РЪКОВОДСТВО
РЪКОВОДСТВО
МОНТАЖ
ЗАЗА
МОНТАЖ

Р

Инверторни
климатици
Инверторни
климатици
от от
СИСТЕМА
СИСТЕМА
VRVVRV Инверто

FXDQ20P7VEB
FXDQ20P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ63P7VEB
FXDQ63P7VEB

FXDQ20P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ63P7VEB

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
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CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

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

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 5th of April 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

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.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

TÜV (NB1856)
0305020101

<C>

DAIKIN.TCF.022G6/02-2010
<B>

<A>

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
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.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

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 *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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

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

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

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

FXDQ20P7VEB*, FXDQ25P7VEB*, FXDQ32P7VEB*, FXDQ40P7VEB*, FXDQ50P7VEB*, FXDQ63P7VEB*,

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

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

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Орииналното ръ оводство е написано на анлийс и ези . Те стовете
на останалите езици са преводи на орииналните инстр ции.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Моля,прочететевнимателнотези“ПРЕДПАЗНИМЕРКИ”преди
монтажаналиматичнотообордванеи омонтирайтеправилно.
Следзавършваненамонтажа,направетепробнаесплоатация,
задапроверитезанеизправности,иобяснетеналиентаа
даизползваидаподдържалиматиаспомощтана
ръоводствотозаесплоатация.Посъветвайтелиентадапази
ръоводствотозамонтаж,заедносръоводствотоза
есплоатация,насирномястозабъдещисправи.
Тозилиматисеотнасяъматеорията"реди,
недостъпнизашироатапблиа".
Товаепрод тот ласА.Вдомашнасреда,тозипрод т
можедапричинирадиоинтерференция,за оято
потребителятможедасеналожидавземесъответнимер и.
ЗначениенабележитеПРЕДУПРЕЖДЕНИЕиВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ..Неспазването на точните инстр ции може
да доведе до нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ .........Неспазванетонаточнитеинстрции
можедадоведедоповредана
имществоилинараняване,оито
моатдабъдатсериозни,в
зависимостотобстоятелствата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Поисайтемонтажнитеработидасеизвършатотдилъраили
отвалифициранперсонал.
Несеопитвайтедамонтирателиматиасами.
Неправилниятмонтажможедадоведедоизтичаненавода,
тоовидариилипожар.
• Монтирайте лимати а съласно инстр циите в това ръ оводство.
Неправилниятмонтажможедадоведедоизтичаненавода,
тоовидариилипожар.
• Конслтирайте се с вашия дилър за  азания а во да
предприемете в слчай на изтичане на охладителен аент. Коато
лимати ът ще се монтира в мал а стая, необходимо е да се вземат
съответни мер и та а, че оличеството изте ъл охладителен аент
да не превиши лимита за онцентрация в слчай на теч а.
Впротивенслчай,товаможедадоведедоинцидент
порадинедостинаислород.
• Приизпълнениенамонтажнитеработиследвадасеизползва
самопосоченотодопълнителнообордванеидетайли.
Неспазванетонатоваизисванеможедадоведедо
изтичаненавода,тоовидари,пожарилипаданенаблоа.

бъларс и

Ръ оводствозамонтаж
• Монтирайтелиматиавърхздраваоснова,оятоможеда
издържителотонареда.
Недостатъчнатаздравинанаосноватаможедадоведедо
паданенаобордванетоидапричининараняване.
• Монтажните работи следва да се извършват, ато се отчете
възможността от поява на силни ветрове, тайфни или земетресения.
Неспазванетонатоваизисванеповременамонтажа,може
дадоведедопаданенаредаидапричининаранявания.
• Осирете отделно захранване за този ред и извършване на всичи
елетричеси работи от валифициран персонал, съласно местните
и националните разпоредби и това ръоводство за монтаж.
Недостатъчният захранващ апацитет или неправилно извършените
еле тричес и работи моат да причинят то ови дари или пожар.
• Всичиабелиследвадасадобрезарепени,дасе
използватсамоизричноазанитевидовепроводници,и
върхонтатнитесъединенияилипроводницитенетрябва
даиманиавовъншновъздействие.
Неправилнотосвързванеилизарепваненапроводниците
можедадоведедоненормалнозаряванеилипожар.
• Припроарваненазахранващитеабелиисвързванена
абелитезадистанционнотоправлениеиправляващата
линия,разположетеабелитетаа,чеапаътна
онтролнататиядаезатворендобре.
Неправилнотопоставяненаапаанаонтролнататияможе
дадоведедотоовдар,пожарилипре ряваненалемите.
• Аоповременамонтажнитеработиимаизтичанена
охладителеназ,незабавнопроветретезоната.
Аоохладителниятазвлезевонтатсоън,можедасе
отделяттосичниазове.
• Следзавършваненамонтажа,проверетезатечинаохладителеназ.
Аовстаятаимаизтичаненаохладителеназ,ойтовлезе
в онтатсизточнинаоън(алорифер,печаили
сшилня),можедасеотделитосиченаз.
• Незабравяйтедаизлючитередапредидадоосвате
няоиотелетричеситемчасти.
• Недоосвайтепревлючвателясмориръце.
Товаможедапричинитоовдар.
• Незабравяйтедазаземителиматиа.
Незаземявайтередаъмтръбопроводи,ръмоотводиили
телефоннозаземяване.
Неправилно извършеното заземяване може да доведе до тоов дар или пожар.
Силнияттоовпиотсветавицаилидриизточнициможе
дапричиниповреданалиматичнатаинсталация.
• Задължителноинсталирайтедететорзатечиназемята.
Неоваталипсаможедадоведедотоовдарилипожар.
ВНИМАНИЕ
• Катоследватеинстрциитевтоваръоводствозамонтаж,
монтирайтедренажентръбопровод,задасеосириправилно
дрениранеиизолирайтетръбите,задасепредпазятотондензиране.
Неподходящиятдренажентръбопроводможедадоведедо
изтичаненаводаиповреданаимщество.
• Задасеизбе натпояватанашмилисмщениявобраза,
монтирайтевъншнитеивътрешнитемодли,асъщотаа
захранващиятабелисвързващитепроводници,наразстояние
поне1метъроттелевизориирадиоприемници.
(Взависимостотсилатанавходящияси нал,разстояниетоот
1метърможеданебъдедостатъчнозаелиминираненашма.)
• Предавателноторазстояниенадистанционнотоправление
(безжиченомплет)можедаепо-ъсооточаваното
в помещенияселетроннифлоресцентнилампи
(от инверторентипилитипсбързостартиране).
Монтирайтевътрешниямодлвъзможнонай-далечеот
флоресцентнилампи.
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• Неинсталирайтереданаследнитеместа:
1. Къдетоимаолямаонцентрациянапариилипръси
от минералнимасла(напр.,вхня).
Пластмасовитечастищесеповредят,моатда
изпаднатчастиидасестинедотечанавода.
2. Къдетосеотделяторозивниазове,напримерпарина
сярнаиселина.
Корозиранетонамеднитетръбиилизапоенитечасти
можедадоведедоизтичаненаохладител.
3. Вблизостдомашини,излъчващиелетроманитни
вълни.Елетроманитнитевълнимоатдапопречатна
работатанаправляващатасистемаидадоведатдо
неизправнофнционираненареда.
4. Къдетоможедаимаизтичаненавъзпламенимиазове,
натрпваненавълероднивланаизапалимпрахвъв
въздха,илиъдетосесъхраняватиобработват
летливизапалимивещества,атонапример
разредителиилибензин.
Използванетонаредапритаивасловияможеда
доведедопожар.
• Неседопирайтедоребратанатоплообменниа.
Неправилнотоборавенеможедадоведедонараняване.
• Бъдетеособеновнимателнипритранспортиранетонапродта.
Няоипрод тиизползватРРлентизаопаовата.Неизползвайте
РРлентиатосредствозатранспортиране.Товаеопасно.
• Изхвърлетебезопасноопаовъчнияматериал.
Опаовъчнитематериалиатопирониидриметалниили
дървеничасти,можедавипронижеидавинарани.
Отъснете и изхвърлете всичи пластмасови опаовъчни плиове,
за да не си ираят децата с тях. Ао деца ираят с пластмасова
торба, оято не е разъсана, те моат да се задшат.
• Неизлючвайтезахранванетоведнааследспираненаработата.
Винаи изчавайте поне 5 минти преди излючване на захранването.
Впротивенслчаймоатдавъзнинаттечинаводаи
дрипроблеми.
• Вдомашнасредатозипродтможедапричинирадио
интерференция,заоятопотребителятможедасеналожи
давземесъответнимери.
Спазвайтенационалнитестандартизамонтажниработи.

2. ПРЕДИ МОНТАЖА

Асесоарите, н жни за монтажа, трябва да останат във вас до
прилючване на монтажните работи. Не и изхвърляйте!
1. Вземетерешениезаначинанатранспортиране.
2. Оставете реда в опа ов ата м, до ато не пристинете на мястото
за монтаж. Коато разопа оването е неизбежно, използвайте лп
от ме а материя или предпазни плочи с въже при повдиането, за
да се избене повреда или надрас ване на реда.
Приразопа ованеилипреместваненаредаследразопа оване,
повдиайтереда атоохващатеза онзолитезао ачване.Неприлаайте
силавърхохладителнитетръби,дренажнитетръбиилифланците.
Предимонтираненаредасеверете,чесеизползва
охладителоттипR410A.
(Използванетонанеправилентипохладителщепопречи
нанормалнатаработанареда.)
Заоабеляванетонавъншниямодл,вижтеръоводствотоза
монтаж,предоставеносвъншниямодл.

2-1 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Инстртирайтелиентазаправилнияначиннаесплоатация
нареда(използванетонаразличнифнцииире лирането
натемператрата)ато инааратедаизпълнятсъответните
операциисамиспомощтанаръоводството.
• Немонтирайтенаместа,ъдетовъздхътсъдържаолеми
онцентрациинасол,например,вблизостдооеана,нито
наместа,ъдетонапрежениетовариразначително,
например,взаводи,наавтомобилиилиплавателнисъдове.
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2-2 АКСЕСОАРИ
Проверетедалиъмвашиямодлсавлючениследните
асесоари.
Наименование

Метална
с оба(1)

Количество

1бр.

Дренажен
мар ч(2)

Изолацияза
фитин

1бр.

Форма

по1отвсе и

по1отвсе и

затръбаза
течност(3)

Голяма(5)

затръбазааз(4)
Наименование

Винтовеза
аналните
фланци(7)

Количество

1 омпле т

Шайбаза
висящата
онзола(8)
8бр.

средна(6)
Фи сираща
пластинана
шайба(11)
4бр.

Голяма(9)
8бр.

26 бр.

Количество

С оба
1 омпле т

Форма

Наименование

Уплътняваща
подложа

мал а(10)
4бр.

Уплътнителен
материал(12)

Въздшен
филтър(13)

2бр.

1бр.

Форма

(Дро)
• Ръ оводствоза
е сплоатация
• Ръ оводствоза
монтаж(това
ръ оводство)

2-3 ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
• Тозивътрешенмод;лизис ваналичиетонаединот
посоченитепо-дол; онтролеризадистанционно
;правление.
Устройствозадистанционноправление
Тип абелен

BRC1C61/BRC1D52/BRC1E51

Безжичентип(Типстоплинна
помпа/Типсамосохлаждане)

BRC4C65/BRC4C66

ЗА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПОЛАГАЙТЕ СПЕЦИАЛНИ
ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И
ПРОВЕРЕТЕ СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖА.
а.Елементизапровераследприлючваненамонтажа
Елементи, оитодасе
онтролират

А онесеизвърши
правилно, а вое
вероятнодавъзни не

За репенилисаздраво
външниятивътрешният
модл?

Модлътможедападне,
давибрираилидаиздава
шм.

Извършеналиепровер а
затеч инааз?

Товаможедадоведедо
недостатъчноохлаждане.

Изолиранлиенапълно
редът?

Кондензиралатавода
можеда апе.

Течелибезпрепятствено
дренажът?

Кондензиралатавода
можеда апе.

Отоварялизахранващото
напрежениенапосоченото
върхтабелатасъс
специфиации?

Уредътможеда
фн циониранеизправно
илидаизорятня ои
омпоненти.

Проверете

бъларс и

Правилнолиезаземен
редът?

Неправилното
заземяванеможеда
доведедото овдар.

Отоварялиразмерътна
абелитена
специфи ациите?

Уредътможеда
фн циониранеизправно
илидаизорятня ои
омпоненти.

Имализапшванена
отворзаприто или
отвежданенавъздхна
ня ойотвътрешнитеили
външнимодли?

Товаможедадоведедо
недостатъчноохлаждане.

Отбелязанилиса
дължинатанатръбитеза
охладители
допълнителнозареденото
оличествоохладител?

Зареденото оличество
охладителвсистемата
можеданееясно.

• Къдетоподътедостатъчноздрав,задаиздържи
тежесттанавътрешниямодл.
• Къдетофалшивияттаваннесезабелязваприналон.
• Къдетонямаопасностотизтичаненазапалимаз.
• Къдетоможедасеосиридостатъчноразстояниеза
поддръжаисервизнообслжване.(ВижтеФи.1)
• Къдетопреарванетонатръбимеждвъншнияи
вътрешниямодлевъзможноврамитенадопстимите
ораничения.(Вижтеръоводствотозамонтажна
външниямодл.)
• Тозиреднеепредназначензаработавъв
взривоопаснасреда.

*300
300 или
или
повече
повече
Контролна кутия
Пространство
Пространство
за поддръжка
за поддръжка

200

Вижтесъщо“ПРЕДПАЗНИМЕРКИ”.
б.Елементизапроверапридоставата
Елементи, оитодасе онтролират

Проверете

*H2=20 или повече

Разяснихтелидействиетонаредаипо азахтели
ръ оводствотозае сплоатацияна лиента?
Предадохтелиръ оводствотозае сплоатацияи
аранционната артанапотребителя?
Разяснихтелина лиентаначиназаподдръж аи
почистваненаелементите,за пванинамясто
(въздшенфилтър,решет а(изпс ателенисм ателен
отвор)?
Предоставихтелиръ оводстватазаместноснабдяване
(а оимата ива)на лиента?

в.Точизаразяснениеотносноработатанареда
Точитеотръоводството,отбелязанисъсзна
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕи
ВНИМАНИЕ,сасвързани
с вероятностоттелеснонараняванеиматериалниповреди
принеправилноизползваненапродта.Съответно,
трябвадаразяснитеподробносъдържаниетоимида
поисатеотлиентадапрочетеръоводствотоза
есплоатация.

3. ИЗБОР НА МЯСТО ЗА МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ
• Приместененаредаповременаилиследразопаованео
повдиайтечрезхващанезаповдиащитеши.Неоазвайте
силиевърхдричасти,особеноохладителнитетръби,
дренажнитетръбиифланците.
• А осчитате,чевлажносттанатаванаможеда
надвиши30°CиRH80%,подсилетеизолациятана
орп;са.
Използвайтестъ ленаватаилиполиетиленовапяна
атоизолация, оятоданеепо-дебелаот10ммида
сепобиравтаваннияотвор.
(1) Изберетемястонамонтаж,оетоотоваряна
следнитеизисванияиеодобреноотлиентави.
• Къдетоможедасеосириоптималноразпределениена
въздха.
• Къдетонищонезапшвапреминаванетонавъздха.
• Къдетоондензиралатаводаможедасеизточи
подходящо.

бъларс и

Таван
Фиг. 1

2500 или повече

Уредътможеда
фн циониранеизправно
илидаизорятня ои
омпоненти.

*H1= 240
или повече

Правилнолиеизвършено
о абеляванетои
тръбопроводите?

Подова повърхност
(дължина: mm)

• *H1размерътпо азваминималнатависочинана
мод;ла.
• Изберете*H1,*H2размерта а,чедасеоси;ри
на лоннадол;отпоне1/100, а тоепосочено
в “7. ДРЕНАЖНИРАБОТИ”.
• ПриизползваненамонтажнатиязаадаптернаРС
плата(KRP1BA101),продаванаотделно,сеизисва
разстояниезаобслжванеиподдръжа,отбелязано
с “*”.
[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]
• Задасеизбенатпояватанашмилисмщения
в образа,монтирайтевъншнитеивътрешнитемодли,
а същотаазахранващиятабелисвързващите
проводницинаразстояниепоне1метъроттелевизори
ирадиоприемници.(Взависимостотдължинатана
радиовълните,разстояниетоот1метърможедане
бъдедостатъчнозаелиминираненашма.)
• Аобезжичниятомплетсеинсталиравпомещение
с елетроннифлоресцентнилампи(инверторниили
с бързстарт),предавателноторазстояниена
дистанционнотоправлениеможедасесъси.
Монтирайтевътрешниямодлвъзможнонай-далече
от флоресцентнилампи.
(2) Използвайтеоачващиболтовезамонтажа.
Проверетедалитаванътедостатъчносилен,за
да издържителотонареда.Аоимаопасност,
репететаванапредимонтажанареда.
• Задасеизбенедопирнавентилатора,дасевземепредвид
нќоќотследнитепредпазнимери:
- Уредътдасемонтира, ол отоможепо-висо о, ато
дънотоенай-мал она2,7м.
- Уредътдасемонтира, ол отоможепо-висо о, ато
дънотоенай-мал она2,5м,а овентилаторъте
защитенотчасти, оитомоатдаседемонтиратбез
инстр;менти(напр.де оративен апа ,решет а...).
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- Уредътдасемонтирастръбиирешета,оитомоатда
седемонтиратсамосинстрменти.Тойтрќбвадасе
монтиратаа,чедасеосиридостатъчназащитапротив
допирсвентилатора.Аотръбопроводитесаснабденис
ремонтенапа,тойтрќбвадаможедаседемонтирасамо
синстрменти,задасеизбенедопирсвентилатора.
Степентаназащитатрќбвадаотоварќнадействащото
европейсоиместнозаонодателство.Нќмаораничениќ
зависочинатанамонтаж.

4. ПОДГОТОВКИ ПРЕДИ МОНТАЖА
(1) Потвърдетепозиционнотоотношениемеждредаи
оачващитеболтове.(ВижтеФи.2)
• Монтирайтеревизионнияотворотстранинаонтролната
тиянамясто,ъдетоможелеснодасеосъществи
поддръжаипроверанаонтролнататияидренажната
помпа.Монтирайтеревизионнияотворсъщоивдолната
частнамодла.
620
(дължина: mm)

Отвор за
приток на
въздух

Дренажна помпа

Контролна
кутия

А

Отвор за
отвеждане
на въздух

Плоча на тавана

В
(Резба на окачващия болт)

500
Резба на
окачващия
болт

(3) Отворетемонтажнияотвор.(Предварително
направенитавани)
• Следатосеотворимонтаженотворвтавана,
ъдетощесемонтираредът,преарайте
охладителнитеидренажнитетръби,правляващите
проводнициитезинадистанционнотоправление
(освенвслчайнабезжично)ъмотворитезатръби
ипроводницинареда.
Вижте“6.РАБОТАПОТРЪБОПРОВОДАЗА
ОХЛАДИТЕЛЕНАГЕНТ”,“7.ДРЕНАЖНИРАБОТИ”,и
“10.ПРИМЕРЗАОКАБЕЛЯВАНЕ”.
• Следотваряненаотворвтавана,проверетедали
таванътенивелиран,а оен;жно.Можедасе
наложи; репваненатаваннатарам а,задасе
предотврати латене.
Конс;лтирайтесесархите тилидърводелецза
подробностите.
(4) Монтирайтеоачващитеболтове.
(ИзползвайтеоачващиболтовеW3/8доM10.).
Използвайтевтлованерзасъществващитавании
вопанавложа,вопананерилидризапенинамясто
частизановитетавани,задарепитетаванатаа,чеда
издържителотонареда.(ВижтеФи.3)
Анкерен болт
Дълга гайка или винтова муфа
Окачващ болт
Вътрешен модул
Бележка: Всички горни части се закупуват на място.
Фиг. 3

450×450
(Размер на
ревизионен отвор)

(5) Вслчайнадолновсмване
(1) Свалете апа ана амерата.(7места)
(2) Поставетеотновосваления апа на амерата
с ориентация,по азананафи.4(7места)
(3) Поставетевъздшнияфилтър(асесоар)поначина,
поазаннадиарамата.
Четиритеотвора,оитонемоатдасепориятот
въздшнияфилтър,трябвадасепориятсъсзапена
местнолента.

Таван
СЕРВИЗНО ПРОСТРАНСТВО
620

Отвор за приток
на въздух

(1)

А

Капак на камера
Отвеждане
на въздуха

Възможна видимост
Сервизен капак
(Отвор на тавана)

Фиг. 2

(2)

(дължина:mm)
Модел
Тип20·25·32

А

В

700

740

Тип40·50

900

940

Тип63

1100

1140

(2) Уверетесе,чедиапазонътнавъншнотостатично
наляаненамодланеенадвишен.
(Вижтетехничесатадоментациязадиапазонана
настройанавъншнотостатичноналяане.)

4

Капак на камера

Отвеждане
на въздуха

Фиг. 4

Отвор за приток
на въздух

бъларс и

(3)

Основен
модул
Сила

Филтър

Закрепете филтъра
към основния модул,
като натиснете надолу
върху сгъвките.

Ниво

Сила

Винилова тръбичка

(4) Затенетеорнатаайа.

6. РАБОТА ПО ТРЪБОПРОВОДА ЗА
ОХЛАДИТЕЛЕН АГЕНТ

В случай на долна страна

В случай на задна страна

5. МОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
〈〈Приизвършваненамонтажнитеработи,използвайте
предоставенитеасесоариипосоченитеотнашата
фирмачасти.〉〉
(1) Монтирайтевременновътрешниямодл.
• Зарепете онзолата за оачване ъм оачващия
болт. Зарепете я здраво чрез айа и шайба от
орната и долната страна на онзолата. (Вижте
Фи . 5)
[ Закрепване на конзолата за окачване ] [ Как се закрепват шайбите ]
Части за закупуване
на място
Шайба за висящата
конзола (8)
(аксесоар)
Конзола
за окачване
Затегнете
(двойна гайка)
Фиг. 5

Поставете под шайбата
Фиксираща пластина
на шайба (11)
(аксесоар)

[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]
Тъй ато;редътизползвапластмасовдренажен
онтейнер,пазетеотнавлизаненач;ждителаи
пръс иотзаваряваневотвораповременамонтажа.

〈Заохладителниятръбопроводнавъншниямодл,вижте
ръоводствотозамонтаж,предоставеносвъншния
модл.〉
〈Направетепълнатоплоизолацияотдветестранина
тръбитезаазизатечност.Впротивенслчай,поняоа
можедасепоявяттечовенавода.
Използвайте изолация, оято може да издържи на
температри от поне 120°C. Подсилете изолацията на
охладителните тръби споредсловиятанамястотона
монтажа.Аотемператратанадтаванаможеда
достине30°CиливлажностRH80%.Наповърхносттана
изолациятаможедасеобразваонденз.〉
ВНИМАНИЕ
Следвайтеточ итепо-дол;.
• Използвайтеножов азатръбииразширение,
подходящизаизползванияохладител.
• Нанесетеестерноилиполиестерномаслоо оло
развалцованитечастиприразвалцованасвръз а.
• Използвайтесамоайитесвътрешенонс,предоставени
среда.Използванетонадриайиможедадоведедотеч
наохладителя.
• Запредпазванеотпрониваненапрах,влааиличждитела
втръбата,притиснетераяилиообвийтеслента.
• Недопсайтечастиетовциъланаохлажданенаниави
дривещества,атовъздхидр.Аоповременаработапо
стройствотосеполчиизтичаненаохладителеназ,
незабавнопроветретедобрепомещението.
(1) Съединететръбите.
• Външниятмодлсезареждасохладител.
• Използвайтесъвместноаеченизатяащлючпри
свързванеилиразединяваненатръбиъм/отмодла,ато
епоазанонафирата.(ВижтеФи.6)
Затягащ ключ

(2) Релирайтевисочинатанареда.
(3) Проверетедалиредътенивелиран.
ВНИМАНИЕ
• Уверетесе,чередътенивелиран,атоизползвате
нивелирилипластмасоватръбича,пълнасвода.
Коатоизползватепластмасоватръбичавместо
нивелир,измеретеорнатаповърхностнареда
спрямодватараянатръбичатаинивелирайтереда
хоризонтално.(Особенотрябвадасевнимаваредът
данеемонтирантаа,ченалонътданеевпосоата
надренажнататръба,тъйатотоваможедадоведедо
течове.)

бъларс и

Естерно или
полиестерно масло

Гаечен ключ
Гайка с вътрешен
конус

Съединение на тръбите
Фиг. 6

Фиг. 7

• ВижтеТаблица1заразмеритенаайитесвътрешенонс.
• Нанесетеестерноилиполиестерномаслоо оло
развалцованитечасти(отвътреиотвън), оато
използватесъединенияс он;совиднаай а,след
оетозавъртете3-4пътинаръ а.(ВижтеФи.7)
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• ВижтеТаблица1замоментаназатяане.
Таблица1

33–39N·m

12,8–13,2

φ12,7

50–60N·m

16,2–16,6

φ15,9

63–75N·m

19,3–19,7

0

φ9,5

R0,4-0,8
A

8,7–9,1
0

15–17N·m

0

φ6,4

Формана
развалцов ата

45 Ⳳ2

Размерна
развалцов аА
(мм)

0

Затяащмомент

90 Ⳳ2

Размер
на
тръбата

ВНИМАНИЕ
Пренатяанетоможедаповредиразвалцоватаида
доведедотечове.
Внимавайтемаслотоданеприлепнеъмдричасти,
освенразвалцованатачаст.Аомаслотозалепнеъм
меничастиидр.под.,имавероятностотповреда
чрезразваляненаматериала.
• ВижтеТаблица2,а онеразполаатесъсстяащ люч.
Използванетонааечен лючзастяанена
он;совидниай иводидовнезапнонарастванена
затяащиямоментследопределенаточ а.
Оттамнататъ ,затенетеай атадосъответнияъъл,
посоченвТаблица2.

ВНИМАНИЕ
Изолирайтевсич иместнитръбипоцялатаим
дължинадосъединениятавъввътрешносттана
мод;ла.Върх;от рититетръбиможедасеобраз;ва
онденз,адо осванетодотяхможедапричини
изаряния.
• Призапояваненатръбитезахладиленаент,първо
направетепрод;хванесазотилиизпълнете
запояването(ВНИМАНИЕ2)до атоподаватеазотв
тръбитезахладиленаент(ВНИМАНИЕ1),ана рая
свържетевътрешниямод;лчрезразвалцовани
съединения.(ВижтеФи.9)
ВНИМАНИЕ
1. Призапояванесподаваненаазотвтръбата,наляането
2
наазотатрябвадабъде0,02MPa(0,2kg/cm ),
релирайтеочрезредционниялапан.(Наляанетое
таова,чепобзатавиподхвалевятър.)
2. Неизползвайтефлюспризапояваненасъединенияна
тръбизаохладител.
Използвайтеприпойнаосноватанафосфорнамед
(BCup-2:JISZ3264/B-Cu93P-710/795:ISO3677),ойтоне
изисвафлюс.(Използванетонафлюс,съдържащхлор,
можедапричиниородираненатръбите.Използването
нафлюс,съдържащхлор,можедапричиниразршаване
наохладителнатасмазаидасеотразинеблаоприятно
върхохладителниятръбопровод.)

(2) Следприлючваненаработата,проверетеза
евенталнитечовенааз.
(3) Следпроверазатечинааз,изолирайтетръбните
съединениясъласноФи.8.
• Изолирайте,атоизползватеизолациятазафитини(3)
(4),предоставенастръбитезаазитечност.Освентова,
проверетедалиизолациятазафитините(3)(4)на
тръбитезаазитечностесшевоветенаоре.
(Затенетедвата раясъсс оба(9)).
• Затръбатазааз,обвийтесредната;плътнителна
подлож а(6)надизолациятазафитина(4)(частта
с он;совиднатаай а).
Процедура по изолация на тръбите за течност
Изолационен материал за
тръбите (основен модул)

Изолация за фитинг (3)
(аксесоар)
Съединение с конусна гайка

Прикрепете към основата

Обърнете шевовете нагоре

Основен модул
Скоба (9) (аксесоар)

Материал за изолация на тръбите
(Закупува се на място)

Тръба за течност

Тръба за газ
Процедура по изолация на тръбите за газ

Редукционен клапан
Част за запояване
Азот
Тръбопровод за охладителя
Фиг. 9

Изолираща лента

Ръчен
клапан

Азот

Несепрепоръчва,новаварийнаситация
Задължителноеизползванетоназатяащлюч,ноаосе
налаадамонтиратередабезнео,можетедасевъзползвате
отметодазамонтаж,описанпо-дол.
Следприлючваненаработата,проверетезаевентални
течовенааз.
Впроцесаназатяаненаонсовиднатаайасаеченлюч,
в еднаточазатяащиятмоментвнезапносевеличава.От
товаположениенататъ,затяайтеайатаврамитенаъъла,
посоченпо-дол:
Таблица2
Размерна
тръбата

Ъълнапоследващо
затяане

Препоръчителна
дължинаналостана
инстрмента

φ 6,4(1/4”)

60до90радса

Прибл.150мм

φ 9,5(3/8”)

60до90радса

Прибл.200мм

φ 12,7(1/2”)

30до60радса

Прибл.250мм

φ 15,9(5/8”)

30до60радса

Прибл.300мм

Изолационен материал за Изолация за фитинг (4)
Средна уплътняваща
тръбите (основен модул) (аксесоар)
подложка (6)
Съединение с конусна гайка
Прикрепете
(аксесоар)
към основата
Обърнете шевовете нагоре
Основен модул
Скоба (9)
(аксесоар)

Материал за изолация на тръбите
(Закупува се на място)

Обвийте около горната част на
съединението с конусовидна гайка.

Фиг. 8

6

бъларс и

7. ДРЕНАЖНИ РАБОТИ
ВНИМАНИЕ
• Изпразнетенапълноотвода,предидасъединитеанала.
(1) Монтирайтедренажнитетръби.

(аксесоар)
Дренажен маркуч (2)
(аксесоар)

Лента
Дренажно гнездо

Тръбопровод за охладител
Сервизен дренажен отвор
(с гумена капачка)

• Проверетедалидренажътработиправилно.
• Диаметърътнадренажнататръбатрябвадаепо-олямили
равеннадиаметъранасъединителнататръба(винилова
тръба,размер:20мм;външенразмер:26мм).(несе
в лючваверти алнатачаст)
• Направетедренажнататръбаъсаисналоннадолпри
радиентотпоне1/100,задасепредотвратиобразването
навъздшниджобове.
(ВижтеФи.10)

Голяма уплътняваща
подложка (5)
(аксесоар)
Метална скоба (1)
(аксесоар)

Метална скоба (1)

Фиг. 11

≤4 мм
Фиг. 12

〈 ПРЕДПАЗНИМЕРКИПРИПОВДИГНАТИДРЕНАЖНИ
ТРЪБИ〉
• Височинатанаповдинататадренажнатръбане
трябвадаеповечеот600мм.
• Разположетеповдинататадренажнатръба
верти алноисе;верете,чеенанеповечеот300мм
разстояниеот;реда.(ВижтеФи.13)
Плоча на тавана
300 мм или по-малко
1 – 1,5 м

Скоба за
окачване

Регулируем обхват
(600 мм или по-малко)

Метална скоба (1) (аксесоар)

Дренажна издигаща се тръба

Дренажен маркуч (2) (аксесоар)

(Закупува се на място)

Дренажен маркуч (2) (аксесоар)
Хоризонтално
или наклон
нагоре

Централна дренажна тръба
(с наклон от поне 1/100)
600 мм или
по-малко

Разположете дренажния отвор
хоризонтално или с лек наклон нагоре.
Ако има въздушен джоб, може да се получи
шум като резултат от обратното протичане
на вода след спиране на дренажната помпа.
Фиг. 13

Фиг. 10

ВНИМАНИЕ
Събиранетонаводавдренажниятръбопровод
можедадоведедонеовотозапшване.
• Задасепредпазидренажнататръбаотпровисване,
разположетеонзолизаоачваненавсеи1до1,5м.
• Използвайтедренажниямарч(2)иметалнатасоба(1).
В арайтедо райдренажниямарч(2)вдренажното
нездоизатенетездравометалнатасоба(1)сорната
частналентатавърх; раянамар ;ча.Затенете
металнатасоба(1),доатолаватанавинтасеподадена
по-малоот4ммотмарча.(ВижтеФи.11,12)
• Дветеобластипо-дол;трябвадасеизолират,тъй
атоможедасеобраз;ва онденз,водещдоизтичане
навода.
• Вътрешнидренажнитръби
• Дренажнонездо
Катоследватедолнатафи;ра,изолирайтеметалната
с оба(1)идренажниямарч(2)спредоставената
оляма;плътнителнаподлож а(5).
(ВижтеФи.12)

бъларс и

〈 ПРЕДПАЗНИМЕРКИ〉
Съединениянадренажнитръби
• Несъединявайтедренажнитетръбидиретноъм
анализационнитетръби,оитомиришатнаамоня.
Амоняътванализациятаможеданавлезевъввътрешния
модлпрездренажнитетръбиидаородира
топлообменниа.
• Не;с; вайтеинеоъвайтедренажниямарч(2),зада
несеприлаапре омерно;силиевърх;нео.
(Товаможедадоведедотечове.)
• А оизползватецентралнадренажнатръба,следвайте
процед;рата,по азананафи;ра10.
• Изберетецентралнадренажнатръбасправиленразмер
споредапацитетанасвързаниямодл.
(2) Следприлючваненаработата,проверетедали
дренажътпротичаладопоначина,описанпо-дол.
ВНИМАНИЕ
• Работитепоелетричесотооабеляванетрябвадасе
извършатотвалифицираниелетротехници.
• Аоработниците,извършилиелетрооабеляването,нямат
валифиациянаелетротехници,следПРОБНАТА
ЕКСПЛОАТАЦИЯтрябвадасеизпълнятстъпитеот3до7.
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1. Свалетеапаанаонтролнататия.Свържете
дистанционнотоправлениеизахранването(единична
фаза,50Hz220-240Vилиединичнафаза,60Hz220V)
съответноъмлемнияблоисъщотаанадеждно
свържетезаземяването(атоепоазанонаследващата
фира).
ВНИМАНИЕ
Надежднопристенетеабелитесъссобите(9)(10),
предлааниатоасесоари,атоепоазанонафи.17
таа,чеданесепражнявасилиевърхместатана
абелнитевръзи.
2. Уверетесе,чеапаътнаонтролнататияезатворен,
предидавлючитезахранването.
3. Свалетеревизионния апа .
4. Налейтепостепенноооло1литърводапрезревизионния
отворвдренажнияонтейнер,задапроверитеоттичането.
ВНИМАНИЕ
Недопсайтедасеоазвавъншносилиевърхплаващия
превлючвател.
(Товаможедаосчпи.)
5. Поставетеревизионнияапа.
6. Изпълнетеследнатаоперациячрездистанционното
правлениеипроверетедренажа.
• Натиснетебтоназапровера/пробнаесплоатация
“ TEST ”надистанционнотоправление.Модлътще
започнепробнаесплоатация.Натиснетебтоназа
изборнарежим"

"иизберетережимна

ВЕНТИЛАТОР"
".
• Натиснетебтоназавлючване/излючване" ".
(Вътрешниятвентилаторидренажнатапомпаще
заработят.)
ВНИМАНИЕ
Вентилаторътсъщощесевъртивтовавреме.Бъдете
внимателни.
Недоосвайтедренажнатапомпа,задасепредпазитеот
тоовдар.
Дренажен отвор

Ревизионен отвор
Преносима помпа
Ревизионен капак

Тръбопровод
за охладител

Кофа

Сервизен дренажен отвор
(с гумена капачка)

L

PC платка на
вътрешен модул
(ASSY)
P1

P2

REMOTE
CONTRL

F1

F2

TRANSMISSION
WIRING

T1

T2

FORCED
OFF

P1

P2

REMOTE
CONTRL

F1

F2

TRANSMISSION
WIRING

T1

T2

FORCED
OFF

L

Начин за свързване
към клеми на
дистанционното
управление

Клемен блок

N

L N

Захранване:
Единична фаза,
50 Hz, 220 V~
240V
Единична фаза,
60 Hz, 220 V
Метод за
свързване на
захранваща клема

8. МОНТИРАНЕ НА КАНАЛА
Съединетеместнозапенияанал.
Странанапритонавъздх
• Поставетеаналаифланецанавходящатастрана(запва
сенамясто).
• Свържетефланецаъмосновниямодлсасесоарните
винтове(7).
Клас

20·25·32

40·50

63

Бройпозиции

16

22

26

• Обвийтефланецанавходящатастранаизонатана
свързваненааналасалминиевалентаилидрподобен
материал,заданеизлизавъздх.
ВНИМАНИЕ
Призарепваненааналъмвходящатастрана,незабравяйте
дапоставитевъздшенфилтървътревотворазапритона
въздх.(Използвайтевъздшенфилтър,чиятоефетивностна
събираненапрахепоне50%сравиметричнатехниа).
Влючениятфилтърнесеизползва,оатосепоставявходящ
анал.
Фланец
(Закупува се на място)
Съединителен винт (7)

Основен
модул

(аксесоар)

Изолационен
Фланец материал
(Закупува се
на място)

Алуминиева лента
(Закупува се на място)
Алуминиева лента
(Закупува се на място)
Страна на приток на въздух

Страна на отвеждане на въздух

Странанаотвежданенавъздх
• Съединетеаналаспоредвътрешносттанаизходящия
фланец.
• Обвийтефланецанаизходящатастранаизонатана
свързваненааналасалминиевалентаилидрподобен
материал,заданеизлизавъздх.
ВНИМАНИЕ
• Изолирайтеанала,заданесеобразваонденз.
(Материал:стъленаватаилиполиетиленовапяна,
25 мм дебелина)
• Използвайтеелетричесаизолациямежданалаи
стената,оатоизползватеметалнианализапреарване
на металнителетвинамрежатаилиорадниформиили
металниплочивдървенисради.
• Разяснетеналиентаначиназаподдръжаипочистване
на елементите,запванинамясто(въздшенфилтър,
решета(изпсателенисмателенотвор).

Клемен блок

7. Зазавършваненаоперациятаизползвайте
дистанционнотоправление.

8

бъларс и

9. ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ
9-1 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ
• Из лючетезахранванетопредидазапочнетеработа.
• Всичизапенинамясточастииматериали,атои
извършенитеелетричесиработи,трябвадаотоварятна
местнитеразпоредби.
• Използвайтесамомеднипроводници.
• Приполааненаелетрооабеляването,вижтесъщо
схематазаоабеляване,прирепенаъмапаана
онтролнататия.
• Заподробностипозаачваненадистанционното
правление,вижте“РЪКОВОДСТВОТОЗАМОНТАЖНА
ДИСТАНЦИОННОТОУПРАВЛЕНИЕ”.
• Всичиелетротехничесиработитрябвадасеизвършват
самоотвалифициранелетротехни.
• Тазисистемасесъстоиотняоловътрешнимодла.
МарирайтевсеивътрешенмодлатомодлА,модлВ...
исеверете,чесвързваниятавлемнататиязавъншния
ивътрешниямодлсъвпадат.Аооабеляванетоитръбите
междвъншниямодлидаденвътрешенмодлнесъвпадат,
систематащебъденеизправна.
• Трябвадасемонтирапреъсвачнавериа,способенда
преъснезахранванетонацялатасистема.
• Вижтеръоводствотозамонтажнавъншниямодлотносно
размераназахранващитеабели,свързаниъмвъншния
модл,апацитетанапреъсвачаипревлючвателя,атои
инстрциизаоабеляването.
• Незабравяйтедазаземителиматиа.
• Заземяващият абелнетрябвадавлизав онта т
с азовииводопроводнитръби,ръмоотводиили
със заземяванетонателефоннителинии.
• Тръбизааз:;теч итенаазмоатдапричинят
е сплозииипожари.
• Воднитръби:тенемоатдасезаземяват,а оса
твърдивиниловитръби.
• Телефоннизаземяващи абелииръмоотводи:
земниятпотенциалприпаданенамълниястава
из лючителновисо .
• Задасеизбене ъсосъединениеназахранващия
проводни ,използвайтеизолирани леми.
• Нев лючвайтезахранването(пре ъсвачнавериата
илипре ъсвачза;теч иназемята),до атоне
при лючитесцялатаработа.

БЕЛЕЖКИ
1. Поазвасесамовслчайназащитенитръби.Използвайте
H07RN-F,аонямазащита.
2. Дебелинанаизолацията:1ммилиповече.
3. Аооабеляванетоенамясто,ъдетоможелеснодабъде
допираноотхора,монтирайтепреъсвачпринеизправност
назаземяването,запредпазванеоттоовдар.
4. Приизползваненатаъвпреъсвач,изберететаъвмодел,
ойтослжиизапредпазванесрещпреомерентоиъсо
съединение.
Приизползваненапреъсвачпринеизправностназаземяванетосамозазаземяващотостройство,непременно
използвайтеснеоипреъсвачнапроводниците.
• Дължинатанаправляващотооабеляване абелитеза
дистанционното;правлениесаследните.
Дължинана;правляващотоо абеляванеи
о абеляванетозадистанционно;правление
Външенмодл–вътрешенмодл

Ма с.1000м
(Общадължинана
проводниците:2000м)

Вътрешенмодл–дистанционно
правление

Ма с.500м

9-3 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модли
Модел

Hz

Волт
а

Диапазон на
напрежението

220240

Мин.
198
Ма с.
264

20·25·32
40

50

50
63
20·25·32
40
50
63

MCA:
KW:

60

220

Мин.
198
Ма с.
242

минималнасиланато авъввериата(A)
Мощностнадвиателянавентилатора(kW)

Захранване

Двиателна
вентилатора

MCA

kW

MFA

FLA

0,8

0,062

0,6

1,0

0,062

0,8

1,0

16

0,13

0,8

1,1

0,13

0,9

0,9

0,062

0,7

1,1
1,3
1,4

16

0,062

0,9

0,13

1,0

0,13

1,1

MFA: ма сималнасиланато авъввериата(A)
FLA: То припълнонатоварване(A)

9-2 СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ЗАКУПУВАНИ НА МЯСТО
ПРЕДПАЗИТЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ
Свързаносъсзахранването
Захранващиизаземяващипроводници
Модел

Местни
предБрой
мод ли пазители-

Тип20·25·32
Тип40·50
Тип63

Модел

1

16A

Проводни

Размерът
трябвада
H05VV-U3G
отоваряна
(БЕЛЕЖКА1)
местните
разпоредби.

Управляващпроводни
Проводницинастройствозадистанционно
правление
Проводни

Тип20·25·32
Тип40·50
Тип63

бъларс и

Размер

Е раниранавинилова орда
или абел(2проводни а)
(БЕЛЕЖКА2)

Сечение(мм2)
0,75-1,25
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10. ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ
10-1 КАК СЕ СВЪРЗВАТ ПРОВОДНИЦИТЕ
• Свързвайтепроводницитесамоследсваляненаапаана
онтролнататия,атоепоазанонафира 17,виж
изледAилиBвзависимостотвидаред.
Капак на контролната кутия
Захранващи и заземяващи
проводници

Схема на окабеляване
(Отзад)

Изглед A
∗ Управляващ проводник
∗ Проводници на устройство за дистанционно управление
∗ Не свързвайте захранващите
проводници тук. Това
може да доведе
до неизправност.

Скоба

Захранващи и
заземяващи проводници
Скоба (за закрепване на място)
Напаснете екранировката на
проводниците и фиксиращата
скоба с пристягащия материал
от страната на захранването,
за предпазване от хлъзгане и
скоба (аксесоар (9)).
Скоба

Скоба
Отстранете скобата с отвертка.
Прекарайте проводник през
скобата и я прикрепете към
контролната кутия.
Скоба (за предпазване от хлъзгане)
Пристегнете изолацията на проводниците (аксесоар (10))

Изглед B
Захранващи кабели
Заземяващ проводник

ВНИМАНИЕ
• Припристяанена абелите,използвайте
предоставенияпристяащматериал(9)и(10), а тое
по азанонафи;ра17,заданесе;пражнявавъншно
;силиевърх; абелнитевръз и,ипристенетедобре.
• Непропсайтедазарепитезахранващотооабеляванеи
заземяващияпроводниъмонтролнататиясъссобата.
• Приизвършваненао абеляването,подреждайте
добре абелитета а,чеданесезадръства
онтролната ;тия,след оетозатворетедобре апа а
на ;тията.Припоставянена апа ана онтролната
;тия,внимавайтеданеприщипетеня ой абел.
• Извънлиматиците,отделетеслаботоовитеабели(за
дистанционнотоправление)отсилнотоовите(заземяванеи
захранване)напоне50ммразстояние,таачеданепреминаватпрез
едноисъщомястозаедно.Близосттамеждтяхможедапричини
елетричесисмщения,неизправнофнциониранеиповреди.
[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]
• Вижте"РЪКОВОДСТВОЗАМОНТАЖНА
ДИСТАНЦИОННОТОУПРАВЛЕНИЕ"относноначиназа
монтажиполаанена абелитезадистанционното
;правление.
• Приполааненаелетрооабеляването,вижтесъщо
схематазаоабеляване,прирепенаъмапаана
онтролнататия.
• Свържете;правляващитепроводнициитезиза
дистанционното;правлениесъссъответнитеим
лемнибло ове.
ВНИМАНИЕ
• Приниавиобстоятелстванесвързвайте
захранващитепроводнициъмлемнияблона
дистанционнотоправлениеилиправляващите
проводници.Товаможедаизвадицялатасистема
извънстроя.
[Свързваненаелетричесооабеляване,
оабеляване задистанционноправлениеи
правляващо оабеляване ](ВижтеФи.18)
Клемен блок (3P)
РС платка на вътрешен
модул (ASSY)
P1P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

Скоба
Проводници на устройство
за дистанционно управление
Управляващ проводник

(аксесоар)

Проводник
Външен модул

L

Клемен блок (6P)

N

Прекарване
през отвор

Прекарване през отвор

Проводници на устройство
за дистанционно управление
Управляващ проводник

P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

Област на
проникване
Фиг. 18

Вътре в модула

[Как се залепва]
Фиг. 17
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FORCED
OFF

Скоба

• Прекарайте кабела през зоната за преминаване на кабелите.
• След окабеляване, запушете зоната за преминаване на кабелите,
за да не допуснете навлизане на влага и насекоми отвън.
• Обвийте силнотоковите и слаботоковите линии с уплътнителен
материал (12), както е показано на долната фигура.
(В противен случай, проникването на вода или насекоми отвън
може да доведе до късо съединение в контролната кутия.)
Закрепете надеждно, за да няма пролуки
Уплътнителен
материал (12)

TRANSMISSION
WIRING

Захранващи кабели
Заземяващ проводник

• Захранващиизаземяващипроводници
Свалетеапаанаонтролнататия.
Следтова,издърпайтепроводницитевмодлапрезотвора
запреарваненаабелиисвържетеъмлемнататияна
захранването(3Р).
Поставетечасттаотераниращвинилвонтролнататия.

бъларс и

• Управляващиабелииабелизадистанционното
правление
Издърпайтепроводницитевмод;лапрезотвораза
пре арванена абелиисвържете ъм лемниябло 
(6Р).
Поставетечасттаотераниращвинилвонтролнататия.

〈 Препоръ$и при пре$арване на захранващи $абели〉
• Проводницисразличнадебелинанемоатдасесвързват
ъмзахранващиялеменбло.(Хлабинатаназахранващите
абелиможедадоведедоизвънреднозаряване.)
• Използвайтеизолиранарълапритисащалеаза
свързванеъмлемнататиянаелетрозахранването.Ао
неразполаатестаава,свържетепроводнициседнаъв
диаметъръмдватарая,атоепоазанонафирата.

[ ПРИМЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ]
Система№1

Приизползванена1дистанционно
правлениеза1вътрешенмодл

Захранване
единична фаза
50Hz
220-240V или
единична фаза
60Hz 220V Външен модул
L N

Захранване
единична фаза
50Hz
220-240V или
единична фаза
60Hz 220V

Захранване
единична фаза
50Hz
220-240V или
единична фаза
60Hz 220V

L N

IN/D OUT/D

L N

F1 F2 F1 F2

Изолираща цев
L N

Вътрешен модул А
P1 P2

Електрически проводник
Не свързвайте
Не свързвайте
проводници с един
проводници
и същи размер към
с различни
една страна.
размери.

Клеменбло

Затяащмомент(N·m)

Клеменбло надистанционното
правление/правляващото
о абеляване(6P)

0,79–0,97

Клеменбло назахранването(3P)

1,18–1,44

бъларс и

L N

P1 P2 F 1 F 2 T1 T2

Най-отдалечен
вътрешен
модул

P1 P2

P1 P2

Устройство за
Устройство за
Устройство за
дистанционно
дистанционно
дистанционно
управление (опция) управление (опция) управление (опция)
Фиг. 19

Система№2

Следвайтеинстрциитепо-дол,впротивенслчай,
оабеляванетоможедасезареесилнопорадихлабина
взахранващотооабеляване.
• Заоабеляванеизползвайтеспециалнопредназначениза
целтапроводницииисвързвайтеплътно,следоетои
фисирайте,задапредотвратитевлияниетонавъншното
наляаневърхлемите.
• Използвайтеподходящатаотвертазазатяаненалемните
винтове.Аоостриетонаотвертатаетвърдемало,лавата
навинтаможедасеповредиивинтътнямадасезатене
добре.
• Аолемнитевинтовесезатенаттвърдесилно,винтовете
можедасеповредят.
• Вижтеследващататаблицазазатяащиямоментна
винтоветеналемите.

P1 P2 F 1 F 2 T1 T 2

Вътрешен модул В

Кръгла притискаща клема
Свържете проводниците с един и
същи размер към
двете страни.

L N

P1 P2 F 1 F 2 T1 T2

Зарповоправлениеилиизползване
с 2 дистанционниправления

Захранване
единична фаза
50Hz 220-240V
или
единична фаза
60Hz 220V Външен модул
L N
IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2 F 1 F 2 T1 T 2

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

P1 P2 F 1 F 2 T 1 T 2

L N

Вътрешен
модул А

L N

P1 P2 F 1 F 2 T 1 T 2

Вътрешен модул В

P1 P2

Случай на групов контрол

Устройство за
дистанционно управление
(опция)
Фиг. 20

P1 P2

Най-отдалечен
вътрешен
модул

P1 P2

Устройство за Устройство за
дистанционно дистанционно
управление управление
(опция)
За използване
с 2 дистанционни
управления
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Система№3

ПривлючваненаДПмодл
Захранване
единична фаза
50Hz 220-240V
или
единична фаза Външен модул
60Hz 220V
L N

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

ДП модул

(2) ЗавъртетепревлючвателязасмянанаГЛАВЕН/
ПОДЧИНЕНнаРСплататанаединотдвата
онтролеразадистанционноправлениев
положение "S".
(Оставетепревлючвателянадрияонтролерза
дистанционноправлениевположение"M".)

OUT/D IN/D
F1 F2 F1 F2

(Фабрична настройка)

LN

РС платка на
дистанционно
управление

Само едно дистанционно
управление трябва да се
смени, ако фабричните
настройки остават
непроменени.

P1 P2 F1 F2 T1 T2

Вътрешен модул А

S
M

S
M

Начинзаоабеляване(Вижте‘‘9.ЕЛЕКТРООКАБЕЛЯВАНЕ’’)
(3) Свалетеапаанаонтролнататия.
P1 P2

Устройство за
дистанционно управление
(опция)
Фиг. 21

(4) Добаветедистанционноправление2(SUB)"ъм
"лемната"тиязадистанционноправление
(P1,P2)в"онтролната"тия.
(Нямаполяритет.)
P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

10-2

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ 2 КОНТРОЛЕРА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
(Управление на 1 вътрешен мод"л чрез 2 %онтролера)

• Приизползванена2онтролеразадистанционноправление,единият
трябвадасезададеато"MAIN"(лавен),адриятато"SUB"(подчинен).
СМЯНАМЕЖДУГЛАВЕН/ПОДЧИНЕН
(1) Варайте отвертавотворамеждорнатаи
долнатачастнадистанционнотоправлениеи,ато
натисатена2места,отделетеорнатачаст.
РСплататанадистанционнотоправлениеезарепеназа
орнатамчаст.
Горна част на
дистанционното
управление

Долна част на
дистанционното
управление
Вкарайте тук отвертката и внимателно отделете
горната част на дистанционното управление.

FORCED
OFF

Клеми на
дистанционното управление
Дистанционно
управление 1
(ОСНОВНО)

Дистанционно
управление 2
(ПОДЧИНЕНО)

[ПРЕДПАЗНИМЕРКИ]
• Кръстосаноо абеляванеен;жно, оатосеизползва
р;пово;правлениеи2дистанционни;правления
едновременно.
• Свържетевътрешниямодлвраянаръстосания
проводни(P1,P2)ъмдистанционноправление2(SUB).
Вътрешен модул 1

12

TRANSMISSION
WIRING

Вътрешен модул 2

Макс. брой
вътрешни модули

Кръстосан проводник (P1.P2)
Дистанционно
Дистанционно управление
управление 1 (ОСНОВНО) 2 (ПОДЧИНЕНО)

бъларс и

10-3 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
(ПРИНУДИТЕЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ)

11-1 ЗАДАВАНЕНАИЗБОРАНАСТАТИЧНОНАЛЯГАНЕ

• СвържетевходаотвънъмлемитеT1иT2налемната
платазадистанционноправление(6Р),зада
постинетедистанционноправление.
• Вижте“11.ПОЛЕВИНАСТРОЙКИИПРОБНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ”заподробностипоработата.
TRANSMISSION
WIRING

Е раниранавинилова ордаили абел
(2 проводни а)

Сечение

0,75-1,25мм

Дължина
Външна лема

Ма с.100м
Конта т, ойтоможедаосириминимално
приложимиятоварот15VDC,1mA.

10-4 ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
• Прицентрализиранотоправлениетрябвадасезададе№
нарпа.Заподробности,вижтеръоводствотонавсеи
опционаленонтролерзацентрализираноправление.

11. ПОЛЕВИ НАСТРОЙКИ И ПРОБНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
〈Полевите настройи може да се извършат чрез
дистанционното правление, в зависимост от
типа на инсталацията.〉
(1) Уверетесе,чеапацитенаонтролнитетиина
вътрешнияивъншниямодлсазатворени.
(2) Взависимостоттипанаинсталацията,направете
полевитенастройиотдистанционнотоправление
следвлючваненазахранването,атоследвате
ръоводството“Полевинастройи”,оетосе
предоставясдистанционнотоправление.
• Настрой атаможедаизбира“Режим№”,
“ПЪРВИ КОД№”и“ВТОРИКОД№”.
• Полевите настройи, влючени в дистанционното правление,
посочват реда на настройите и начина на работа.
ВТОРИ
КОД ¹
ПЪРВИ
КОД ¹

Режим ¹

SETTING

РЕЖИМ
ПОЛЕВА
НАСТРОЙКА

• На раясе;верете,че лиентътпазиръ оводствотоза
полевинастрой и,заедносръ оводствотоза
е сплоатация,наси;рномясто.

ПЪРВИКОД ВТОРИКОД
№
№
01

13(23)

5

02

11-2 НАСТРОЙКА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
• Приндителнотоизлючванеивлючване/излючване
трябвадасеизбиратчрезизборнаВТОРИКОД№,атое
поазановдолнататаблица.
(Фабричнатанастрой ана№НАВТОРИКОДе"01"
придостав ата.)
Външенвходна
ВКЛ/ИЗКЛ

Режим№

Прин;дително
из лючване

ПЪРВИКОД ВТОРИКОД
№
№
01

12(22)

ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

1
02

• ВходАнаприн;дителноиз лючванеиВКЛ/ИЗКЛ,
а тоепо азановдолнататаблица.
Приндителноиз лючване

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

ВходА“в лючено”за
Уредътработичрезпромянана
приндителноспиране(забранено входАот“из лючено”на
дистанционноправление)
“в лючено”
ВходА“из лючено”за
разрешаваненадистанционно
правление

Уредътсеспирачрезпромянана
входАот“в лючено”на
“из лючено”

11-3 ЗАДАВАНЕ НА ИНТЕРВАЛ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА
СИМВОЛА ЗА СМЯНА НА ФИЛТЪР
• Разяснетена лиентаследното,а онастрой итеза
замърсенфилтърсапроменени.
• Времетозаизвежданенасимволазафилтъре
зададенона2500часа(е вивалентнона1одина
;потреба)придостав ата.
• Настрой атаможедасепроменита а,чесимволътда
несеизвежда.
• Примонтираненаредавместасъссилназапрашеност,
настройтенапо-ратъинтервалзаизвежданенасимвола
(1,250часа).
• Обяснетена лиента,чефилтъръттрябвадасе
почистваредовно,заданеседоп;снезап;шване,
а същота аизададенияинтервалзаизвеждане.
Режим№

10(20)

ПЪРВИКОД№

ВТОРИКОД№
01

02
висо а
степен
10000/
5000

0

Замърсенфилтър

нис а
степен

1(нис а/
висо а)

По азановреме
(единици:часове)

2500/
1250

3

бъларс и

Режим№

Задаванена
висо остатично
наляане(30Pa)

FORCED
OFF

Вход А
Специфи ациина
абел

Външностатично
наляане
Стандарт(10Pa)

P1 P2 F1 F2 T1 T2
REMOTE
CONTRL

• ИзберетеВТОРИКОД№засъпротивлениетона
свързания анал.
(Фабричнатанастрой ана№НАВТОРИКОДе"01"
придостав ата.)
• Вижтетехничес атадо ;ментациязаподробности.

Извежданена
OFF
ON(ВКЛ)
символзафилтър
(ИЗКЛ)
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11-4 НАСТРОЙКИ ЗА ПРОДАВАНИТЕ ОТДЕЛНО
АКСЕСОАРИ
• Занеобходимитенастрой и,вижтеръ оводствата,
предоставениспродаванитеотделноа сесоари.
〈Приизползваненабезжиченонтролерзадистанционно
правление〉
• Адресътнабезжичния онтролертрябвадабъде
зададенприизползваненабезжичен онтролер.
Вижтеръ оводствотозамонтаж,предоставено
с онтролера,заподробностипозадаванена
настрой ите.
(3) Направетепробнаесплоатациясъласно
ръоводствотозамонтажнавъншниямодл.
• Оперативнаталампанадистанционнотоправлениеще
миапривъзниваненареша.Проверетеодана
решатанатечнористалниядисплей,зада
идентифициратепроблема.Пояснениенаодовете
на решиисъответнитепроблемиепредоставено
в раздел"ВНИМАНИЕПРИСЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕ"
на външниямодл.
А онадисплеясеизведеедноотследните,има
вероятностотнеправилноо абеляванеилилипса
назахранване,затоваипроверетеотново.
Дисплейна
дистанционното
правление

Съдържание

“

”дисплей

• Има ъсосъединениепри лемитеза
ПРИНУДИТЕЛНОИЗКЛЮЧВАНЕ(T1,T2).

“

”дисплей

• Неенаправенапробнае сплоатация=

“

”дисплей

“

”дисплей

“

”дисплей

Безизвеждане

• Захранванетонавъншниямодле
из лючено.
• Външниятмодлможеданеесвързан
ъмзахранване.
• Неправилноо абеляванеза
правлениетои/или
ПРИНУДИТЕЛНОТОИЗКЛЮЧВАНЕ.
• Управляващотоо абеляванее
пре ъснато.
• Обърнатоправляващоо абеляване
• Захранванетонавътрешниямодле
из лючено.
• Вътрешниятмодлможеданее
свързан ъмзахранване.
• Неправилноо абеляванеза
дистанционнотоправление,
правляващитепроводниции/или
приндителнотоиз лючване.
• О абеляванетонадистанционното
правлениеепре ъснато.

ВНИМАНИЕ
• Винаиспирайтепробнатае сплоатациячрез
дистанционното;правление.
(4) Следприлючваненапробнатаесплоатация,
проверетедренажавдренажнатапомпасъласно
“7. ДРЕНАЖНИРАБОТИ”.
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12. СХЕМА НА ОКАБЕЛЯВАНЕ
:ОКАБЕЛЯВАНЕ
:КОНЕКТОР
:КАБЕЛНАСКОБА
:ПРЕДПАЗНОЗАЗЕМЯВАНЕ(ВИНТ)
:ФАЗА
:НУЛА

L
N

BLK
BLU
BRN
GRN
GRY

:ЧЕРНО
:СИНЬО
:КАФЯВО
:ЗЕЛЕНО
:СИВО

ORG
PNK
RED
WHT
YLW

:ОРАНЖЕВО
:РОЗОВО
:ЧЕРВЕНО
:БЯЛО
:ЖЪЛТО

A1P......................... ПЕЧАТНАПЛАТКА

S1L......................... ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛНАПОТОКА

C1 .......................... КОНДЕНЗАТОР

TR1 ........................ ТРАНСФОРМАТОР(220 V/22 V)

F1M ........................ ТЕРМИЧЕНПРЕДПАЗИТЕЛ(M1FВГРАДЕН)

X1M........................ КЛЕМА(УПРАВЛЕНИЕ)

F1U......................... ПРЕДПАЗИТЕЛ(F,5 A,250 V)

X2M........................ КЛЕМА(ЗАХРАНВАНЕ)

F2U......................... МЕСТЕНПРЕДПАЗИТЕЛ

Y1E ........................ ЕЛЕКТРОНЕНРАЗШИРИТЕЛЕНКЛАПАН

HAP ........................ СВЕТОДИОД
(СЕРВИЗЕНМОНИТОР-ЗЕЛЕНО)

Z1C,Z2C ................. ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ(ФЕРИТНАСЪРЦЕВИНА)

K1Р ........................ МАГНИТНОРЕЛЕ
M1F ........................ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ(ВЕНТИЛАТОР)
M1P........................ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ(ДРЕНАЖНАПОМПА)
Q1DI ....................... ДЕТЕКТОРЗАУТЕЧКАНАЗЕМЯТА

КОНЕКТОРНИ ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ
X16A....................... КОНЕКТОР(АДАПТЕРЗАОКАБЕЛЯВАНЕ)
X18A....................... КОНЕКТОР (АДАПТЕР ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИУСТРОЙСТВА)

Q1TR ...................... ВЕРИГАЗАРЕГУЛИРАНЕНАФАЗАТА
R1T......................... ТЕРМИСТОР(ВСМУКВАНВЪЗДУХ)

КАБЕЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

R2T......................... ТЕРМИСТОР(ТЕЧНОСТ)

R1T ........................ ТЕРМИСТОР(ВЪЗДУХ)

R3T......................... ТЕРМИСТОР(ГАЗ)

SS1 ........................ СЕЛЕКТОРЕН
ПОДЧИНЕН)

WIREDREMOTECONTROLLER

:КАБЕЛЕНКОНТРОЛЕРЗАДИСТАНЦИОННОУПРАВЛЕНИЕ

(OPTIONALACCESSORY)

:(ОПЦИОНАЛЕНАКСЕСОАР)

SWITCHBOX(INDOOR)

:ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛНАКУТИЯ(ВЪТРЕШНА)

TRANSMISSIONWIRING

:УПРАВЛЯВАЩИПРОВОДНИЦИ

CENTRALREMOTECONTROLLER

:ЦЕНТРАЛНОДИСТАНЦИОННОУПРАВЛЕНИЕ

INPUTFROMOUTSIDE

:ВХОДОТВЪН

БЕЛЕЖКА

бъларс и

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

(ГЛАВЕН/

1.

ИЗПОЛЗВАЙТЕСАМОМЕДНИПРОВОДНИЦИ.

2.

ПРИИЗПОЛЗВАНЕНАЦЕНТРАЛНОДИСТАНЦИОННОУПРАВЛЕНИЕ,ВИЖТЕРЪКОВОДСТВОТОЗАСВЪРЗВАНЕКЪМУРЕДА.

3.

ПРИСВЪРЗВАНЕНАВХОДЯЩИКАБЕЛИОТВЪН,ПРИНУДИТЕЛНОТОИЗКЛЮЧВАНЕИЛИВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕМОГАТ
ДАСЕИЗБИРАТЧРЕЗДИСТАНЦИОННОТОУПРАВЛЕНИЕ.ЗАПОВЕЧЕПОДРОБНОСТИ,ВИЖТЕРЪКОВОДСТВОТОЗАМОНТАЖ.

4.

МОДЕЛЪТ НА КОНТРОЛЕРА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ВАРИРА СПОРЕД КОМБИНАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА,
ПРОВЕРЕТЕТЕХНИЧЕСКИТЕДАННИИКАТАЛОЗИ,ПРЕДИСВЪРЗВАНЕТО.
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