасілкавання.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Выкарыстоўвайце
аўтаматычны
выключальнік
з
размыканнем усіх полюсаў, пры гэтым зазоры паміж
кропкамі кантакту павінны складаць не менш за 3 мм,
каб забяспечыць раз'яднанне па ўсім полюсам згодна з
умовамі катэгорыі перанапружання III.
Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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2 Канкрэтныя інструкцыі па тэхніке бяспекі ўстаноўшчыка
ПАПЯРЭДЖАННЕ

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Каб пазбегнуць небяспекі, замена пашкоджана шнура
сілкавання
выконвацца
ТОЛЬКІ
вытворцам,
супрацоўнікам
сэрвіснай
службы
або
іншай
кваліфікаванай асобай.

Пры выкананні мантажу, тэхнічнага абслугоўвання і
рамонту трэба прасачыць за выкананнем указанняў
Daikin і патрабаванняў дзеючага заканадаўства.
Згаданыя віды працы могуць выконваць ТОЛЬКІ
кваліфікаваныя асобы.

УВАГА
▪ Кожны ўнутраны блок павінен быць злучаны з
асобным інтэрфейсам карыстальніка. У якасці
інтэрфейсу карыстальніка можа выкарыстоўвацца
толькі
пульт
дыстанцыйнага
кіравання,
сумяшчальны з сістэмай бяспекі. Інфармацыю пра
сумяшчальнасць пульта ДК гл. у тэхнічных даных
(напрыклад, BRC1H52/82*).
▪ Інтэрфейс карыстальніка павінен размяшчацца ў
тым жа памяшканні, што і ўнутраны блок. Для
атрымання больш падрабязнай інфармацыі гл.
інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі інтэрфэйсу
карыстальніка.
УВАГА
Калі выкарыстоўваецца экраніраваны провад, экран
трэба злучаць толькі з боку вонкавага блока.
Канфігурацыя (гл. раздзел "17 Канфігурацыя" 4
[ 25])
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Калі выкарыстоўваецца холадагент R32, клемныя
злучэнні T1/T2 прызначаны ТОЛЬКІ для ўваходнага
сігналу пажарнай сігналізацыі. Пажарная сігналізацыя
мае прыярытэт над абаронай ад уцечкі R32. Яна
адключае ўсю сістэму.
X1M
T1
T2

сігналізацыі

Інструкцыі для абсталявання,
дзе выкарыстоўваецца
холадагент R32
ПАПЯРЭДЖАННЕ:
МАТЭРЫЯЛ

УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ

Холадагент у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ НЕ пратыкайце і НЕ
цыркуляцыі холадагенту.

падпальвайце

сістэму

▪ Не
выкарыстоўвайце
для
паскарэння
размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і
сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.
▪ Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць
не мець паху.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Прылада
павінна
знаходзіцца
ў
памяшканні
адпаведнага памеру, вызначага ніжэй, якое добра
праветрываецца,
дзе
адсутнічаюць
пастаянна
працуючыя крыніцы ўзгарання (адкрытае полымя,
газавы кацёл, электранагравальнік і г. д.) і дзе яе не
могуць механічна пашкодзіць.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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ЗАБАРАНЯЕЦЦА выкарыстоўваць патэнцыяльныя
крыніцы ўзгарання для пошуку і выяўлення ўцечкі
холадагенту.
АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Трэб прыняць меры засцярогі для прадухілення
празмернай вібрацыі або пульсацыі трубаправода
холадагенту.
▪ Неабходна максімальна абараніць прылады,
трубаправоды і злучэнні ад неспрыяльных умоў
навакольнага асяроддзя.
▪ Трэба забяспечыць пашырэнне і скарачэнне доўгіх
адрэзкаў трубаправодаў.
▪ Трубаправоды
ў
сістэмах
з
холадагентам
праектуюцца і ўсталёўваюцца такім чынам, каб
паменшыць імавернасць гідрадынамічнай нагрузкі,
шкоднай для сістэмы.
▪ Абсталяванне ў памяшканні і трубкі павінны быць
надзейна ўсталяваны і абаронены, каб не дапусціць
выпадковага
прарыву
абсталявання
або
трубаправодаў з-за перасоўвання мэблі ці пры
выкананні рамонту.
АПАВЯШЧЭННЕ

a

a
Уваходны
сігнал
пажарнай
(патэнцыяльны свабодны кантакт)

2.1

УВАГА

▪ ЗАБАРАНЯЕЦЦА паўторнае выкарыстанне трубных
злучэнняў
і
медных
пракладак,
якія
ўжо
выкарыстоўваліся.
▪ Для
выканання
тэхнічнага
абслугоўвання
абавязкова павінен быць свабодны доступ да
трубных злучэнняў паміж кампанентамі сістэмы
цыркуляцыі холадагенту.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Калі адно або некалькі памяшканняў злучаны з блокам
праз сістэму трубаправодаў, прасачыце за выкананнем
наступных умоў:
▪ адсутнасць крыніц узгарання (напрыклад, адкрытага
полымя, працуючых газавых прыбораў або
электрабагравальнікаў), калі плошча памяшкання
не дасягае мінімальна дапушчальнай велічыні A
(m²);
▪ адсутнасць у сістэме трубаправодаў дадатковага
абсталявання
(напрыклад,
паверхняў,
якія
награваюцца да тэмпературы вышэй за 700°C, або
электрычных выключальнікаў);
▪ выкарыстанне ў сістэме трубаправодаў толькі
дадатковага абсталявання, ухваленага вытворцам;
▪ упуск І выпуск паветра непасрэдна злучаны
трубаправодам
з
памяшканнем.
НЕЛЬГА
пракладваць трубаправоды ад упуску або выпуску
паветра ў пустотах, напрыклад у падвеснай столі.
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3 Правілы бяспекі карыстальніка
УВАГА
▪ Выкананае неналежным чынам злучэнне патрубкаў
можа прывесці да ўцечкі газу холадагенту.
▪ НЕ выкарыстоўвайце патрубкі паўторна. Каб
прадухіліць ўцечку газу холадагенту, карыстайцеся
новымі патрубкамі.
▪ Выкарыстоўвайце конусныя гайкі, якія ідуць у
камплекце з блокам. Калі карыстацца іншымі
конуснымі гайкамі, гэта можа прывесці да ўцечкі
газу холадагенту.

2.1.1

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Гэта прылада змяшчае холадагент R32. Інфармацыю
пра мінімальную плошчу памяшкання, неабходную для
захоўвання прылады, глядзіце ў інструкцыя па
мантажы і эксплуатацыі вонкавага блока.
АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Неабходна забяспечыць абарону трубаправода ад
фізічнага пашкоджання.
▪ Пры мантажы трубаправода трэба выкарыстоўваць
мінімальную колькасць трубак.

Патрабаванні да месца мантажу
УВАГА
Агульная маса запраўленага холадагенту ў сістэме не
павінна перавышаць патрабаванні да мінімальнай
плошчы
найменшага
памяшкання,
якое
абслугоўваецца. Інфармацыю пра мінімальную плошчу
памяшкання, неабходную для ўнутраных блокаў,
глядзіце ў інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
вонкавага блока.

Для карыстальніка
3

Правілы бяспекі
карыстальніка

Трэба заўсёды прытрымлівацца наступных інструкцый і правіл
па бяспецы.

3.1

Агульнае

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Для папярэджання паражэння
электрычным токам ці ўзгарання:
▪ НЕ дапускаецца прамыўка блока
пад струменем вады.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

▪ НЕ карыстацца прыладай
вільготнымі рукамі.

Калі вы дакладна НЕ ведаеце, як
працаваць з блокам, звяжыцеся з
мантажнікам.

▪ НЕ ставіць на блок прадметы з
вадой.

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Гэтай прыладай могуць карыстацца
дзеці ад 8 гадоў і больш і асобы з
абмежаванымі фізічнымі,
сэнсарнымі ці разумовымі
здольнасцямі або з недахопам
вопыту і ведаў у тым выпадку, калі
яны атрымалі нагляд і інструкцыі па
бяспечным выкарыстанні вырабам і
разумеюць небяспеку.
Дзеці НЕ ПАВІННЫ гуляць з
прыладай.
Чыстка і тэхнічнае абслугоўванне не
павінна рабіцца дзецьмі без нагляду.
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УВАГА
▪ НЕ ставіць зверху блока прадметы
або абсталяванне.
▪ НЕ залазіць, не садзіцца і не
абапірацца на прыладу.
▪ Блокі пазначаюцца наступным сімвалам:

Гэта азначае, што электрычныя і электронныя вырабы НЕ
павінны ўтылізавацца з недасартаванымі бытавымі адкідамі.
НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна — дэмантаж
сістэмы, абыходжанне з холадагентам, алівай і іншымі
часткамі ПАВІННЫ выконвацца толькі аўтарызаванымі
мантажнікамі і згодна з нормамі дзеючага заканадаўства.
Прылады ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы для
паўторнага выкарыстання, перапрацоўкі і ўтылізацыі.
Належная ўтылізацыя дапаможа прадухіліць патэнцыяльна
адмоўны ўплыў на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей.
Па дадатковую інфармацыю звярніцеся да мантажніка або ў
мясцовы орган улады.
Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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3 Правілы бяспекі карыстальніка
▪ Элементы сілкавання пазначаюцца наступным сімвалам:

Гэта азначае, што элементы сілкавання НЕ павінны
ўтылізавацца з недасартаванымі бытавымі адкідамі. Калі пад
гэтым сімвалам надрукаваны сімвал хімічнага рэчыва, гэта
азначае, што элементы сілкавання змяшчаюць цяжкія металы
вышэй за пэўную канцэнтрацыю.
Магчымыя сімвалы хімічных элементаў: Pb: свінец (>0,004%).
Элементы сілкавання ТРЭБА здаваць у адпаведныя ўстановы
для ўтылізацыі. Належная ўтылізацыя элементаў сілкавання
дапаможа прадухіліць патэнцыяльна адмоўны ўплыў на
навакольнае асяроддзе і здароўе людзей.

3.2

Указанні па бяспечнай
эксплуатацыі
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не
здымайце, не пераўсталёўвайце і
не рамантуйце блок самастойна.
Няправільная разборка або мантаж
могуць прывесці да паражэння
электрычным токам або ўзгарання.
Звярніцеся да свайго дылера.
▪ У выпадку аварыйных уцечак
холадагенту пераканайцеся, што
няма адкрытага полымя. Сам
холадагент цалкам бяспечны,
нетаксічны і ўмерана гаручы, але
можа выдзяляць таксічны газ, калі
трапіць у гарачае паветра ад
ацяпляльнікаў, газавых пліт і
іншага абсталявання. Заўсёды
карыстайцеся паслугамі
кваліфікаваных спецыялістаў, каб
ліквідаваць уцечку, а толькі потым
запускайце сістэму.
УВАГА
Блок абсталяваны сродкамі бяспекі,
якія сілкуюцца ад крыніцы
электрычнай энергіі, напрыклад
датчык уцечкі холадагенту. Для
эфектыўнай працы сістэмы пасля
мантажу на яе павінна пастаянна, за
выключэннем кароткіх перыядаў
тэхнічнага абслугоўвання,
падавацца электрасілкаванне.
УВАГА
▪ Ніколі не дакранайцеся да
ўнутраных частак блока кіравання.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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▪ НЕ здымайце пярэднюю панэль.
Некаторыя дэталі ўнутры блока
небяспечна кранаць, бо могуць
быць праблемы з тэхнікай. Каб
праверыць або адрэгуляваць
унутраныя дэталі, звяртайцеся да
дылера.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
У гэтай прыладзе ёсць электрычныя
і гарачыя дэталі.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Перад выкарыстаннем прылады
пераканайцеся, што ўсталяванне
выкананае ўсталёўшчыкам
правільна.
УВАГА
Для здароўя кепска доўгі час
знаходзіцца ў патоку паветра.
УВАГА
Каб пазбегнуць дэфіцыту кіслароду,
добра ветрыце памяшканне, калі
разам з сістэмай выкарыстоўваецца
абсталяванне з гарэлкай.
УВАГА
НЕ карыстайцеся адначасова
сістэмай і фумігатарамі супраць
насякомых. Хімічныя рэчывы могуць
збірацца ў прыладзе і ўяўляць
небяспеку для здароўя людзей з
гіперадчувальнасцю да хімічных
рэчываў.
УВАГА
▪ Для рэгулявання вугла заслонкі
ЗАЎСЁДЫ выкарыстоўвайце
інтэрфейс карыстальніка,
напрыклад бесправадны пульт
дыстанцыйнага кіравання. Калі
заслонка раскачваецца ўніз і ўверх,
а карыстальнік прымусова рухае яе
рукой, механізм можа зламацца.
▪ Будзьце асцярожнымі пры
рэгуляванні жалюзі. Унутры
адтуліны выпуску паветра
вентылятар працуе з высокай
хуткасцю.
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3 Правілы бяспекі карыстальніка
УВАГА

УВАГА

НЕ дапускайце прамога ўдзеяння
патоку паветра на маленькіх дзяцей,
расліны і жывёл.

Перш чым працаваць з сістэмай,
трэба цалкам адключыць яе ад
крыніцы сілкавання.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА
ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ

НЕЛЬГА ставіць балончык з
вогненебяспечным аэразолем побач
з кандыцыянерам і распыляць яго
каля прылады. Невыкананне гэтага
можа прывесці да ўзгарання.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Не закрывайце абавязковыя
адтуліны вентыляцыі.
Тэхнічнае і іншае абслугоўванне (гл. раздзел "7 Тэхнічнае і
іншае абслугоўванне" 4
[ 12])

УВАГА: Звярніце ўвагу на
вентылятар!
Небяспечна аглядаць блок падчас
працы вентылятара.
Абавязкова АДКЛЮЧАЙЦЕ галоўны
выключальнік перад выкананнем
любых работ па тэхнічным
абслугоўванні.
УВАГА
НЕ ўстаўляйце пальцы, стрыжні або
іншыя прадметы ў паветраводы на
ўваходзе ці выхадзе. Гэта можа
прывесці да траўмы, калі
вентылятар круціцца на высокай
хуткасці.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
НІКОЛІ не замяняйце засцерагальнік
засцерагальнікам не таго
намінальнага току або провадам,
калі засцерагальнік перагарэў.
Выкарыстанне проваду, у тым ліку
меднага, можа прывесці да паломкі
блока або ўзгарання.

Каб пачысціць кандыцыянер або
паветраны фільтр, неабходна
спыніць працу сістэмы і цалкам
выключыць сілкаванне. Калі не
выканаць гэта, магчыма паражэнне
электрычным токам і атрыманне
траўмы.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Пры працы на вышыні будзьце
асцярожнымі, калі карыстаецеся
лесвіцамі.
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА
ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ
Перад абслугоўваннем адключыце
электрасілкаванне больш як на
10 хвілін і вымерайце напружанне на
клемах асноўных кандэнсатараў
ланцуга або электрычных
кампанентаў. Напружанне
пастаяннага току ПАВІННА быць не
большым за 50 В, перш чым можна
дакранацца да электрычных частак.
Размяшчэнне клем гл. на этыкетцы з
папярэджаннем для асоб, якія
выконваюць тэхнічнае
абслугоўванне.
УВАГА
Выключыце сістэму перад чысткай
адтуліны выпуску паветра, корпуса,
пярэдняй панэлі і паветранага
фільтра.

УВАГА

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Пасля працяглага выкарыстання
праверце мацаванні блока на
прадмет пашкоджанняў. У выпадку
пашкоджання прылада можа ўпасці і
траўмаваць каго-небудзь.

НЕ дапускайце намакання
ўнутранага блока. Магчымы вынік:
паражэнне электрычным токам або
ўзгаранне.
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4 Пра сістэму
Інфармацыя пра холадагент (гл. раздзел "7.3 Пра
холадагент" 4
[ 14])

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Датчык уцечкі холадагенту R32
трэба замяняць пасля кожнага
выяўлення або ў канцы тэрміну яго
службы. Замяняць датчык могуць
ТОЛЬКІ кваліфікаваныя
спецыялісты.

ПАПЯРЭДЖАННЕ: УМЕРАНАЎЗГАРАЛЬНЫ МАТЭРЫЯЛ
Холадагент у гэтым блоку
з'яўляецца ўмерана гаручым.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Прылада павінна знаходзіцца ў
памяшканні, дзе адсутнічаюць
пастаянна працуючыя крыніцы
ўзгарання, напрыклад адкрытае
полымя, газавы кацёл,
электранагравальнік.

Пошук і выпраўленне непаладак (гл. раздзел "8 Пошук і
выпраўленне непаладак" 4
[ 15])

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Спыніце працу сістэмы і
адключыце электрасілкаванне,
калі адбываецца нешта
незвычайнае (пах гару і г.д.).

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Праца прылады пры такіх абставінах
можа прывесці да паломкі,
паражэння электрычным токам або
ўзгарання. Звярніцеся да свайго
дылера.

▪ НЕ пратыкайце і НЕ падпальвайце
сістэму цыркуляцыі холадагенту.
▪ Не выкарыстоўвайце для
паскарэння размарожвання або
ачысткі ніякія матэрыялы і сродкі,
акрамя рэкамендаваных
вытворцам.
▪ Звярніце ўвагу, што холадагенты ў
сістэме могуць не мець паху.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ Холадагент унутры блока
з'яўляецца ўмерана гаручым, і
звычайна НЕ выцякае. У выпадку
ўцечкі кантакт холадагенту з
полымем гарэлкі, награвальнікам
або кухоннай пліткай можа
прывесці да ўзгарання або
ўтварэння небяспечных для
здароўя газаў.

Пра сістэму
ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ НЕ мадыфікуйце, не разбірайце, не здымайце, не
пераўсталёўвайце
і
не
рамантуйце
блок
самастойна. Няправільная разборка або мантаж
могуць прывесці да паражэння электрычным токам
або ўзгарання. Звярніцеся да свайго дылера.
▪ У выпадку аварыйных уцечак холадагенту
пераканайцеся, што няма адкрытага полымя. Сам
холадагент цалкам бяспечны, нетаксічны і ўмерана
гаручы, але можа выдзяляць таксічны газ, калі
трапіць у гарачае паветра ад ацяпляльнікаў,
газавых пліт і іншага абсталявання. Заўсёды
карыстайцеся
паслугамі
кваліфікаваных
спецыялістаў, каб ліквідаваць уцечку, а толькі
потым запускайце сістэму.
ПАПЯРЭДЖАННЕ

▪ ВЫКЛЮЧЫЦЕ ўсе
вогненебяспечныя награвальныя
прыборы, праветрыце памяшканне
і звяжыцеся з дылерам, у якога вы
купілі блок.

У мэтах бяспекі прылада абсталявана
выяўлення ўцечак холадагенту.

▪ НЕ карыстайцеся блокам, пакуль
спецыяліст сэрвіснай службы не
пацвердзіць аднаўленне
працаздольнасці вузлоў, у якіх
адбылася ўцечка холадагенту.

АПАВЯШЧЭННЕ

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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4

сістэмай

Для эфектыўнай працы прылады пасля мантажу на яе
ПАВІННА пастаянна, за выключэннем кароткіх
перыядаў
тэхнічнага
абслугоўвання,
падавацца
электрасілкаванне.

Не выкарыстоўвайце сістэму для іншых мэтаў. Каб не
пагоршыць якасць, не выкарыстоўвайце блок для
ахалоджвання
дакладных
прыбораў,
прадуктаў
харчавання, раслін, жывёлаў або твораў мастацтва.
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5 Інтэрфейс карыстальніка
АПАВЯШЧЭННЕ

АПАВЯШЧЭННЕ

Для будучай мадэрнізацыі або пашырэння вашай
сістэмы:

НІКОЛІ не націскайце вострымі прадметамі кнопкі на
інтэрфейсе карыстальніка. Гэта можа прывесці да
пашкоджання інтэрфейсу.

Поўны агляд магчымых камбінацый (для пашырэння
сістэмы ў будучым) можна знайсці ў інжынернатэхнічных дадзеных. Звярніцеся да ўсталёўшчыка па
больш падрабязную інфармацыю і прафесійную
кансультацыю.

4.1

АПАВЯШЧЭННЕ
НІКОЛІ не цягніце і не скручвайце электрычны провад
інтэрфейсу карыстальніка. Гэта можа прывесці да
няспраўнасці блока.
Гэта інструкцыя па эксплуатацыі не з'яўляецца вычарпальным
аглядам асноўных функцый сістэмы.

Склад сістэмы
ІНФАРМАЦЫЯ
Наступны малюнак прыведзены ў якасці прыкладу і
можа НЕ адпавядаць поўнасцю рэальнай канфігурацыі
сістэмы

a

Дадатковую інфармацыю пра інтэрфейс карыстальніка глядзіце
ў інструкцыі па эксплуатацыі да яго.

6

Рэжым эксплуатацыі

6.1

Умовы эксплуатацыі
ІНФАРМАЦЫЯ
Інфармацыю пра эксплуатацыйныя абмежаванні
глядзіце ў тэхнічных даных злучанага ўнутранага
блока.

b

b

6.2

b

Інфармацыя пра рэжымы працы
ІНФАРМАЦЫЯ

c
a
b
c

c

c

У некаторых сістэмах пэўныя рэжымы недаступныя.

Вонкавы блок
Унутраны блок
Інтэрфейс карыстальніка

▪ Хуткасць паветранага патоку можа змяняцца ў залежнасці ад
тэмпературы ў памяшканні, або вентылятар можа раптам
спыніцца. Гэта не з'яўляецца памылкаю.

d
e f

▪ Калі
электрасілкаванне
адключаецца
кандыцыянер запусціцца аўтаматычна
сілкаванне ўключыцца зноў.

падчас
працы,
пасля таго, як

▪ Зададзенае значэнне. Зададзеная тэмпература для рэжымаў
абагрэву, ахалоджвання і аўтаматычнай працы.

a

b
a
b
c
d
e
f
g

c

g

Паветраны фільтр
Пярэдняя панэль
Сэрвісная накрыўка
Пярэдняя рашотка
Трубаправод холадагенту
Зліўны шланг
Электраправодка

▪ Setback (падтрыманне тэмпературы). Функцыя, якая
дазваляе падтрымліваць тэмпературу ў вызначаным
дыяпазоне пры выключанай сістэме (карыстальнікам, па
графіку або па таймеру выключэння).

6.2.1

Унутраны блок можа працаваць у розных рэжымах.
Значок

5

Інтэрфейс карыстальніка
УВАГА
▪ Ніколі не дакранайцеся да ўнутраных частак блока
кіравання.
▪ НЕ здымайце пярэднюю панэль. Некаторыя дэталі
ўнутры блока небяспечна кранаць, бо могуць быць
праблемы з тэхнікай. Каб праверыць або
адрэгуляваць унутраныя дэталі, звяртайцеся да
дылера.
АПАВЯШЧЭННЕ
НЕ
працірайце
панэль
кіравання
бензінам,
растваральнікам, анучкай з хімічнымі рэчывамі і г.д.
Панэль можа страціць колер, або можна здзерці
пакрыццё. Калі анучка брудная, намачыце яе ў вадзе з
нейтральным мыйным сродкам, адцісніце і пратрыце
пярэднюю панэль. Пратрыце яе іншай сухой тканінай.
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Стандартныя рэжымы працы
Рэжым працы
Ахалоджванне. Уключаецца па дасягненні
зададзенай тэмпературы або пры актывацыі
функцыі Setback.
Абагрэў. Уключаецца па дасягненні зададзенай
тэмпературы або пры актывацыі функцыі Setback.
Толькі вентылятар. Паветра цыркулюе без
ахалоджвання або абагрэву.
Асушэнне. Вільготнасць паветра паніжаецца з
мінімальным памяншэннем тэмпературы.
Тэмпература і хуткасць вентылятара кіруюцца
аўтаматычна, імі нельга кіраваць з дапамогай
кантролера.
Гэта функцыя не будзе працаваць, калі
тэмпература ў памяшканні занадта нізкая.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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Значок

Рэжым працы

a

Аўта. У аўтаматычным рэжыме ўнутраны блок
аўтаматычна пераключаецца паміж абагрэвам і
ахалоджваннем на падставе зададзенага значэння
тэмпературы.

6.2.2

b

Спецыяльныя рэжымы абагрэву

Рэжым
эксплуатац
ыі

a
b

Апісанне
ІНФАРМАЦЫЯ

Размарожва Каб пазбегнуць паніжэння эфектыўнасці абагрэву
нне
з-за ўтварэння наледзі на вонкавым блоку,
сістэма аўтаматычна пераключаецца ў рэжым
размарожвання.
Падчас размарожвання вентылятара ўнутранага
блоку не будзе працаваць, а галоўным экране
з'явіцца наступны значок:

Каб наладзіць напрамак патоку паветра па вертыкалі,
глядзіце даведнік або інструкцыю да інтэрфейсу
карыстальніка.
2

6.2.3

Падчас гарачага запуску вентылятара ўнутранага
блоку не будзе працаваць, а на галоўным экране
з'явіцца наступны значок:

Паток паветра па гарызанталі

▪ Каб адрэгуляваць яго, трэба ўручную змяніць палажэнне
вертыкальных лопасцей (жалюзі).

Рэгуляванне жалюзі (вертыкальных лопасцей)
1

Наладзьце гарызантальныя лопасці праз
карыстальніка, каб атрымаць доступ да
вертыкальных лопасцях.

2

Вазьміцеся за ручкі і пацягніце іх злёгку ўніз.

3

Трымаючыся за ручкі, перавядзіце лопасці справа або
злева ў патрэбнае палажэнне.

Сістэма ўзнавіць сваю працу праз 6-8 хвілін.
Гарачы
запуск

Ахалоджванне
Абагрэў

інтэрфейс
ручак на

Напрамак патоку паветра

Калі. Паток паветра рэгулюецца, калі трэба.
Што. У залежнасці ад выбару кірунку паветра, зробленага
карыстальнікам, сістэма будзе па-рознаму выпускаць паветра.

a

УВАГА

a

▪ Для рэгулявання вугла заслонкі ЗАЎСЁДЫ
выкарыстоўвайце
інтэрфейс
карыстальніка,
напрыклад бесправадны пульт дыстанцыйнага
кіравання. Калі заслонка раскачваецца ўніз і ўверх,
а карыстальнік прымусова рухае яе рукой, механізм
можа зламацца.
▪ Будзьце асцярожнымі пры рэгуляванні жалюзі.
Унутры адтуліны выпуску паветра вентылятар
працуе з высокай хуткасцю.
1

Ручкі

ІНФАРМАЦЫЯ
Калі месца мантажу блока – вугал памяшкання, жалюзі
павінны быць накіраваны ад сцяны. Эфектыўнасць
працы зніжаецца, калі сцяна паток паветра будзе
блакіравацца сцяной.

6.3

Праца з сістэмай
ІНФАРМАЦЫЯ

Паток паветра па вертыкалі

Каб наладзіць рэжым працы і іншыя налады, глядзіце
даведнік або інструкцыю да інтэрфейсу карыстальніка.

Напрамак вертыкальнага патоку паветра можа наладзіць з
дапамогай інтэрфейсу карыстальніка:
Напрамак

a

Экран

Зафіксаванае палажэнне. З
унутранага блока паветра
выдзімаецца ў 1 з 5
палажэнняў.

Качанне. Выдзіманне паветра
з ўнутранага блока чаргуецца
паміж 5 палажэннямі.

7

Тэхнічнае і іншае
абслугоўванне

7.1

Меры засцярогі пры тэхнічным і
сэрвісным абслугоўванні
УВАГА
Адпаведныя правілы бяспекі глядзіце ў раздзеле
"3 Правілы бяспекі карыстальніка" 4
[ 7].

Заўвага. Рэкамендаванае палажэнне гарызантальных лопасцей
(заслонак) залежыць ад рэжыму працы.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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7 Тэхнічнае і іншае абслугоўванне
7.2.1

АПАВЯШЧЭННЕ
НІКОЛІ не аглядайце і не абслугоўвайце прыладу
самастойна. Папрасіце кваліфікаванага спецыяліста
выканаць гэтую працу. Аднак вам, як непасрэднаму
карыстальніку,
магчыма,
прыйдзецца
пачысціць
адтуліну выпуску паветра, корпус, пярэднюю панэль і
паветраны фільтр.
АПАВЯШЧЭННЕ
Рамонт ПАВІННЫ выконвацца толькі ўпаўнаважаным
мантажнікам або агентам па тэхнічным абслугоўванні.
Рэкамендуецца праводзіць тэхнічнае абслугоўванне як
мінімум адзін раз на год. Аднак прымяняльнае
заканадаўства можа акрэсліваць больш сціслыя
інтэрвалы тэхнічнага абслугоўвання.
На ўнутраным блоку могуць паказвацца наступныя сімвалы:
Сімвал

Тлумачэнне
Перад абслугоўваннем вымерайце напружанне на
клемах асноўных кандэнсатараў ланцуга або
электрычных кампанентаў.

НЕБЯСПЕКА:
РЫЗЫКА
ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

c

ПАПЯРЭДЖАННЕ
НЕ дапускайце намакання ўнутранага блока. Магчымы
вынік: паражэнне электрычным токам або ўзгаранне.
Для чысткі карыстайцеся мягкай сухой тканінай. Калі бруд
выдаляецца з цяжкасцю, выкарыстоўвайце ваду або
нейтральны мыйны сродак.

7.2.2

Чыстка пярэдняй панэлі
ПАПЯРЭДЖАННЕ
НЕ дапускайце намакання ўнутранага блока. Магчымы
вынік: паражэнне электрычным токам або ўзгаранне.

Можна зняць панэль, каб пачысціць яе.
1

Адкрыйце пярэднюю панэль. Трымайце панэль за выступы
па баках і адкрывайце яе да спынення.

ПАРАЖЭННЯ

Перад абслугоўваннем адключыце электрасілкаванне
больш як на 10 хвілін і вымерайце напружанне на
клемах
асноўных
кандэнсатараў
ланцуга
або
электрычных кампанентаў. Напружанне пастаяннага
току ПАВІННА быць не большым за 50 В, перш чым
можна
дакранацца
да
электрычных
частак.
Размяшчэнне клем гл. на этыкетцы з папярэджаннем
для асоб, якія выконваюць тэхнічнае абслугоўванне.
a a

Чыстка адтуліны выпуску паветра і
корпуса

a

a

Выступ панэлі

2

Каб зняць панэль, прыцісніце кручкі з двух бакоў у бок
блока.

3

Пачысціце пярэднюю панэль. Пратрыце яе вільготнай
мяккай тканінай. Выкарыстоўвайце толькі нейтральны
мыйны сродак.

4

Пратрыце панэль сухой мяккай тканінай і пакіньце сохнуць у
цені.

5

Усталюйце пярэднюю панэль. Выраўняйце кручкі на панэлі
з пазамі і прыцісніце іх да канца.

6

Павольна закрыйце панэль.

b

C+

a
b
c

7.2

D106
D107
D108

C-

Кропкі вымярэння рэшткавага напружання (C-, C+)
Друкаваная плата
Блок кіравання

Чыстка блока
УВАГА
Выключыце сістэму перад чысткай адтуліны выпуску
паветра, корпуса, пярэдняй панэлі і паветранага
фільтра.
АПАВЯШЧЭННЕ
▪ НЕ выкарыстоўвайце бензін, тонкі абразіў або
вадкасны інсектыцыд. Магчымы вынік: выцвітанне
і дэфармацыя.
▪ НЕ
выкарыстоўвайце
ваду
або
паветра
тэмпературай 50°C або вышэй. Магчымы вынік:
выцвітанне і дэфармацыя.
▪ НЕЛЬГА моцна скрэбці лопасць пры яе мыцці
вадой. Магчымы вынік: адслойванне ахоўнага
слою.

7.2.3

Чыстка паветранага фільтра

Калі трэба чысціць паветраны фільтр:
▪ Агульнае правіла – кожныя 6 месяцаў. Калі паветра ў
памяшканні занадта бруднае, чысціць трэба часцей.
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▪ У залежнасці ад налад, на дысплеі інтэрфейсу карыстальніка
можа адлюстроўвацца апавяшчэнне «Time to clean
filter» (Пара пачысціць фільтр). Калі яно з'явіцца, пачысціце
паветраны фільтр.

ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ Холадагент унутры блока з'яўляецца ўмерана
гаручым, і звычайна НЕ выцякае. У выпадку ўцечкі
кантакт
холадагенту
з
полымем
гарэлкі,
награвальнікам або кухоннай пліткай можа прывесці
да ўзгарання або ўтварэння небяспечных для
здароўя газаў.

▪ Калі бруд немагчыма выдаліць, замяніце фільтр (дадатковае
абсталяванне).
Як пачысціць паветраны фільтр:
1

Адкрыйце пярэднюю панэль. Трымайце панэль
выступы па баках і адкрывайце яе да спынення.

▪ ВЫКЛЮЧЫЦЕ ўсе вогненебяспечныя награвальныя
прыборы, праветрыце памяшканне і звяжыцеся з
дылерам, у якога вы купілі блок.

за

▪ НЕ карыстайцеся блокам, пакуль спецыяліст
сэрвіснай службы не пацвердзіць аднаўленне
працаздольнасці вузлоў, у якіх адбылася ўцечка
холадагенту.

a

ПАПЯРЭДЖАННЕ

a

2

Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе
адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання,
напрыклад
адкрытае
полымя,
газавы
кацёл,
электранагравальнік.

Выступ панэлі

Выміце паветраны фільтр. Злёгку націсніце на выступ у
цэнтры паветранага фільтра, пасля пацягніце фільтр уніз.

ПАПЯРЭДЖАННЕ
▪ НЕ пратыкайце і НЕ
цыркуляцыі холадагенту.

падпальвайце

сістэму

▪ Не
выкарыстоўвайце
для
паскарэння
размарожвання або ачысткі ніякія матэрыялы і
сродкі, акрамя рэкамендаваных вытворцам.

3

▪ Звярніце ўвагу, што холадагенты ў сістэме могуць
не мець паху.

Ачысціце паветраны фільтр. Выкарыстоўвайце пыласос
або ваду. Калі паветраны фільтр вельмі брудны,
выкарыстоўвайце мяккую шчотку і нейтральны мыйны
сродак.

АПАВЯШЧЭННЕ
Згодна з дзеючым заканадаўствам адносна аб'ёму
фтарыраваных парніковых газаў патрабуецца, каб
колькасць запраўленага холадагенту пазначалася як па
вазе, так і ў эквіваленце CO2.
Формула для разліку аб'ёму ў тонах эквіваленту
CO2: Значэнне ПГП холадагенту × агульную колькасць
запраўленага холадагенту [у кг] / 1000
Для атрымання больш
звярніцеся да мантажніка.

7.3.1

4

Прасушыце паветраны фільтр у цені.

5

Усталюйце паветраны фільтр на месца. Устаўце так, як
ён стаяў.

6

Закрыйце пярэднюю панэль. Трымайце
выступы па баках і павольна закрыйце яе.

7

Уключыце электрасілкаванне.

8

Каб пазбавіцца папераджальных надпісаў на экране,
глядзіце даведнік інтэрфейсу карыстальніка.

7.3

панэль

за

Пра холадагент

У склад холадагенту ўваходзяць парніковыя газы з утрыманнем
фтору. Не выпускайце газы холадагенту ў атмасферу.
Тып холадагенту: R32
Значэнне патэнцыялу глабальнага пацяплення (GWP): 675
У залежнасці ад патрабаванняў дзеючага заканадаўства,
магчыма, трэба будзе час ад часу правяраць сістэму на ўцечку
холадагенту. Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі
звярніцеся да мантажніка.
ПАПЯРЭДЖАННЕ:
МАТЭРЫЯЛ

УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ

падрабязнай

інфармацыі

Інфармацыя пра датчык уцечкі
холадагенту
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Датчык уцечкі холадагенту R32 трэба замяняць пасля
кожнага выяўлення або ў канцы тэрміну яго службы.
Замяняць датчык могуць ТОЛЬКІ кваліфікаваныя
спецыялісты.
АПАВЯШЧЭННЕ
Датчык уцечкі холадагенту R32 – гэта паўправадніковы
датчык, які можа памылкова выяўляць рэчывы,
адрозныя
ад
дадзенага
холадагенту.
Не
выкарыстоўвайце паблізу ўнутранага блока хімічныя
рэчывы
ў
высокай
канцэнтрацыі
(напрыклад,
арганічныя растваральнікі, лак для валасоў, фарбу).
Гэта можа прывесці да памылковага спрацоўвання
датчыка ўцечкі холадагенту R32.
АПАВЯШЧЭННЕ
Працаздольнасць мер бяспекі час ад часу правяраецца
аўтаматычна. У выпадку збою ў працы на інтэрфейсе
карыстальніка паказваецца код памылкі.

Холадагент у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым.
Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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8 Пошук і выпраўленне непаладак
ІНФАРМАЦЫЯ

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Датчык разлічаны на тэрмін службы ў 10 год. На
дысплэі інтэрфейсу карыстальніка за 6 месяцаў да
заканчэння тэрміну службы паказваецца код памылкі
CH-05, а ў канцы тэрміну – CH-02. Дадатковую
інфармацыю глядзіце ў даведніку да інтэрфейсу
карыстальніка, а таксама можаце звярнуцца да свайго
дылера.

Спыніце
працу
сістэмы
і
адключыце
электрасілкаванне,
калі
адбываецца
нешта
незвычайнае (пах гару і г.д.).
Праца прылады пры такіх абставінах можа прывесці да
паломкі, паражэння электрычным токам або ўзгарання.
Звярніцеся да свайго дылера.
Сістэму ПАВІНЕН адрамантаваць кваліфікаваны спецыяліст.

Калі датчык спрацоўвае падчас працы прылады
1

На дысплэі інтэрфейсу карыстальніка з'яўляецца памылка
A0-11 і гучыць аварыйны сігнал. Мігае індыкатар стану.

2

Неадкладна звярніцеся да свайго дылера. Дадатковую
інфармацыю глядзіце ў інструкцыя па мантажы ўнутранага
блока.

Калі датчык спрацоўвае ў рэжыме чакання прылады
Пры выяўленні ўцечкі ў рэжыме чакання прыладай будзе
выканана «праверка памылковага спрацоўвання».
Праверка памылковага спрацоўвання

Непаладка

Мера

Калі часта спрацоўвае прылада
бяспекі, такая як засцерагальнік,
прылада адключэння або
аўтаматычны выключальнік абароны
ад рэшткавага напружання або
пераключальнік ON/OFF не працуе
належным чынам.

Адключыце на блоку ўсе
пераключальнікі
асноўнай крыніцы
сілкавання.

У выпадку ўцечкі вады з прылады.

Спыніце эксплуатацыю.

Пераключальнік рэжымаў працы НЕ
працуе належным чынам.

Адключыце
электрасілкаванне.
Паведаміце вашаму
мантажніку код памылкі.
Каб даведацца аб
значэнні кода памылкі,
глядзіце даведнік
інтэрфейсу
карыстальніка.

1

Вентылятар ўключаецца з найменшай хуткасцю.

Калі на экране інтэрфейсу

2

На дысплэі інтэрфейсу карыстальніка з'яўляецца памылка
A0-13 і гучыць аварыйны сігнал. Мігае індыкатар стану.

карыстальніка паказваецца

3

Датчык правярае, адбылася
памылковае спрацоўванне.

ўцечка

▪ Няма ўцечкі холадагенту. Рэзультат:
ўзновіцца праз прыкладна 2 хвіліны.

холадагенту
Праца

.

ці

сістэмы

Калі сістэма НЕ працуе належным чынам у іншых выпадках і
няма ні адной з пералічаных вышэй непаладак, праверце
сістэму ў адпаведнасці з наступнай працэдурай.

▪ Выяўлена ўцечка холадагенту. Рэзультат:

1

На дысплэі інтэрфейсу карыстальніка з'яўляецца памылка
A0-11 і гучыць аварыйны сігнал. Мігае індыкатар стану.

2

Неадкладна звярніцеся да свайго дылера. Дадатковую
інфармацыю глядзіце ў інструкцыя па мантажы ўнутранага
блока.
ІНФАРМАЦЫЯ
Мінімальны
аб'ём
патоку
холадагенту
падчас
нармальнай эксплуатацыі або пры выяўленні ўцечкі
заўсёды >240 м3/гадз.

ІНФАРМАЦЫЯ
Дадатковую інфармацыю пра выпраўленне непаладак
глядзіце ў даведніку па спасылцы https://www.daikin.eu.
Для пошуку патрэбнай мадэлі выкарыстоўвайце
функцыю пошуку .
Калі пасля праверкі ўсіх пералічаных пунктаў немагчыма
вырашыць гэтую праблему самастойна, звярніцеся да
ўсталёўшчыка і распавядзіце сімптомы, назавіце мадэль
прылады, заводскі нумар, калі гэта магчыма, і дату ўсталявання
(можна знайсці ў гарантыйным талоне).

ІНФАРМАЦЫЯ
Каб спыніць
карыстальніка,
карыстальніка.

аварыйны
глядзіце

сігнал на
даведнік

інтэрфейсу
інтэрфейсу

9

Пераезд

Каб зняць і паўторна ўсталяваць прыладу, звярніцеся да
прадаўца. Перасоўванне блокаў патрабуе тэхнічных ведаў.

8

Пошук і выпраўленне
непаладак

Калі здараецца адна з наступных непаладак, выканайце
ніжэйпрыведзеныя меры і звярніцеся да дылера.

FXAA15~63AUV1B
Кандыцыянер сістэмы VRV
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10

Утылізацыя
АПАВЯШЧЭННЕ
НЕ спрабуйце дэмантаваць сістэму самастойна —
дэмантаж сістэмы, абыходжанне з холадагентам,
алівай і іншымі часткамі ПАВІННЫ адпавядаць
дзейнаму заканадаўству. Прылады ТРЭБА здаваць у
адпаведныя ўстановы для паўторнага выкарыстання,
перапрацоўкі і ўтылізацыі.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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11 Аб каробке

Для ўсталёўшчыка
Аб каробке

▪ Моц сцяны. Пераканайцеся, што сцяна дастатковая моцная,
каб вытрымаць вагу блока. Калі існуе рызыка, што не зможа,
умацуйце яе, перш чым манціраваць блок.

11.1

Унутраны блок

▪ Адлегласць пры ўсталяванні. Улічвайце таксама наступныя
патрабаванні:

11.1.1

Як дастаць аксесуары з унутранага
блока

a

b

c

1×

8/9×, 2×

d

4×

e

1×

f

≥90
≥50

1×

≥50

≥30

1×

≥90

11

d
e
f

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
Агульныя меры бяспекі
Упакоўка са шрубамі: M4×25L (8 шт. для FXAA15~32,
9 шт. для FXAA40~63), 2 шт. M4×12L
Сцяжкі (1 вялікая, 3 маленькіх)
Ізалента
Папяровы ўзор для мантажу

(mm)
a
b

12
12.1

Мантаж блока

Перашкода
Мінімальная адлегласць ад падлогі

АПАВЯШЧЭННЕ
НЕЛЬГА манціраваць унутраны блок непасрэдна на
сцяне. Для мантажу трэба выкарыстоўваць мантажную
пласціну, якая ідзе ў камплекце.

Падрыхтоўка месца ўстаноўкі

Не манціруйце сістэму там, дзе прысутнічаюць арганічныя
растваральнікі, напрыклад друкарская фарба і сілаксан.

≤120

b ≥2500

a
b
c

a

12.2

Адкрыццё і закрыццё блока

12.2.1

Зняцце пярэдняй панэлі

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Прылада павінна знаходзіцца ў памяшканні, дзе
адсутнічаюць пастаянна працуючыя крыніцы ўзгарання,
напрыклад
адкрытае
полымя,
газавы
кацёл,
электранагравальнік.

12.1.1

1

Адкрыйце пярэднюю панэль. Трымайце панэль за выступы
па баках і адкрывайце яе да спынення.

Патрабаванні да месца ўсталявання
ўнутранага блока

Патрабаванні да мінімальнай плошчы памяшкання

a

УВАГА
Агульная маса запраўленага холадагенту ў сістэме не
павінна перавышаць патрабаванні да мінімальнай
плошчы
найменшага
памяшкання,
якое
абслугоўваецца. Інфармацыю пра мінімальную плошчу
памяшкання, неабходную для ўнутраных блокаў,
глядзіце ў інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
вонкавага блока.

a

2

Выступы панэлі

Каб зняць панэль, прыцісніце кручкі з двух бакоў у бок
блока. Або пасуньце яе ўлева або ўправа і пацягніце
наперад.

a

a

ІНФАРМАЦЫЯ
Узровень гукавога ціску — менш за 70 дБА.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Не закрывайце абавязковыя адтуліны вентыляцыі.

a

УВАГА
Прылада не павінна быць даступнай ўсім. Мантаж яе
трэба выконваць ў бяспечным месцы, абароненым ад
лёгкага доступу.
Унутраныя і вонкавыя блокі можна ўсталёўваць на
камерцыйных і прамысловых аб'ектах.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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a

12.2.2
1

Кручок панэлі

Усталяванне пярэдняй панэлі на месца

Каб усталяваць, выраўняйце кручкі на панэлі з пазамі і
прыцісніце іх да канца.

FXAA15~63AUV1B
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12 Мантаж блока
3

Усталюйце назад пярэднюю панэль (глядзіце раздзел
"12.2.2 Усталяванне пярэдняй панэлі на месца" 4
[ 16]).

12.2.5

2

Зняцце сэрвіснай накрыўкі

1

Выкруціце 1 шрубу з сэрвіснай накрыўкі.

2

Выцягніце сэрвісную накрыўку па гарызанталі ў бок ад
блока.

Павольна закрыйце панэль.

12.2.3

Зняцце пярэдняй рашоткі
УВАГА

ab c

Падчас мантажу і абслугоўвання сістэмы трэба
апранаць адпаведныя сродкі асабістай абароны
(ахоўныя пальчаткі і акуляры і г. д…).
1

Зніміце пярэднюю панэль (глядзіце раздзел "12.2.1 Зняцце
пярэдняй панэлі" 4
[ 16]).

2

Выкруціце шрубы.

a
b
c

12.2.6

▪ 2 шт. для FXAA15~32

2×

Закрыццё сэрвіснай накрыўкі

1

Усталюйце сэрвісную накрыўку на сваё месца на блоку.

2

Закруціце назад 1 шрубу.

12.3

Мантаж унутранага блока

12.3.1

Усталяванне мантажнай пласціны

1
▪ 3 шт. для FXAA40~63

Шруба сэрвіснай накрыўкі
Сэрвісная накрыўка
Ручка

Зніміце з блока мантажную пласціну.

▪ Выкруціце адну шрубу з FXAA15~32 або 2 шрубы з
FXAA40~63.

3×

▪ Націсніце ручкі ў напрамку стрэлкі.
▪ Зніміце мантажную пласціну.

A
c
3

Націсніце і апусціце ўніз 3 верхнія кручкі, пазначаныя
сімвалам з 3 кружкамі, у напрамку стрэлак. Выміце кардон,
які знаходзіцца паміж фільтрам і цеплаабменнікам.

a

2

2

a
b

4

B
c

Крук
Кардон

a

2

2

1

Усталюйце рашотку, шчыльна надзеўшы яе на 3 верхнія
кручкі.

2

Закруціце назад шрубы (2 шт. для FXAA15~32 і 3 шт. для
FXAA40~63).

FXAA15~63AUV1B
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A
B
a
b
c

c

c

2

b
3

Усталяванне пярэдняй рашоткі на
месца

1

b

Зніміце пярэднюю рашотку ў напрамку, паказанаму
стрэлкамі. Пры гэтым трэба быць уважлівымі, каб не
зашчапіць гарызантальныя заслонкі.

12.2.4

2

3

a
b

c

c

b

1

1

FXAA15~32
FXAA40~63
Мантажная пласціна
Шруба
Ручка

2

Выкарыстоўвайце папяровы ўзор для мантажу (ідзе ў
камплекце).

3

Выберыце месца пракладкі трубаправода (для пракладкі
знізу або збоку глядзіце раздзел "12.3.3 Выдаленне
заглушкі выхаду трубаправода" 4
[ 19]):

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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12 Мантаж блока

f

d

a

Выраўняйце мантажную пласціну (з дапамогай выступаў на
ёй).

6

Пазначце цэнтры кропак для свідравання на сцяне з
дапамогай рулеткі. Размясціце канец рулеткі на сімвалы «
».

7

Закончыце мантаж, замацаваўшы мантажную пласціну на
сцяне:

▪ Калі выкарыстоўваюцца шрубы M4×25L (ідуць у камплекце): 8
шт. для FXAA15~32 або 9 шт. для FXAA40~63. Закруціце
раўнамерна мінімум па 4 шрубы з кожнага боку.

c

b
a
b
c
d
e
f

4

e

5

▪ Калі выкарыстоўваюцца балты (Прыклад: для бетоннай
сцяны), з кожнага боку выкарыстайце балты M8~M10
(купляецца асобна).

Трубаправод справа
Трубаправод справа ўнізе
Трубаправод справа ззаду
Трубаправод злева ўнізе
Трубаправод злева ззаду
Трубаправод злева

ІНФАРМАЦЫЯ
Знятую накрыўку выхаду трубкі можна захоўваць у
кішэньцы мантажнай пласціны.

Часова ўсталюйце мантажную пласціну на сцяне.

A

b

a2 a1

c

i

c

a2 a1
62

d

d

e

e
h
60

g

75

44

44

290

107

f

162.5

100

236

98

217

337.5

299.5
795

B

b

a1

a2

(mm)

c

i

c

a2 a1

104

d

d

e

e
60

h

83

g

348

98

427.1
1050

(mm)

Папяровы ўзор для мантажу з мантажнай пласцінай для FXAA15~32
Папяровы ўзор для мантажу з мантажнай пласцінай для FXAA40~63
Рэкамендаваныя пазіцыі для крапяжу
Рэкамендаваныя месцы крапяжу
Кішэнька для накрыўкі выхаду трубкі
Выступы для размяшчэння спіртавога ўзроўню
Скразная адтуліна Ø80 мм
Размяшчэнне зліўнога шланга
Месца для размяшчэння рулеткі на сімвалы « »
Канец газавай трубкі
Канец вадкаснай трубкі

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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100

345

464.9

A
B
a1
a2
b
c
d
e
f
g
h

f

37.9

44

44

290

52
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12 Мантаж блока
i

12.3.2

Часовая крапежная адтуліна

Свідраванне адтуліны ў сцяне
УВАГА
На сценах з металічнай рамкай або перакрыццем
выкарыстоўвайце трубаправод, які пракладваецца
ўнутры сцяны, і накрыўку для скразной адтуліны, каб
прадухіліць утварэння цяпла, паражэнне электрычным
токам або ўзгаранне.
АПАВЯШЧЭННЕ

3

Выдаліце надфілем задзірыны на зрэзе.

Каб прадухіліць уцечку вады, загерметызуйце зазоры
вакол трубаправодаў з дапамогай матэрыялу для
ўшчыльнення (купляецца асобна).
1

Прасвідруйце ў сцяне скразную адтуліну дыяметрам 80 мм
з ухілам уніз вонкі.

2

Устаўце трубаправод, які пракладваецца ўнутры сцяны, у
адтуліну.

3

Устаўце ў трубку ў сцяне насценную накрыўку.

АПАВЯШЧЭННЕ
НЕ выкарыстоўвайце кусачкі для выразання заглушкі,
бо гэта можа пашкодзіць пярэднюю рашотку.

a b

12.3.4
Ø80

c

a
b
c

4

Усталяванне блока на мантажную
пласціну

Трубка, якая пракладваецца ўнутры сцяны (купляецца
асобна)
Герметык (купляецца асобна)
Накрыўка для адтуліны ў сцяне (купляецца асобна)

1

Зніміце пярэднюю панэль.

2

Павесьце ўнутраны блок на кручкі мантажнай пласціны.
Кіруйцеся пры гэтым меткамі « ».

3

Для падтрымкі памясціце кавалак матэрыялу для упакоўкі.

a

Пасля заканчэння пракладкі электраправодкі, трубаправода
холадагенту
і
зліўной
сістэмы
НЕ
забудзьцеся
загерметызаваць зазор герметыкам.

12.3.3

Выдаленне заглушкі выхаду
трубаправода
ІНФАРМАЦЫЯ
Заглушка выхаду трубаправода ПАВІННА быць знята,
калі трубаправод злучаецца ў наступных месцах: з
правага боку; справа ўнізе; з левага боку або злева
ўнізе.

b c
a
b
c
d
e

12.3.5
b

a
a
b

Зніміце пярэднюю рашотку.

2

Выражце лучковай пілой заглушку выхаду трубкі на
пярэдняй рашотцы.
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e

Пярэдняя рашотка
Трубаправод холадагенту
2 выступы
Мантажная пласціна (ідзе ў камплекце)
Кавалак матэрыялу для упакоўкі

Прасоўванне трубак праз адтуліну ў
сцяне

1

Падключыце
зліўную
сістэму
(гл.
раздзел
"12.3.6 Арганізацыя зліву" 4
[ 20]), трубаправод холадагенту
(раздзел
"13
Мантаж
трубаправода"
4
[
21])
і
электраправодку
(раздзел
"14
Мантаж
электраправодкі" 4
[ 22]).

2

Пракладзіце трубкі холадагенту ўздоўж шляху
трубаправода, пазначанага на мантажнай пласціне.

3

Зафікскйце разам электраправодку і трубкі холадагенту з
дапамогай вінілавай стужкі (купляецца асобна).

Абрэзаць для пракладкі трубаправода збоку
Абрэзаць для пракладкі трубаправода ўнізе

1

d

для
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Ø18

12 Мантаж блока

365

(mm)
A

A

АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Устаўце зліўны шланг з нахілам уніз.

a

b

d
a
b
c
d
e
f
g

c

e

f

c

g

▪ НЕ павінна быць выгібанняў.
▪ НЕЛЬГА пагружаць канец шланга ў ваду.

Зліўны шланг
Адтуліна ў сцяне
Трубаправод холадагенту
Электраправодка
Вінілавая стужка (купляецца асобна)
Провад крыніцы сілкавання
Кабелі сувязі і інтэрфейсу карыстальніка

АПАВЯШЧЭННЕ

▪ НЕ прыціскайце трубкі холадагенту да ніжняй рамы
або пярэдняй рашоткі.

▪ Нарошчванне зліўнога шланга. Пры нарошчванні зліўнога
шланга карыстайцеся шлангам для нарошчвання, які
купляецца асобна, наміналам Ø13 мм. АБАВЯЗКОВА
выкарыстайце
цеплаізаляцыйную
трубку
на
частцы
нарошчанага шланга, якая знаходзіцца ў памяшканні.

a

Ø18

▪ НЕ выгібайце трубкі холадагенту.

a
b
c

4

Прасуньце зліўны шланг і трубкі холадагенту праз адтуліну
ў сцяне і загерметызуйце зазор герметыкам.

5

Пасля заканчэння мантажу (пракладкі зліўной сістэмы (гл.
раздзел "12.3.6 Арганізацыя зліву" 4
[ 20]), трубаправода
холадагенту (раздзел "13 Мантаж трубаправода" 4
[ 21]) і
электраправодкі
(раздзел
"14
Мантаж
электраправодкі" 4
[ 22])) замацуйце ўнутраны блок на
мантажнай пласціне (раздзел "15.1 Замацаванне блока на
мантажнай пласціне" 4
[ 24]).

▪ Агульныя рэкамендацыі

Зліўны шланг пастаўляецца разам з унутраным
блокам
Цеплаізаляцыйная трубка (купляецца асобна)
Нарошчванне зліўнога шланга (купляецца асобна)

a

b

a
b

Арганізацыя зліву

Прасачыце, каб вадзяны кандэнсат выдаляўся належным
чынам. Сюды ўваходзяць наступныя дзеянні:

c

▪ Цвёрдая полівінілхларыдная трубка. Пры злучэнні цвёрдай
полівінілхларыднай трубкі (наміналам Ø13 мм) непасрэдна са
зліўным шлангам, як і пры пракладцы ўбудаванага
трубаправода, выкарыстоўвайце дрэнажная муфта наміналам
Ø13 мм (купляецца асобна).

c

12.3.6

b

c

Зліўны шланг пастаўляецца разам з унутраным
блокам
Дрэнажная муфта наміналам Ø13 мм (купляецца
асобна)
Цвёрдая полівінілхларыдная трубка (купляецца
асобна)

▪ Устаўце зліўны шланг у зліўную трубку так, як паказана на
наступным малюнку, каб яго НЕЛЬГА было выцягнуць са
зліўной трубкі.

▪ Злучэнне зліўной сістэмы з унутраным блокам

Агульныя рэкамендацыі
▪ Даўжыня трубкі. Даўжыня зліўной трубкі павінна быць
максімальна кароткай.
▪ Памер трубкі. Памер трубкі павінен быць роўны або большы
за памер злучальнай трубкі (вінілавая трубка з наміналам Ø13
мм).

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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≥50

▪ Праверку на ўцечку вады

mm
▪ Кандэнсат. Трэба прыняць меры, каб прадухіліць утварэнне
кандэнсату. Цалкам ізалюйце зліўную сістэму ў будынку.
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13 Мантаж трубаправода
Злучэнне трубаправода з правага боку, справа
ззаду або справа ўнізе

Праверка на ўцечку вады
1

Выміце
паветраныя
фільтры
(глядзіце
"7.2.3 Чыстка паветранага фільтра" 4
[ 13]).

2

Паступова наліце прыкладна літр вады ў дрэнажны паддон і
праверце, ці ёсць уцечка.

ІНФАРМАЦЫЯ
Стандартна пракладка трубаправода выконваецца з
правага боку. Каб выканаць злучэнне з левага боку,
зніміце трубаправод з правага боку і ўсталюйце яго
злева.
1

Далучыце зліўны шланг з дапамогай клейкай вінілавай
стужкі да нізу трубак холадагенту.

2

Абгарніце ізалентай
холадагенту.

разам

зліўны

шланг

і

трубкі

a
b

a
b

A

3

C

a b B
A
B
C
a
b

Трубаправод з правага боку
Трубаправод справа ўнізе
Трубаправод справа ззаду
Выражце тут заглушку адтуліны трубкі, каб пракласці
трубаправод з правага боку
Выражце тут заглушку адтуліны трубкі, каб пракласці
трубаправод справа ўнізе

Злучэнне трубаправода з левага боку, злева
ззаду або злева ўнізе

раздзел

Дрэнажны паддон
Пластмасавая ёмістасць

Устаўце на месца паветраныя фільтры (глядзіце раздзел
"7.2.3 Чыстка паветранага фільтра" 4
[ 13]).

13

Мантаж трубаправода

13.1

Падрыхтоўка трубаправода
холадагенту

13.1.1

Патрабаванні да трубаправода
холадагенту

ІНФАРМАЦЫЯ
Стандартна пракладка трубаправода выконваецца з
правага боку. Каб выканаць злучэнне з левага боку,
зніміце трубаправод з правага боку і ўсталюйце яго
злева.
1

Выкруціце з правага боку крапежныя шрубы ізаляцыі і
зніміце зліўны шланг.

2

Выміце зліўную пробку злева і ўстаўце яе з правага боку.
АПАВЯШЧЭННЕ
НЕ выкарыстоўвайце змазку (фрэонавае масла) пры
ўстаўцы зліўной пробкі. Гэта можа прывесці да яе
пашкоджання і ўцечкі зліву.

3
4

Устаўце зліўны шланг з левага боку і абавязкова замацуйце
яго крапежнай шрубай, інакш магчыма ўцечка вады.
Далучыце зліўны шланг да трубаправода холадагенту ўнізе
з дапамогай клейкай вінілава стужкі.

УВАГА
Пракладка трубаправода ПАВІННА выконвацца згодна
з
інструкцыямі
з
раздзела
"13
Мантаж
трубаправода" 4
[ 21]. Могуць выкарыстоўвацца толькі
механічныя злучэнні (напрыклад злучэнні пайкай і
патрубкамі), якія адпавядаюць патрабаванням апошняй
рэдакцыі стандарту ISO14903.
АПАВЯШЧЭННЕ
Трубаправоды і часткі, якія змяшчаюць рэчывы пад
высокім ціскам, павінны падыходзіць для выкарыстання
холадагенту. Для трубаправода холадагенту трэба
выкарыстоўваць
бясшвовую
фосфарыстую
бескіслародная медзь.
▪ Прысутнасць
іншародных
матэрыялаў
унутры
труб
(уключаючы алівы, якія выкарыстоўваюцца ў працэсе вырабу)
павінна быць ≤30 мг/10 м.

Дыяметр трубаправода холадагенту
Пры падключэнні трубаправода да ўнутранага
выкарыстоўвайце трубкі наступных дыяметраў:

a
A
b
A
B
C
a
b

C

B

Трубаправод з левага боку
Трубаправод злева ззаду
Трубаправод злева ўнізе
Выражце тут заглушку адтуліны трубкі, каб пракласці
трубаправод з левага боку
Выражце тут заглушку адтуліны трубкі, каб пракласці
трубаправод злева ўнізе

Клас

Вонкавы дыяметр трубкі (мм)
Трубка для
вадкасці

15~32

блока

Ø6,4 мм

40~63

Газавая трубка
Ø9,5
Ø12,7

Матэрыялы трубаправода холадагенту
▪ Матэрыялы
трубак:
бескіслародная медзь

бясшвовая

фосфарыстая

▪ Злучэнні патрубкаў: Выкарыстоўвайце толькі загартаваныя
матэрыялы.
▪ Клас гартавання і таўшчыня трубак:

FXAA15~63AUV1B
Кандыцыянер сістэмы VRV
3P622285-1C – 2022.02

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі

21

14 Мантаж электраправодкі
Вонкавы
дыяметр (Ø)
6,4 мм (1/4")
9,5 мм (3/8")

Клас
гартавання

Таўшчыня (t)(a)

Загартаваная
(O)

≥0,8 мм

b
Ø

e f
t
a

12,7 мм (1/2")
(a)

У залежнасці ад дзеючага заканадаўства і максімальна
дапушчальнага працоўнага ціску для блока (гл. параметр PS
High на пашпартнай таблічцы блока), могуць спатрэбіцца
трубкі большай таўшчыні.

13.1.2

d

b

c
d
e
f
g
h
і

Ізаляцыя трубаправода з холадагентам

▪ У якасці ізаляцыйнага матэрыялу трэба выкарыстоўваць
успенены поліэтылен:
▪ пры інтэнсіўнасці цеплаабмену ў межах ад 0,041 да
0,052 Вт/мК (0,035 і 0,045 ккал/мгадз°С)

i

c d
a
b

g h

Трубаправод на месцы мантажу
Ізаляцыйная трубка на трубаправодзе ўнутранага
блока
Трубаправод унутранага блока
Ізалента для ізаляцыйнай трубкі
Ізалента (ідзе ў камплекце)
Вялікая сцяжка (ідзе ў камплекце)
Пачатак абгортвання
L-падобнае выгібанне
Стык ізаляцыйнай трубкі (у ім не павінна быць ніякіх
зазораў)

АПАВЯШЧЭННЕ

▪ пры гарачаўстойлівасці не менш за 120°С

Трэба цалкам ізаляваць трубаправод холадагенту. З-за
любой неізаляванай часткі можа ўтварыцца кандэнсат.

▪ Таўшчыня ізаляцыі
Вонкавы дыяметр Унутраны дыяметр Таўшчыня ізаляцыі
трубкі (Øp)
ізаляцыі (Øi)
(t)
6,4 мм (1/4")

8~10 мм

≥10 мм

9,5 мм (3/8")

12~15 мм

≥13 мм

12,7 мм (1/2")

14~16 мм

≥13 мм

Øi

Øp

Калі тэмпература перавышае 30°C, а адносная вільготнасць
больш за 80%, таўшчыня ізаляцыйнага матэрыялу павінна
складаць як мінімум 20 мм, каб прадухіліць утварэнне
кандэнсату на паверхні ізаляцыі.

Падключэнне трубаправода
холадагенту
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА АПЁКУ/АПАРВАННЯ

13.2.1

Злучэнне трубаправода холадагенту з
унутраным блокам
УВАГА
Кампаненты і трубаправод холадагенту ўсталёўваюцца
ў становішчы, дзе на іх наўрад ці будуць уздзейнічаць
рэчывы, якія могуць прывесці да карозіі кампанентаў,
што змяшчаюць холадагент. За выключэннем
выпадкаў, калі кампаненты выраблены з матэрыялаў,
якія па сваёй прыродзе ўстойлівыя да карозіі або
адпаведным чынам абаронены ад карозіі.
ПАПЯРЭДЖАННЕ:
МАТЭРЫЯЛ

Мантаж электраправодкі
НЕБЯСПЕКА:
РЫЗЫКА
ЭЛЕКТРЫЧНЫМ ТОКАМ

ПАРАЖЭННЯ

ПАПЯРЭДЖАННЕ

t

13.2

14

УМЕРАНА-ЎЗГАРАЛЬНЫ

▪ Уся
праводка
ПАВІННА
ўсталёўвацца
кваліфікаваным электрыкам і адпавядаць дзейнаму
заканадаўству.
▪ Рабіце электрычныя падлучэнні да зафіксаванай
праводкі.
▪ Усе кампаненты, набытыя на месцы, і ўся
электрычная канструкцыя павінна адпавядаць
заканадаўству.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
ЗАЎСЁДЫ выкарыстоўвайце шматжыльны кабель для
электрасілкавання.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Выкарыстоўвайце
аўтаматычны
выключальнік
з
размыканнем усіх полюсаў, пры гэтым зазоры паміж
кропкамі кантакту павінны складаць не менш за 3 мм,
каб забяспечыць раз'яднанне па ўсім полюсам згодна з
умовамі катэгорыі перанапружання III.
ПАПЯРЭДЖАННЕ
Каб пазбегнуць небяспекі, замена пашкоджана шнура
сілкавання
выконвацца
ТОЛЬКІ
вытворцам,
супрацоўнікам
сэрвіснай
службы
або
іншай
кваліфікаванай асобай.

Холадагент у гэтым блоку з'яўляецца ўмерана гаручым.
▪ Даўжыня трубаправодаў. Даўжыня трубаправода павінна
быць максімальна кароткай.
1

Злучэнні патрубкаў. Злучайце трубаправод холадагенту з
унутраным блокам з дапамогай патрубкаў.

2

Ізаляцыя. Ізалюйце трубаправод холадагенту. Ізалентай
павінна быць абгорнута частка ад L-падобнага выгібання да
канца ўнутры блока так, як паказана ніжэй:
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14 Мантаж электраправодкі
14.1

5

Тэхнічныя характарыстыкі
стандартных кампанентаў
электраправодкі
Элемент

Частата
Памер правадоў

a

Клас
15+20 25~40

Кабель
MCA(a)
сілкаванн Напружанне
я
Фаза

Кабель сілкавання: падключыце яго да клемнага блока (L,
N, зазямленне).

0,3 A

0,4 A

50

63

0,5 A

0,6 A

220~240 В

a
b

Прылада адключэння
Аўтаматычны выключальнік абароны ад рэшткавага
напружання

6

Загерметызуйце ўсе зазоры матэрыялам для ўшчыльнення
(купляецца асобна), каб прадухіліць траплянне маленькіх
жывёл у сістэму.

7

Усталюйце на месца сэрвісную накрыўку (глядзіце раздзел
"12.2.6 Закрыццё сэрвіснай накрыўкі" 4
[ 17]).

1~
50 Гц

b

1,5 мм2 (3‑жыльны провад)
H07RN-F (60245 IEC 66)

Кабель інтэрфейсу
карыстальніка

Тэхнічныя характарыстыкі
глядзіце ў інструкцыі па
мантажы вонкавага блока

a
L N

Ад 0,75 да 1,25 мм2 (2‑жыльны
провад)

L

N

≥40
10~20

Кабелі сувязі

H05RN-F (60245 IEC 57)

Аўтаматычны выключальнік
абароны ад рэшткавага
напружання
(a)

14.2

c

70~90

Даўжыня ≤500 м
6A

e
e

d
7

Рэкамендаваныя
засцерагальнікі для
выкарыстання на месцы

Павінен адпавядаць
патрабаванням дзеючага
заканадаўства

b

P1 P2 F1 F2 T1 T2
R-Ctrl D III-Net

MCA= мінімальная дапушчальная токавая нагрузка ланцуга.
Указаныя значэнні з'яўляюцца максімальнымі (дакладныя
параметры гл. у даных па электрычнай частцы да ўнутранага
блока).

Падключэнне электраправодкі да
ўнутранага блока

R-Ctrl D III-Net

P1 P2 F1 F2 T1 T2

a
b
c
d
e

Клема проваду крыніцы сілкавання
Клема кабеляў сувязі і інтэрфейсу карыстальніка
Провад крыніцы сілкавання
Клемнае злучэнне кабеляў сувязі і інтэрфейсу
карыстальніка
Маленькая сцяжка – 2 шт. (ідуць у камплекце)

Пракладка электраправодкі:

АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Прытрымлівайцеся схемы падключэння праводкі
(пастаўляецца з блокам і размешчана знутры
сэрвіснай накрыўкі).

a

▪ Інструкцыі
па
падключэнні
дадатковага
абсталявання глядзіце ў кіраўніцтве па мантажы,
якое ідзе ў камплекце з такім абсталяваннем.
▪ Прасачыце, каб электраправодка НЕ перашкаджала
ўстаноўцы сэрвіснай накрыўкі.
Вельмі важна, каб праводка электрасілкавання і праводка лініі
перадачы былі аддзеленыя. Каб пазбегнуць электрычных
перашкод, адлегласць паміж абедзвюма праводкамі заўсёды
павінна быць не меншай за 50 мм.

a

Электраправодка

Прыклад схемы падключэння ўсёй сістэмы
1 інтэрфейс карыстальніка кіруе 1 унутраным блокам.

a

TO IN/D TO OUT/D

АПАВЯШЧЭННЕ
Вельмі важна, каб лінія электрасілкавання і лінія
перадачы былі аддзеленыя. Праводка лініі перадачы і
праводка электрасілкавання могуць перасякацца, але
НЕ павінны знаходзіцца паралельна.
1

Зніміце
сэрвісную
накрыўку
(глядзіце
"12.2.5 Зняцце сэрвіснай накрыўкі" 4
[ 17]).

Кабель інтэрфейсу карыстальніка: Падключыце кабель
да клемнага блока (сімвалы P1, P2).

3

Кабель сувязі: лучыце яго з клемным блокам (сімвалы F1 і
F2 павінны супадаць з такімі ж на вонкавым блоку).

4

Зафіксуйце кабелі сувязі і інтэрфейсу карыстальніка разам з
дапамогай сцяжкі (ідзе ў камплекце).

N L

N L

N L

d

раздзел

2
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N L

b

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

c

P1 P2

a
b
c
d

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

N L P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

P1 P2

Вонкавы блок
Унутраны блок
Інтэрфейс карыстальніка
Найбольш аддалены ўнутраны блок пасля
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15 Завяршэнне мантажу ўнутранага блока
АПАВЯШЧЭННЕ

16

Наладжванне перад пускам

Інфармацыю аб выкарыстанні групавога кіравання і
адпаведных абмежаваннях глядзіце ў інструкцыі да
вонкавага блока.

АПАВЯШЧЭННЕ
Агульная табліца кантрольных праверак для ўвода
ў эксплуатацыю. Акрамя інструкцый для ўводу ў
эксплуатацыю ў гэтым раздзеле, на сайце Daikin
Business Portal (патрабуецца ўваход) ёсць яшчэ
агульная табліца кантрольных праверак.

УВАГА
▪ Кожны ўнутраны блок павінен быць злучаны з
асобным інтэрфейсам карыстальніка. У якасці
інтэрфейсу карыстальніка можа выкарыстоўвацца
толькі
пульт
дыстанцыйнага
кіравання,
сумяшчальны з сістэмай бяспекі. Інфармацыю пра
сумяшчальнасць пульта ДК гл. у тэхнічных даных
(напрыклад, BRC1H52/82*).

Агульная табліца кантрольных праверак дапаўняе
інструкцыі
з
гэтага
раздзела,
і
яе
можна
выкарыстоўваць у якасці кіраўніцтва і шаблона для
справаздачы падчас увода ў эксплуатацыю і здачы
прылады карыстальніку.

▪ Інтэрфейс карыстальніка павінен размяшчацца ў
тым жа памяшканні, што і ўнутраны блок. Для
атрымання больш падрабязнай інфармацыі гл.
інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі інтэрфэйсу
карыстальніка.

АПАВЯШЧЭННЕ
Эксплуатацыя
блока
дапускаецца
ТОЛЬКІ
з
тэрмістарамі і(або) датчыкамі/рэле ціску. ІНАКШ
магчыма ўзгаранне кампрэсара.

УВАГА
Калі выкарыстоўваецца экраніраваны провад, экран
трэба злучаць толькі з боку вонкавага блока.

15

Завяршэнне мантажу
ўнутранага блока

15.1

Замацаванне блока на
мантажнай пласціне

1

Зніміце кавалак матэрыялу для упакоўкі.

2

Прыцісніце ніжнюю раму блока абедзвюма рукамі, каб
надзець яго на кручкі ўнізе мантажнай пласціны.
Упэўніцеся, што вы нідзе не прыціснулі і не зашчапілі
правады.

3

4

Націсніце на ніжні край унутранага блока абедзвюма рукамі,
пакуль ён надзейна не захопіцца кручкамі мантажнай
пласціны.
Зафіксуйце ўнутраны блок на мантажнай пласціне 2
крапежнымі шрубамі M4×12L (ідуць у камплекце).

a

16.1

Кантрольны спіс перад уводам у
эксплуатацыю

1

Пасля мантажу блока
пералічаныя ніжэй.

спачатку

праверце

пункты,

2

Закрыйце блок.

3

Уключыце сілкаванне.
Вы азнаёміліся з усімі інструкцыямі па мантажы і
эксплуатацыі, апісанымі ў даведніку мантажніка і
карыстальніка.
Мантаж
Пераканайцеся, што прылада правільна ўсталяваная,
каб пазбегнуць лішніх шумоў і вібрацыі падчас
запуску.
Зліў
Прасачыце, каб зліў быў раўнамерны.
Магчымы вынік: магчыма выцяканне кандэнсату.
Электраправодка на месцы ўсталявання
Пераканайцеся, што праводка праведзеная
адпаведнасці з інструкцыямі, прыведзенымі
раздзеле "14 Мантаж электраправодкі" 4
[ 22],
таксама ў адпаведнасці з электрычнымі схемамі
заканадаўствам.

ў
ў
а
і

Напружанне электрасілкавання

b
c

d

e
a
b
c
d
e

Мантажная пласціна (ідзе ў камплекце)
Трубаправод холадагенту
Ізалента
Ніжняя рама
Шруба M4×12L (2 шт., ідуць у камплекце)

5

Усталюйце на месца пярэднюю рашотку (глядзіце раздзел
"12.2.4 Усталяванне пярэдняй рашоткі на месца" 4
[ 17]).

6

Усталюйце на месца пярэднюю панэль (глядзіце раздзел
"12.2.2 Усталяванне пярэдняй панэлі на месца" 4
[ 16]).

Праверце
напружанне
электрасілкавання
на
мясцовым размеркавальным шчытку. Напружанне
ПАВІННА адпавядаць параметрам, прыведзеным у
паспартнай табліцы прылады.
Зазямленне
Пераканайцеся, што правады зазямлення падлучаныя
правільна і ўсе клемы зацягнутыя.
Засцерагальнікі,
выключальнікі
засцерагальныя прылады

або

Пераканайцеся, што параметры засцерагальнікаў,
выключальнікаў
або
засцерагальных
прыладаў
адпавядаюць патрабаванням, вызначаным у раздзеле
"14 Мантаж электраправодкі" 4
[ 22]. Пераканайцеся,
што ўсе неабходныя засцерагальнікі і засцерагальныя
прылады ўсталяваныя.
Унутраная праводка
Візуальна праверце скрыню электронных кампанентаў
і ўнутраную частку блока, каб не было аслабленых
злучэнняў
або
пашкоджаных
электрычных
кампанентаў.

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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17 Наладжванне
ІНФАРМАЦЫЯ

Памеры і ізаляцыя труб

▪ Пры падключэнні да ўнутранага блока дадатковага
абсталявання можа спатрэбіцца змяніць налады на
месцы. Дадатковую інфармацыю глядзіце ў
інструкцыя па мантажы адпаведнага абсталявання.

Пераканайцеся, што пракладзеныя на месцы трубы
правільных памераў і правільна ізаляваныя.
Пашкоджанае абсталяванне
Праверце ўнутры блока, каб не было пашкоджаных
кампанентаў або пераціснутых труб.

▪ Наступная
налада
задаецца
толькі
пры
выкарыстанні інтэрфейсу карыстальніка BRC1H52*.
Калі
выкарыстоўваецца
іншы
інтэрфейс
карыстальніка, інструкцыя па мантажы або па
абслугоўванні
адпаведнага
інтэрфейсу
карыстальніка.

Налады на месцы
Пераканайцеся, што зробленыя ўсе налады, якія вы
збіраліся зрабіць на месцы. Глядзіце раздзел
"17.1 Налады на месцы" 4
[ 25].

Налада: Рэжым павелічэння хуткасці патоку паветра

16.2

Выкананне пробнага запуску
ІНФАРМАЦЫЯ
▪ Выканайце пробны запуск згодна з указаннямі ў
інструкцыі да вонкавага блока.
▪ Пробны запуску завяршаецца толькі ў тым выпадку,
калі на інтэрфейсе карыстальніка або 7-сегментным
дысплэі вонкавага блока не з'явіцца ні аднаго кода
памылкі.
▪ Поўны спіс кодаў памылак і падрабязныя ўказанні
па выпраўленні кожнай памылкі глядзіце ў
інструкцыі па абслугоўванні.
АПАВЯШЧЭННЕ
НЕ спыняйце пробны запуск.

Налада павінна адпавядаць патрабаванням карыстальніка. На
месцы мантажу магчыма павялічыць зададзеную хуткасць
патоку паветра (ВЫСОКАЯ і НІЗКАЯ). Змяніце велічыню (—)
згодна з табліцай ніжэй.

Стандартная

Наладжванне

17.1

Налады на месцы

Выканайце наступныя
адпавядаць рэальным
карыстальніка:

налады на месцы, якія будуць
умовам мантажу і патрабаванням

▪ Час чысткі паветранага фільтра
▪ Выбар датчыка тэмпературы для тэрмастата
▪ Розніца тэмператур для пераключэння тэрмастата (калі
выкарыстоўваецца аддалены датчык)
▪ Розніца тэмператур для аўтаматычнага пераключэння

SW

—

0

01
02

Павялічаная

03

Налада: Аб'ём патоку паветра пры адключаным рэле
тэмпературы (тэрмастат)
Налада павінна адпавядаць патрабаванням карыстальніка. Яна
вызначае хуткасць вентылятара на ўнутраны блоку пры
выключаным рэле тэмпературы.
Калі выбраны рэжым вентылятара, задайце хуткасць патоку
паветра:
Тады(1)

Калі трэба…
Калі рэле
тэмпературы
выключана ў
рэжыме
ахалоджвання

▪ Рэжым павелічэння хуткасці патоку паветра
▪ Аб'ём патоку паветра пры адключаным рэле тэмпературы
(тэрмастат)

M
13 (23)

Крыху большая

1

17

Тады(1)

Калі трэба…

LL(2)

M

SW

—

12 (22)

6

01

Выбранае значэнне(2)
ВЫКЛ

02

(a)

03

Маніторынг 1(2)

04

Маніторынг 2(2)
Калі рэле
LL(2)
12 (22)
(2)
тэмпературы
Выбранае значэнне
выключана ў
(a)
рэжыме абагрэву ВЫКЛ
Маніторынг 1(2)
Маніторынг 2
(a)

(2)

05
3

01
02
03
04
05

Выкарыстоўваецца толькі ў спалучэнні з дадатковым
аддаленым датчыкам або пры наступнай з налад: M 10 (20),
SW 2, — 03.

▪ Аўтаматычны перазапуск пасля збою сілкавання
▪ Налады ўваходаў T1/T2

Налада: Час чысткі паветранага фільтра
Налада павінна адпавядаць узроўню забруджанасці паветра ў
памяшканні. Яна вызначае інтэрвал часу, праз які на інтэрфейсу
карыстальніка будзе адлюстроўвацца апавяшчэнне «Time to
clean filter» (Час пачысціць фільтр).

(1)

(2)

Налады на месцы вызначаюцца наступным чынам:
• M: Значэнне рэжыму – Першая лічба: для групы блокаў – Лічба ў дужках: для асобнага блока
• SW: Лічба налады
• —: Лічба значэння
•
: Стандартна
Хуткасць вентылятара:
• LL: нізкая хуткасць вентылятара (зададзена пры выключаным рэле тэмпературы)
• L: нізкая хуткасць вентылятара (зададзена на інтэрфейсе карыстальніка)
• Выбранае значэнне: хуткасць вентылятара роўная хуткасці, выбранай карыстальнікам (нізкая, сярэдняя, высокая) з дапамогай
адпаведнай кнопкі на інтэрфейсе карыстальніка.
• Маніторынг 1, 2: вентылятар выключаны, але запускаецца на кароткі перыяд часу кожныя 6 хвілін для вызначэння тэмпературы ў
памяшкання пры LL (Маніторынг Маніторынг 1) або пры L (Маніторынг 2).
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18 Тэхнічныя даныя
(узровень забруджанасці паветра)
±200 гадз (невысокі)

Налада: Налады ўваходаў T1/T2

Тады(1)

Калі інтэрвал павінен быць…
M

SW

—

ПАПЯРЭДЖАННЕ

10 (20)

0

01

Калі выкарыстоўваецца холадагент R32, клемныя
злучэнні T1/T2 прызначаны ТОЛЬКІ для ўваходнага
сігналу пажарнай сігналізацыі. Пажарная сігналізацыя
мае прыярытэт над абаронай ад уцечкі R32. Яна
адключае ўсю сістэму.

±100 гадз (высокі)

02

Апавяшчэнні УКЛ

3

01

Апавяшчэнні ВЫКЛ

02

X1M

Налада: Выбар датчыка тэмпературы для тэрмастата

T1
T2

Налада павінна адпавядаць умовам таго, як (або калі)
выкарыстоўваецца датчык тэмпературы для тэрмастата на
пульце ДК.
Калі датчык тэмпературы для
тэрмастата на пульце ДК…
Выкарыстоўваецца ў спалучэнні з
тэрмістарам унутранага блока

a
Уваходны
сігнал
пажарнай
(патэнцыяльны свабодны кантакт)

(1)

Тады
M

SW

—

10 (20)

2

01

Не выкарыстоўваецца (толькі тэрмістар
унутранага блока)

02

Выкарыстоўваецца выключна

03

Тады(1)

Калі шаг павінен быць…
1°C

F2

Input A

4

Патрабаванні да правадоў

02

Даўжыня правадоў

Максімум 100 м

Тэхнічныя характарыстыкі
вонкавага кантакту

Кантакт, які можа вытрымаць
мінімальна дапушчальную
нагрузку ў 15 В пастаяннага
току · 1 мА

Налада павінна адпавядаць патрабаванням карыстальніка.

—
01

Тады(1)

Калі шаг павінен быць…
Прымусовае выключэнне

Тады(1)
12 (22)

Прымусовае выключэнне
Уваход A

0,75~1,25 мм2

2

З дапамогай гэтай налады задаецца розніца тэмператур паміж
зададзенымі
парогавымі
значэннямі
тэрмастата
для
ахалоджвання і абагрэву ў аўтаматычным рэжыме (даступнасць
функцыі залежыць ад тыпу сістэмы). Розніцы вызначаецца як
зададзенае значэнне для ахалоджвання мінус такое ж значэнне
для абагрэву.

0°C

a
b

b

Памер правадоў

12 (22)

SW

a

01

—

M

T2

FORCED
OFF

Аплецены вінілавы шнур або 2жыльны кабель

SW

Налада: Розніца тэмператур для аўтаматычнага
пераключэння

Калі трэба усталяваць значэнне
розніцы тэмператур на…

T1

Характарыстыкі правадоў

M
0,5°C

сігналізацыі

Аддаленае кіраванне магчыма шляхам перадачы вонкавага
ўваходнага сігналу на клемы T1 і T2 клемнага блока для
інтэрфейсу карыстальніка і кабеляў сувязі.

Налада: Розніца тэмператур для пераключэння тэрмастата
(калі выкарыстоўваецца аддалены датчык)
Калі ў сістэме ёсць аддалены датчык, укажыце крок павелічэння
або памяншэння значэння.

a

M

SW

—

12 (22)

1

01

Аперацыі ўключэння і выключэння

02

Аварыйнае (рэкамендуецца для працы
сігналізацыі)

03

1°C

02
03

Прымусовае выключэнне - некалькі
кліентаў

04

2°C
3°C

04

Налада блакіроўкі A

05

4°C

05

Налада блакіроўкі B

06

5°C

06

6°C

07

7°C

08

Налада: Аўтаматычны перазапуск пасля збою сілкавання
У залежнасці ад патрабаванняў карыстальніка, гэту функцыю
можна ўключыць або адключыць.
Калі патрабуецца функцыя
аўтаматычнага перазапуску пасля
збою сілкавання…
Адключана
Уключана

M

SW

—

12 (22)

5

01

Тэхнічныя даныя

▪ Шэраг апошніх тэхнічных дадзеных можна знайсці на
рэгіянальным сайце Daikin у адкрытым доступе.
▪ Поўны камплект апошніх тэхнічных даных можна на сайце
Daikin Business Portal (патрабуецца ўваход).

02

(1)

Налады на месцы вызначаюцца наступным чынам:
• M: Значэнне рэжыму – Першая лічба: для групы блокаў – Лічба ў дужках: для асобнага блока
• SW: Лічба налады
• —: Лічба значэння
•
: Стандартна

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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18 Тэхнічныя даныя
18.1

Схема электраправодкі

18.1.1

Уніфікаваныя абазначэнні на схемах

Інфармацыю аб дэталях, якія прымяняюцца, і нумарацыю гл. на
электрычных схемах блокаў. Дэталі нумаруюцца арабскімі
лічбамі ў парадку ўзрастання, кожная дэталь прадстаўлена ў
прыведзеным ніжэй аглядзе сімвалам «*».
Сімвал

Значэнне

Сімвал Значэнне

Прылада
адключэння

Ахоўнае зазямленне

Злучэнне
,

Раздым

Зазямленне (шруба)

A,

Рэлейны раздым

Электраправодк
а на месцы
ўсталявання

Раздым кароткага
замыкання

Намінал

Клема

Унутраны блок

Клемны блок

INDOOR

Клямар правадоў

OUTDOOR

Аўтаматычны
выключальнік
абароны ад
рэшткавага
напружання
Сімвал

Колер

Сімвал

Колер

BLK

Чорны

ORG

Аранжавы

BLU

Сіні

PNK

Ружовы

BRN

Карычневы

PRP, PPL

Фіялетавы

GRN

Зялёны

RED

Чырвоны

GRY

Шэры

WHT

Белы

YLW

Жоўты

SKY BLU Блакітны

Значэнне

IES

Датчык «Разумнае вока»

IPM*

Інтэлектуальны блок
сілкавання

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M

Магнітнае рэле

L

Фаза

L*

Змеявік

L*R

Рэактар

M*

Шагавы электрарухавік

M*C

Электрарухавік кампрэсара

M*F

Электрарухавік вентылятара

M*P

Электрарухавік зліўной помпы

M*S

Электрарухавік перамяшчэння
засланак

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Магнітнае рэле

N

Нейтраль

n=*, N=*

Колькасць праходаў праз
ферытавы стрыжань

PAM

Амплітудна-імпульсная
мадуляцыя

PCB*

Друкаваная плата

PM*

Блок сілкавання

PS

Імпульсная крыніца сілкавання

PTC*

Тэрмістар PTC

Q*

Біпалярны транзістар з
ізаляванай засаўкай (IGBT)

Q*C

Прылада адключэння

Q*DI, KLM

Размыкальнік ланцуга пры
ўцечцы на зямлю

Q*L

Прылада для абароны ад
перагрузкі

Q*M

Цеплавы выключальнік

Q*R

Аўтаматычны выключальнік
абароны ад рэшткавага
напружання

R*

Рэзістар

R*T

Тэрмістар

RC

Прыёмная прылада

S*C

Абмежавальны выключальнік

S*L

Паплаўковы выключальнік

Выпрамнік

Зазямленне

Вонкавы блок

Сімвал

Сімвал

Значэнне

A*P

Друкаваная плата

BS*

Кнопка УКЛ/ВЫКЛ, працоўны
пераключальнік

BZ, H*O

Зумер

S*NG

Датчык уцечкі холадагенту

Кандэнсатар

S*NPH

Датчык ціску (высокага)

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
Злучэнне, раздым
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

S*NPL

Датчык ціску (нізкага)

S*PH, HPS*

Рэле ціску (высокага)

S*PL

Рэле ціску (нізкага)

D*, V*D

Дыёд

S*T

Тэрмастат

DB*

Дыёдны мост

S*RH

Індыкатар вільготнасці

DS*

DIP-пераключальнік

S*W, SW*

Працоўны выключальнік

E*H

Награвальнік

SA*, F1S

Імпульсны разраднік

FU*, F*U, (тэхнічныя даныя гл.
на плаце ўнутры блока)

Намінал

SR*, WLU

Прыёмнік сігналаў

FG*

Раздым (зазямленне рамы)

SS*

Селектарны выключальнік

H*

Жгут электраправодкі

SHEET METAL

Крапежная пласціна клемнага
блока

H*P, LED*, V*L

Кантрольная лямпа,
святлодыёд

T*R

Трансфарматар

HAP

Святлодыёд (індыкатар зялёны)

TC, TRC

Перадатчык сігналаў

V*, R*V

Варыстар

HIGH VOLTAGE

Высокае напружанне

C*
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18 Тэхнічныя даныя
Сімвал

Значэнне

V*R

Дыёдны мост, біпалярны
транзістар з ізаляванай
засаўкай (IGBT) блок
сілкавання

WRC

Бесправадны пульт
дыстанцыйнага кіравання

X*

Клема

X*M

Клемная калодка (блок)

Y*E

Змеявік электроннага
тэрмарэгулюючага клапана

Y*R, Y*S

Змеявік зваротнага
электрамагнітнага клапана

Z*C

Ферытавы сардэчнік

ZF, Z*F

Фільтр абароны ад перашкод

Інструкцыя па мантажы і эксплуатацыі
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