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Предпазни мерки
■

Не монтирайте и не използвайте уреда в помещенията,
описани по-долу.
• Места с минерални масла или наличие на маслени пари
или спрей, каквито са кухните. (Пластмасовите части
могат да се повредят.)
• Където има наличие на корозивен газ от рода на
сернистия газ. (Медните тръби и запоените места могат
да кородират.)
• Където се използва летлив запалим газ като разредител
или бензин.
• Където има машини, генериращи електромагнитни
вълни. (Системата за управление може да работи
неизправно.)
• Където въздухът съдържа високи концентрации на сол,
като в близост до океана и където напрежението
варира много (напр., в заводи). Също в автомобилни
превозни средства или плавателни съдове.

■

Не монтирайте аксесоарите директно върху външния
корпус. Пробиването на дупки в корпуса може да повреди
електрическите кабели и съответно да причини пожар.

Важна информация за използваната охладителна течност ....... 2
Избор на място за монтаж ............................................................. 2
Подготовка преди монтажа ............................................................ 2
Монтаж на вътрешен блок ............................................................. 3
Работа по тръбопровода за охладителен агент ........................... 3
Дренажни работи............................................................................. 4
Монтаж на електроокабеляването ............................................... 4
Пример за окабеляване и начин за настройка
на дистанционното управление ..................................................... 5
Пример за окабеляване.................................................................. 5
Настройки на място ........................................................................ 5
Пробна експлоатация...................................................................... 7
Специални характеристики............................................................ 7

Ръководство за монтаж и
експлоатация

Поддръжка....................................................................................... 7
Изисквания за изхвърлянето ......................................................... 8
Схема на окабеляване.................................................................... 9

Аксесоари
Проверете дали към вашия блок са включени следните
аксесоари.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕДИ МОНТАЖ. ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА
ЛЕСНОДОСТЪПНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ ИЛИ СВЪРЗВАНЕ НА
ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ КЪМ НЕГО
МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ТОКОВ УДАР, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ПОЖАР ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ПО УРЕДА.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО АКСЕСОАРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ
ОТ DAIKIN, КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С ТОВА ОБОРУДВАНЕ.
ДОВЕРЕТЕ
МОНТАЖА
НА
КВАЛИФИЦИРАНИ
СПЕЦИАЛИСТИ.
АКО НЕ СИГУРНИ ОТНОСНО МОНТАЖА ИЛИ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА, ВИНАГИ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА УРЕДИ
DAIKIN ЗА СЪВЕТ И ИНФОРМАЦИЯ.

Ръководство
за монтаж и
експлоатация

■
■

■

Оставете уреда в опаковката му, докато не пристигнете на
мястото за монтаж. Когато разопаковането е неизбежно,
използвайте клуп от мека материя или предпазни плочи
с въже при повдигането, за да се избегне повреда или
надраскване на уреда.
Вижте ръководството за монтаж на външния модул за
елементите, които не са описани в това ръководство.
Предпазни мерки по отношение на сериите с охладител
R410A:
Свързваните външни модули трябва да са изрично
предвидени за работа с R410A.
Не разполагайте предмети в директна близост до външния
блок и не допускайте листа и други отпадъци да се
натрупват около уреда.
Листата привличат дребни животни и насекоми, които
могат да попаднат в уреда. Веднъж попаднали в уреда,
такива насекоми и животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на
електрооборудването.
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Опционални аксесоари
■

Има два типа устройства за дистанционно управление:
кабелни и безжични. Изберете дистанционно управление
според поръчката на клиента и го монтирайте на
подходящо място.
Вижте каталозите и техническата литература относно
избора на подходящо дистанционно управление.

■

Кабелен адаптер за електрически радиатор.

Преди монтажа
■

Предпазител

Внимание за
обслужващия
стикер

Ръководство за монтаж и експлоатация

1

За следните елементи полагайте специални грижи
по време на конструкцията и проверете след
завършване на монтажа

• Където кондензиралата вода може да се източи
подходящо.
• Където фалшивият таван не се забелязва при наклон.
• Където може да се осигури достатъчно разстояние за
поддръжка и сервизно обслужване.
• Където прекарването на тръби между външния и
вътрешния модул е възможно в рамките на допустимите
ограничения. (Вижте прикрепената към уреда схема на
окабеляването.)
• Уверете се, че през защрихованата зона не минават
тръби (фигура 6). Конденз може да капе по превключвателната кутия и тръбите може да ви попречат да
отворите плавно превключвателната кутия.
• Това е продукт от клас А. В домашна среда този продукт
може да причини радио интерференция, за която
потребителят може да се наложи да вземе съответни
мерки.
• Разполагайте вътрешния модул, външния модул,
захранващото и управляващото окабеляване на поне
1 метър от телевизори и радиоприемници. Това е нужно
за предпазване от смущения в образа и шум в тези
електроуреди.
(Шум може да се генерира в зависимост от условията,
при които се генерира електрическата вълна, дори и при
спазване на разстояние от 1 метър.)

Отметнете
✓ след
проверка

■

Закрепен ли е здраво вътрешният модул?
Модулът може да падне, да вибрира или да издава шум.

■

Извършена ли е проверка за утечки на газ?
Това може да доведе до недостатъчно охлаждане.

■

Изолиран ли е напълно уредът?
Кондензиралата вода може да капе.

■

Тече ли безпрепятствено дренажът?
Кондензиралата вода може да капе.

■

Отговаря ли захранващото напрежение на посоченото върху
табелката със спецификации?
Уредът може да функционира неизправно или да изгорят
някои компоненти.

■

Правилно ли е извършено окабеляването и
тръбопроводите?
Уредът може да функционира неизправно или да изгорят
някои компоненти.

■

Правилно ли е заземен уредът?
Опасност от изтичане на ток.

■

Отговаря ли размерът на кабелите на спецификациите?
Уредът може да функционира неизправно или да изгорят
някои компоненти.

■

Има ли запушване на отвор за приток или отвеждане на
въздух на някой от вътрешните или външни модули?
Това може да доведе до недостатъчно охлаждане.

■

Отбелязани ли са дължината на тръбите за охладител и
допълнително зареденото количество охладител?
Зареденото количество охладител в системата може да
не е ясно.

2.

1

Забележки към монтажника
■

■

Прочетете внимателно това ръководство, за да осигурите
правилен монтаж. Инструктирайте клиента как да експлоатира правилно системата и му покажете включеното
в комплекта ръководство за експлоатация.
Разяснете на клиента каква система е монтирана на
обекта. Не забравяйте да попълните съответните монтажни спецификации от глава "Предварителна подготовка"
на ръководството за експлоатация на външния модул.

Важна информация за използваната
охладителна течност
Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват
парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.

Използвайте окачващи болтове за монтажа. Проверете
дали таванът е достатъчно силен, за да издържи
теглото на вътрешния модул. Ако има опасност,
укрепете тавана преди монтажа на уреда. (Вижте
фигура 1)

Дренажна тръба

3

Порт за захранващо окабеляване

4

Порт за управляващо окабеляване

5

Тръба за газ

6

Тръба за течност

7

Превключвателна кутия

8

Капак на превключвателна кутия

9

Винт за отваряне на капака на превключвателната кутия

10

Резба на окачващия болт (х4)

11

Разстояние на резба на окачващия болт

Подготовка преди монтажа
1.

Отношение на отвора на тавана към положението на
уреда и болта за окачване. (Вижте фигура 1)

БЕЛЕЖКА

Тип охладителна течност: R410A
GWP(1) стойност:
(1)

1975

GWP = потенциал за глобално затопляне

2.

Избор на място за монтаж (Вижте фигура 1)
Изберете място на монтаж, което отговаря на следните
изисквания и е одобрено от клиента ви.
• Уредите са предвидени за скрита инсталация на таван,
с канал за отвеждане на въздух от 500 мм. (Вижте
фигура 13)
• Където може да се осигури оптимално разпределение
на въздуха.
• Където нищо не запушва преминаването на въздуха.

Ръководство за монтаж и експлоатация

2

За инсталации, различни от стандартните, се
обръщайте към вашия дилър на Daikin за
подробности.

Направете отвор в стената към външния модул за електрическите кабели, тръбите за охладител и дренажните
тръби.
• Отворът трябва да има наклон надолу към външната
страна.
• Размерът на отвора трябва да бъде толкова голям, че
да премине предпазната тръба (Ø7-8 см) (закупува се на
място).
• Използвайте капак за отвора в стената (закупува се на
място), за да скриете отвора доколкото е възможно.

В зависимост от европейското или местното законодателство,
може да се изискват периодични проверки за утечки на
охладителна течност. Моля, свържете се с вашия местен дилър
за повече информация.

1.

Сервизно пространство ≥300

2

1

Предпазна тръба
(закупува се на място)

2

Капак на предпазна тръба
(закупува се на място)

Ø7-8 cm
1

2

FXDQ20+25M9V3B
Климатици от система VRV
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3.

Скоростта на вентилатора за този вътрешен модул е
предварително зададена, за да осигури стандартно
външно статично налягане.
Ако е необходимо по-ниско или по-високо външно статично
налягане, променете началната настройка от дистанционното управление.

4.

Монтирайте окачващите болтове. (Вижте фигура 4)
(Използвайте болт с размер M10 за този окачващ болт.)
Използвайте анкери за съществуващите тавани и вкопани
вложки, анкери или други закупени на място части за
новите тавани, за да укрепите тавана така, че да издържи
теглото на уреда.
1

Анкер

2

Плоча на тавана

3

Дълга гайка или винтова муфа

4

Окачващ болт

БЕЛЕЖКА

При монтиране на опционални аксесоари, прочетете също и
ръководството за техния монтаж. В зависимост от местните
условия, може да е по-лесно монтирането на опционалните
аксесоари преди монтажа на вътрешния модул.
Монтирайте временно вътрешния модул.
• Закрепете конзолата за окачване към окачващия болт.
Закрепете я здраво чрез гайка и шайба от горната и
долната страна на конзолата. (Вижте фигура 3)
1

Местно снабдяване

2

Шайба за висящата конзола

3

Затегнете (двойна гайка)

2.

3.

Използвайте съвместно гаечен и затягащ ключ при
свързване или разединяване на тръби към/от модула.
1

Затягащ ключ

2

Гаечен ключ

3

Съединение на тръбите

4

Гайка с вътрешен конус

1

2

3
4

■

Вижте Таблица 1 за размерите на конусните гайки и съответните затягащи моменти. (Пренатягането може да
повреди развалцовката и да доведе до течове.)

■

При свързване на гайка с вътрешен конус, покрийте
развалцовката отвън и отвътре с естерно или полиестерно
масло и първоначално завийте 3-4 пъти на ръка, преди да
затегнете силно.
Нанесете тук естерно или полиестерно масло.

■

Проверете тръбния конектор за изтичане на газ.

■

Изолирайте тръбата за газ и тръбата за течност поотделно
с
изолиращ
материал
от
полиетиленова
пяна
(топлопроводимост = 0,041~0,052 W/mK).

Всички горни части се закупуват на място.

Монтаж на вътрешен блок

1.

■

Вътрешен диаметър

Дебелина на стените

Изолация на тръба
за газ

12–15 мм

8–10 мм

Изолация на тръба
за течност

8–10 мм

7–10 мм

БЕЛЕЖКА

Проверете дали уредът е нивелиран.
• Не монтирайте уреда под наклон.
• Проверете дали уредът е нивелиран в четирите краища
с водно ниво или напълнена с вода винилова тръбичка,
както е показано на фигура 9.
1

Водно ниво

2

Винилова тръбичка

За тръбата за газ, използвайте полиетиленова
пяна, която е устойчива на температура 110°C.

При вкарване на тръбата за охладител в стенния
отвор, внимавайте да не попадни прах или влага в
тръбата. Предпазете тръбата с капачка или обвийте
плътно краищата на тръбата с лента.

Затегнете горната гайка.

Работа по тръбопровода за
охладителен агент

Таблица 1

За охладителния тръбопровод на външния модул, вижте
ръководството за монтаж, предоставено с външния модул.
Преди сглобяване на тръбите, проверете типа на използвания
охладител.
Поставянето на тръбите трябва да става от
лицензиран хладилен техник и следва да отговаря на
съответните
местни
и
национални
законови
разпоредби.
■

Използвайте ножовка за тръби и разширение, подходящи
за R410A.

■

Нанесете естерно или полиестерно
развалцованите части преди свързване.

■

За предпазване от проникване на прах, влага или чужди
тела в тръбата, притиснете края или го обвийте с лента.

■

Външният модул се зарежда с охладител.

FXDQ20+25M9V3B
Климатици от система VRV
4PW45000-2

масло

Размер на
тръбата

Затягащ момент

Размер на
развалцовка А
(мм)

Ø6,4

14,2~17,2 N•m
(144~176 kgf•cm)

8,7~9,1

Ø12,7

49,5~60,3 N•m
(504~616 kgf•cm)

16,2~16,6

Форма на
развалцовката
90°±2
45 ±
° 2
A

R=0.4~0.8

около

Ръководство за монтаж и експлоатация

3

Дренажни работи

След това, натиснете бутона за проверка/пробна експлоатация

Монтирайте дренажния тръбопровод както е показано на
фигурата и вземете мерки срещу конденза. Неправилният
монтаж може да доведе до утечки и да намокри мебели и вещи.

TEST

на дистанционното управление. Модулът ще

започне пробна експлоатация. Натиснете бутона за избор
на работен режим
вентилатор

1-1.5 m

.

докато изберете работа на

След

това,

включване/изключване

1

натиснете

бутона

за

. Вентилаторът на вътрешния

модул и дренажната помпа ще започнат да работят.
Проверете дали от модула се източва водата. Натиснете
1

1.

Окачен прът

Монтирайте дренажните тръби.
• Придържайте се към възможно най-къси тръби и ги
наклонете надолу, за да не остава въздух в тръбата.
• Размерът на тръбата трябва да е равен или по-голям от
този на съединителната тръба (винилова тръба
с номинален диаметър 25 мм и външен диаметър 32 мм).
• Не използвайте филтър в дренажната тръба и никога не
потапяйте края на маркуча във вода. (Вижте фигура 2)
• Ако удължите дренажния маркуч, винаги го изолирайте
до страната на външния модул с полиетиленова пяна
(закупува се на място).
1

Дренажен маркуч, прикрепен към
вътрешния модул

2

Удължение на дренажния маркуч от
вътрешната страна

3

Стена

4

Полиетиленова пяна

• За да се осигури наклон надолу от 1:100, монтирайте
окачени пръти на всеки 1 до 1,5 м.
• Ако снаждате няколко дренажни тръби, монтирайте
тръбите както е показано.

2.

След приключване на работата, проверете дали
дренажът протича гладко.
• Уверете се, че дренажният маркуч е здраво закрепен.
• Налейте малко вода в дренажния контейнер, за да
проверите дали водата протича безпрепятствено.

TEST

, за да се върнете към първия режим.

Монтаж на електроокабеляването
Общи инструкции
■

Всички закупени на място части и материали, както и
извършените електрически работи, трябва да отговарят на
местните разпоредби.

■

Използвайте само медни проводници.

■

Следвайте "Схема на окабеляване", прикрепена към
капака на превключвателната кутия, за да извършите
окабеляването на външния модул, вътрешните модули и
дистанционното управление. За подробности по закачване
на дистанционното управление, вижте ръководството за
монтаж на дистанционното управление.

■

Всички електротехнически работи трябва да се извършват
само от квалифициран електротехник.

■

Трябва да се монтира прекъсвач на верига, способен да
прекъсне захранването на цялата система.

■

Тази система се състои от няколко вътрешни модула.
Отбележете всеки вътрешен модул като модул A, модул
B..., и внимавайте за правилното съответствие на кабелите
от клемната кутия към външния модул и ДП модула. Ако
окабеляването и тръбите между външния модул и даден
вътрешен модул не съвпадат, системата ще бъде
неизправна.

Електрически характеристики
Модел

Hz

Волта

Диапазон на
напрежението

FXDQ20+25

50

230

мин. 198–макс. 264

След приключване на електроокабеляването

Двигател на
вентилатора

Захранване

Проверете дренажния поток по време на режим ОХЛАЖДАНЕ,
разяснен в глава "Пробна експлоатация".

Модел

FXDQ20+25

Преди приключване на електроокабеляването
■

Свалете капака на превключвателната кутия и свържете
захранването и дистанционното управление към клемите.
(Вижте фигура 7)
Захранващи кабели

2

Кабелен порт

3

РС платка на вътрешен модул

4

Клеми на захранването

5

Управляващи проводници между блоковете

6

Проводници на устройство за дистанционно управление

7

Клеми на управляващите проводници

8

Капак на кутията с електрически детайли

9

Схема на окабеляване

10

Кутия с електрически детайли

Ръководство за монтаж и експлоатация

kW

FLA

16 A

0,01

0,1

За подробности, вижте електрическите данни.

Спецификации за закупените на място
предпазители и проводници
Захранващи кабели

Модел

Местни
предпазители

Проводник

Размер

H05VV-U3G

Местни
разпоредби

FXDQ20+25

16 A

Модел

Проводник

Размер

Екраниран
проводник (2)

0,75–1,25 мм2

FXDQ20+25

4

MFA

0,2

MCA: Мин.ток във верига (A)
MFA: Макс.ток в предпазител (A)
KW: Номинална мощност на двигателя на вентилатора (kW)
FLA: Ток при пълно натоварване (А)
БЕЛЕЖКА

1

MCA

FXDQ20+25M9V3B
Климатици от система VRV
4PW45000-2

БЕЛЕЖКА

■

За подробности, вижте глава "Пример за
окабеляване".

■

Допустимата дължина на управляващите
проводници между вътрешните и външния
модул, и между вътрешния модул и дистанционното управление са както следва:
• Външен модул – вътрешен модул: макс.
1000 м
(обща дължина на проводниците: 2000 м)
• Вътрешен
модул
–
дистанционно
управление: макс. 500 м

Пример за окабеляване и начин за
настройка на дистанционното
управление
Свързване на проводниците
■

Отворете превключвателната кутия, както е показано на
фигура 7, за да направите връзките.

Предпазни мерки
1.

Пример за окабеляване
■

Оборудвайте захранващите кабели на всеки модул с превключвател и предпазител, както е показано на фигура 16.
1

Захранване

2

Основен прекъсвач

3

Захранващи кабели

4

Управляващ проводник

5

Превключвател

6

Предпазител

7

ДП модул само за REYQ

8

Вътрешен блок

9

Устройство за дистанционно управление

Пример за пълна система (3 системи)
При използване на 1 дистанционно управление
1 вътрешен модул (нормална работа) (Вижте фигура 8)

За групово управление или използване с 2 дистанционни
управления (Вижте фигура 10)
При включване на ДП модул (Вижте фигура 12)

Спазвайте бележките по-долу при окабеляване на клемите
на захранването.
• Не свързвайте проводници с различно сечение към
клемите на захранващия блок. (Разхлабването на
връзките може да причини прегряване.)
• При свързване на проводници с едно и също сечение,
свържете ги съгласно фигурата.

1

Външен блок

2

Вътрешен блок

3

Дистанционно управление (опционални аксесоари)

4

Най-отдалечен вътрешен модул

5

За използване с 2 дистанционни управления

6

ДП модул

БЕЛЕЖКА

2.

Общият ток на кръстосаното окабеляване между
вътрешните модули трябва да бъде под 12 A. Разклонете
линията извън клемната платка на модула в съответствие
със стандартите за електрическо оборудване, когато
използвате два захранващи проводника с размер над 2 мм2
(Ø1,6).
Разклонението трябва да е екранирано, за да осигури
равна или по-голяма степен на изолация от самото
захранващо окабеляване.

3.

Не свързвайте проводници с различно сечение към една и
съща заземяваща клема. Хлабавината на връзката може
да наруши защитата.

4.

Кабелите и проводниците на дистанционното управление,
свързващи модулите, трябва да са разположени на поне
50 мм встрани от захранващите кабели. Неспазването на
това указание може да доведе до неизправност поради
електрически шум.

5.

За окабеляването на дистанционното управление, вижте
ръководството за монтаж на дистанционното управление,
предоставено с него.

6.

Никога не свързвайте захранващ проводник към клема за
управляващ проводник. Тази грешка може да повреди
цялата система.

7.

Използвайте само посочените кабели и свързвайте
стегнато проводниците към клемите. Внимавайте проводниците да не оказват прекомерно напрежение върху
клемите. Подредете прибрано кабелите, за да не пречат на
останалото оборудване, като например отварянето на
сервизния капак. Уверете се, че капакът се затваря добре.
Непълното свързване може да доведе до прегряване и
в най-лошия случай, до токов удар или пожар.

FXDQ20+25M9V3B
Климатици от система VRV
4PW45000-2

за

Не е необходимо да се определя адрес на
вътрешен модул, когато се използва групово
управление. Адресът се задава автоматично при
включване на захранването.

Предпазни мерки
1.

За захранване на модулите в една и съща система може да
се използва единичен превключвател. Разклонителните
превключватели и прекъсвачи на вериги, обаче, трябва да
се избират грижливо.

2.

За групово дистанционно управление, изберете пулт, който
подхожда за вътрешния модул с най-много функции.

3.

Не заземявайте оборудването за тръбите за газообразен
охладител и вода, за гръмоотводи и не заземявайте
кръстосано с телефони. Неправилното заземяване може
да доведе до токов удар.

Настройки на място
Настройката на място трябва да се извърши на дистанционното
управление според условията на инсталацията.
■

Настройката може да се направи чрез промяна на "Режим
номер", "№ на първи код" и "№ на втори код".

■

За настройката и експлоатацията, вижте "Местни
настройки" в ръководството за монтаж на дистанционното
управление.

Ръководство за монтаж и експлоатация

5

Обобщение на полевите настройки

10
(20)

2

3

6

01

02

Филтър с
повишена
дълготра
йност

±10.000
часа

±5.000
часа

Дълготраен
филтър

±2.500
часа

±1.250 часа

Описание на настройка
Замърсяване на
филтър – Силно/
Слабо
= Настройка за
задаване на време
между 2 съобщения на дисплея
за почистване на
филтъра. (Когато
замърсяването е
силно,
настройката може
да се промени на
половин интервал
между 2
съобщения на
дисплея за
почистване на
филтъра.

Стандартен
филтър

03

04

±200 часа

—

Настройка за показване
дисплея на интервал от
време между 2 почиствания
на филтъра

Показване

Не показвай

—

—

Използвайте
само сензора
на уреда (или
отдалечен
сензор, ако е
инсталиран).
(Вижте
бележка 6)

Използвайте
както сензора
на уреда (или
отдалечен
сензор, ако е
инсталиран)
—
И сензора на
дистанционнот
о управление.
(Вижте
бележки
4+5+6)

—

Използвайте
само сензора
на дистанционното
управление.
(Вижте
бележки 5+6)

Завъртете превключвателя за смяна на главен/подчинен
на РС платката на един от двата контролера за дистанционно управление в положение "S". (Вижте фигура 15)
(Оставете превключвателя на другия контролер за
дистанционно управление в положение "M".)
1

РС платка на дистанционно управление

2

Фабрична настройка

3

Трябва да се промени само едното дистанционно управление

Дължина

—

3

Настройка на вентилатора
при изключен термостат и
режим на отопление

Задаване на
скорост

OFF (ИЗКЛ)
(Вижте
бележка 3)

—

4

Диференциална автоматична
0°C
смяна

1°C

2°C

3°C
(Вижте
бележка
7)

5

Автоматичен рестарт след
спиране на захранването

Деактивиран

Активиран

—

—

9

Фиксиран главен в режим
охлаждане/отопление

Деактивиран

Активиран

—

—

13
(23)

6

Настройка на външно
статично налягане
(Да се задава в съответствие Нормално
със свързаното
съпротивление на канала)

Високо
статично
налягане

Ниско статично
—
налягане

15
(25)

3

Действие по изпомпване +
блокировка на изсушителя

Не е
оборудван

—

Работа

Спецификации на кабелите и начин за извършване на
окабеляването
• Свържете входа отвън към клеми T1 и T2 на клемната
платка (дистанционно управление към управляващи
проводници).

Сечение

1

—

1.

Спецификации на кабел

Подаване на ON/OFF
(ВКЛ/ИЗКЛ) сигнал отвън
Принудителен ON/OFF
(T1/T2 вход) = Настройка,
работа
когато трябва да се изпълни OFF (ИЗКЛ)
принудителна команда ON/
OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) отвън.

Оборудван

2.

Компютъризиран контрол (принудително
изключване и включване/изключване)

Изходен сигнал X1-X2 на
опционалния KRP1B PCB
комплект

LL

Вкарайте отвертка с клиновидна глава в отвора между
горната и долната част на дистанционното управление и,
като натискате на 2 места, отделете горната част. (Вижте
фигура 11)
(РС платката на дистанционното управление е закрепена
за горната му част.)

—

0

12
(22)

1.

±100 часа

Използвайте
само сензора
на уреда (или
отдалечен
сензор, ако е
инсталиран).
(Вижте
бележки 5+6)

Включен
термостат +
работещ
компресор

При използване на 2 контролера за дистанционно
управление, единият трябва да се зададе като "MAIN"
(главен), а другият като "SUB" (подчинен).

—

Използвайте
както сензора
на уреда (или
отдалечен
сензор, ако е
инсталиран)
Избор на термостатен сензор
И сензора на
дистанционното
управление.
(Вижте
бележки 5+6)

Термостатен сензор при
групово управление

■

Смяна между главен/подчинен
Силно

0

Втори код № (Забележка 2)

Леко

Режим
Първи
№
(Бележка 1) код №

Управление чрез 2 контролера за дистанционно
управление (Управление на 1 вътрешен модул чрез
2 контролера)

Неизправност

Външна клема

Екранирана винилова корда или кабел
(2 проводника)

0,75–1,25 мм2
Макс. 100 м
Контакт, който може да осигури минимално приложимия товар от 15 V DC,
10 mA

Вижте фигура 14.
1

—

2.

Вход А

Задействане
• Следващата таблица разяснява "принудителното
изключване"
и
"принудителното
включване/
изключване" в отговор на вход А.
Принудително изключване

включване/изключване

Вход "включване" спира работата

вход "изключване" "включване":
включва уреда (невъзможно чрез
дистанционно управление)

Вход "изключване" активира
управлението

вход "включване" "изключване":
изключва уреда чрез
дистанционното управление

—

Бележка 1 : Настройката се извършва в групов режим, но ако се избере номер на режим в скобите,
вътрешните модули могат да се настройват и поотделно.
Бележка 2 : Фабричните настройки за № на втори код са маркирани със сив фон.
Бележка 3 : Използвайте само в комбинация с опционалния дистанционен сензор или когато се
използва настройка 10-2-03.Бележка 4 : Ако се избере групово управление и ще се използва дистанционен сензор, тогава задайте
10-6-02 & 10-2-03.
Бележка 5 : Ако едновременно се задават настройки 10-6-02 + 10-2-01 или 10-2-02 или 10-2-03, тогава
настройка 10-2-01, 10-2-02 или 10-2-03 има приоритет.
Бележка 6 : Ако настройки 10-6-01 + 10-2-01 или 10-2-02 или 10-2-03 се задават едновременно, тогава
настройката за групово свързване 10-6-01 има приоритет, а при индивидуално свързване,
приоритет имат 10-2-01, 10-2-02 или 10-2-03.
Бележка 7 : Други настройки за диференциална автоматична смяна на температури са:
Втори код №
05
4°C
06
5°C
07
6°C
08
7°C

Ръководство за монтаж и експлоатация
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3.

Как се избира принудително изключване и включване/
изключване
• Включете захранването и след това използвайте
дистанционното управление, за да изберете операция.
• Поставете дистанционното управление в режим на
полеви настройки. За подробности, вижте глава "Как се
настройва поле" от ръководството за дистанционното
управление.
• Когато сте в режим на полеви настройки, изберете
режим № 12, след това задайте стойност "1" на номера
на първия код. След това задайте на № на втори код
(позиция) стойност "01" за принудително изключване и
стойност "02" за включване/изключване. (принудително
изключване при фабрична настройка.) (Вижте
фигура 17)
1

Втори код №

2

Режим №

3

Първи код №

4

Режим на полеви настройки

Изход за дренажен контейнер
■

Клиентът има възможност да избира разполагане на изхода
за дренажна вода от лявата или от дясната страна.

Централизирано управление
■

При централизираното управление трябва да се зададе №
на група. За подробности, вижте ръководството на всеки
опционален контролер за централизирано управление.

Пробна експлоатация
1

Отвор за приток на
въздух

2

Отвор за отвеждане на
въздух

3

Устройство за
дистанционно
управление

Вижте ръководството за монтаж на външния модул.
■

Оперативната лампа на дистанционното управление ще
мига при възникване на грешка. Проверете кода на
грешката на течнокристалния дисплей, за да идентифицирате проблема. Разяснение на кодовете на грешки и
съответните проблеми е предоставено в стикера
"Внимание при сервизно обслужване", включен в чантата
за аксесоари.

Поддръжка
Специални характеристики

Важно
■

Посока на всмукване на въздуха
■

Тази характеристика позволява на потребителя да избира
посоката на всмукване на въздуха. Чрез преместване на
плочата от долу назад, посоката на всмукване на въздух
може да се промени отзад към долната страна.

■

■

САМО КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ ИМА
ПРАВО ДА ИЗВЪРШВА ПОДДРЪЖКА.
ПРЕДИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОНТАКТИ, ВСИЧКИ ЗАХРАНВАЩИ ВЕРИГИ
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕКЪСНАТИ.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ИЛИ ВЪЗДУХ С ТЕМПЕРАТУРА
ОТ 50°C ИЛИ ПОВЕЧЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИТЕ
ФИЛТРИ И ВЪНШНИТЕ ПАНЕЛИ.

Как се почиства въздушния филтър
Почистете филтъра когато на дисплея се покаже "
"
(ВРЕМЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР).
Увеличете честотата на почистване, ако уредът е монтиран
в помещение със силно замърсен въздух.
(Като ваш собствен критерий, придържайте се към почистване
на филтъра веднъж на половин година.)
Ако замърсяването не може да се почисти, сменете въздушния
филтър. (Въздушният филтър за подмяна е опционален.)
БЕЛЕЖКА
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Не използвайте климатика без филтри, за да се
избегне натрупването на прах във вътрешността
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1.

Сваляне на въздушния филтър

■

Задно всмукване (Вижте фигура 5a):
Издърпайте долната страна на въздушния филтър назад,
над 2-те сгъвки.

■

Долно всмукване (Вижте фигура 5b):
Издърпайте филтъра над двете сгъвки, разположени
в задната страна на уреда.

2.

Почистване на въздушния филтър

■

Почистете прахта от въздушния филтър с прахосмукачка и
внимателно го изплакнете в студена вода. Не използвайте
миещ препарат или гореща вода, за да се избегне свиване
или деформиране на филтъра. След почистване, оставете
филтъра да изсъхне на сянка.

3.

Подмяна на въздушния филтър

■

Задно всмукване (Вижте фигура 5a):
Огънете филтъра зад клапата, разположена в горната част
на уреда и натиснете леко другата страна над 2-те сгъвки.

■

Долно всмукване (Вижте фигура 5b):
Огънете филтъра зад клапата, разположена в средата на
уреда и натиснете леко другата страна над 2-те сгъвки.

4.

След включване на захранването, натиснете бутона
FILTER SIGN RESET.

■

На дисплея изчезва надписът "TIME TO CLEAN AIR FILTER"
(време за почистване на въздушния филтър).
(За подробности, вижте ръководството за експлоатация на
външния модул.)

БЕЛЕЖКА

■

Не сваляйте въздушния филтър в други
случаи, освен за почистване. Излишното
дърпане на филтъра може да го повреди.

■

Не използвайте бензин, бензен, разредител,
полираща пудра, течен инсектицид. Те могат
да причинят обезцветяване или изкривяване.

■

Не допускайте намокряне на вътрешния
модул. Това може да причини токов удар или
пожар.

Бележки

Изисквания за изхвърлянето
Демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото
и останалите части, трябва да се извършват в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби.
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Схема на окабеляване
: ОКАБЕЛЯВАНЕ

BLK

: ЧЕРНО

: КЛЕМА

BLU

: СИНЬО

: КОНЕКТОР

ORG

: ОРАНЖЕВО

: КАБЕЛНА СКОБА

PNK

: РОЗОВО

: ПРЕДПАЗНО ЗАЗЕМЯВАНЕ (ВИНТ)

RED

: ЧЕРВЕНО

WHT

: БЯЛО

YLW

: ЖЪЛТО

A1P.................. ПЕЧАТНА ПЛАТКА
C1R ................. КОНДЕНЗАТОР (ВЕНТИЛАТОР)
F1U.................. ПРЕДПАЗИТЕЛ (250 V/10 A)
F2U.................. МЕСТЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ
HAP ................. СВЕТОДИОД (ИНДИКАТОР - ЗЕЛЕН)
M1F ................. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ (ВЕНТИЛАТОР)
Q1E ................. ДЕТЕКТОР ЗА УТЕЧКА НА ЗЕМЯТА
R1T.................. ТЕРМИСТОР (ВЪЗДУХ)
R2T,R3T........... ТЕРМИСТОР (ОХЛАДИТЕЛ)
RyF1-3 ............. МАГНИТНО РЕЛЕ (ВЕНТИЛАТОР)
X1M ................. КЛЕМА (ЗАХРАНВАНЕ)
X2M ................. КЛЕМА (УПРАВЛЕНИЕ)
T1R.................. ТРАНСФОРМАТОР (220-240 V/22 V)
Y1E.................. ЕЛЕКТРОННА РАЗШИРИТЕЛНА ВЕРИГА

ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ
J1EH................ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ
K1R.................. МАГНИТНО РЕЛЕ (J1EH)

АДАПТЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ
RyC,RyF .......... МАГНИТНО РЕЛЕ
RyH.................. МАГНИТНО РЕЛЕ (J1EH)
F1U,F2U .......... ПРЕДПАЗИТЕЛ (250 V/5 A)
X1A,X2A .......... КОНЕКТОР (АДАПТЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ)
X1M ................. КОНТАКТНА ПЛАСТИНА

КОНЕКТОР ЗА ОПЦИОНАЛНИ ЧАСТИ
X16A ................ КОНЕКТОР (АДАПТЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ)
X18A ................ КОНЕКТОР (АДАПТЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА)

RECEIVER/DISPLAY UNIT

: МОДУЛ ПРИЕМНИК/ДИСПЛЕЙ

WIRED REMOTE CONTROLLER

: КАБЕЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

SWITCH BOX

: ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛНА КУТИЯ

TRANSMISSION WIRING

: УПРАВЛЯВАЩИ ПРОВОДНИЦИ

INPUT FROM OUTSIDE

: ВХОД ОТВЪН

CENTRAL REMOTE CONTROLLER

: ЦЕНТРАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

БЕЛЕЖКА

1.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА СВЪРЗВАНЕ
КЪМ УРЕДА.

2.

X23A СЕ СВЪРЗВА, КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЦЕНТРАЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.

3.

ПРИ СВЪРЗВАНЕ НА ВХОДЯЩИ КАБЕЛИ ОТВЪН, ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗБИРАТ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ,
ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ.
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