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Ważne informacje dotyczące używanego
czynnika chłodniczego
Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do
atmosfery.
Rodzaj czynnika chłodniczego: R410A
(1)

1975

(1)

GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego
Używając niezmywalnego tuszu, proszę wpisać następujące
informacje:


 ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany
fabrycznie,



 dodatkowa ilość czynnika chłodniczego, którą należy
uzupełnić w miejscu instalacji oraz



+ łączne napełnienie czynnikiem chłodniczym

na etykiecie informującej o ilości czynnika chłodniczego, dołączonej
do produktu.

Polski

Instrukcja montażu

Wypełnioną etykietę należy umieścić na produkcie w pobliżu króćca
do napełniania (np. po wewnętrznej stronie pokrywy serwisowej).

SPIS TREŚCI

Wskaźnik GWP :

Klimatyzator typu VRVWIII System
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1

ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest
napełniany fabrycznie:
patrz tabliczka znamio(2)
nowa urządzenia

2

dodatkowa ilość czynnika
chłodniczego, którą
należy uzupełnić
w miejscu instalacji

3

łączna ilość czynnika
chłodniczego

4

Zawiera fluorowane gazy
cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu
z Kioto

5

urządzenie zewnętrzne

6

butla z czynnikiem
chłodniczym oraz
kolektor do napełniania

1
2

3
6

5

(2)

W przypadku układów z wieloma urządzeniami zewnętrznymi
należy przytwierdzić wyłącznie 1 etykietę, podając łączne fabryczne
napełnienie czynnikiem chłodniczym wszystkich urządzeń
zewnętrznych podłączonych do instalacji.

1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się
z niniejszym punktem ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Urządzenie musi
być zamontowane prawidłowo.
Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić próbny rozruch
urządzenia w celu potwierdzenia sprawności urządzenia oraz
objaśnić klientowi sposób obsługi klimatyzatora oraz jego konserwacji w oparciu o treść instrukcji obsługi. Klient powinien zostać
poinformowany o konieczności zachowania tej instrukcji montażu
wraz z instrukcją obsługi, na wypadek, gdyby były potrzebne
w przyszłości.
Ten klimatyzator należy do kategorii "produktów nie będących
urządzeniami ogólnodostępnymi".

Środki ostrożności
System VRV jest produktem klasy A. W otoczeniu domowym produkt
ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których
użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych środków
zaradczych.
Znaczenie symboli OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE ..Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA ..Nieprzestrzeganie tych instrukcji może
spowodować uszkodzenie mienia lub
obrażenia ciała, które mogą, w zależności
od okoliczności, okazać się bardzo
poważne w skutkach.
OSTRZEŻENIE
• Prace instalacyjne powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel.
Użytkownik nie powinien podejmować prób samodzielnej
instalacji klimatyzatora. Wykonanie instalacji w sposób
nieprawidłowy może powodować wycieki wody, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
• Klimatyzator należy zamontować zgodnie z instrukcjami
podanymi w tej instrukcji instalacji.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
• W przypadku instalowania urządzenia w niewielkim
pomieszczeniu należy podjąć środki ostrożności
zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń
na wypadek wycieku.
Więcej informacji można uzyskać w miejscu zakupu urządzenia.
Nadmiar czynnika w zamkniętej przestrzeni może doprowadzić
do niedoboru tlenu.
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• Przy montażu należy stosować wyłącznie części wymienione
w instrukcji.
Użycie nieprawidłowych części może spowodować upadek
urządzenia, wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.
• Klimatyzator należy zamontować na solidnej podstawie, która
wytrzyma ciężar urządzenia.
Niewystarczająca wytrzymałość fundamentu może spowodować
upadek urządzenia i obrażenia.
• Podczas prac montażowych należy mieć na uwadze możliwość
wystąpienia silnych wiatrów, tajfunów i trzęsienia ziemi.
Niezastosowanie się do instrukcji i nieprawidłowe
przeprowadzenie prac montażowych może spowodować
wypadek na skutek upadku urządzenia.
• Należy upewnić się, że wszystkie prace elektryczne zostały
przeprowadzone przez wykwalifikowany personel zgodnie
z przepisami lokalnymi i treścią niniejszej instrukcji, przy
wykorzystaniu osobnego obwodu elektrycznego.
Niewystarczająca obciążalność obwodu elektrycznego lub
nieprawidłowa konstrukcja mogą spowodować porażenie
elektryczne lub pożar.
• Należy upewnić się, że wszystkie przewody są przymocowane,
użyto kabli wymienionych w instrukcji, zabezpieczając przewody
i ich połączenia przed naprężeniami zewnętrznymi.
Nieprawidłowo wykonane połączenia lub niewystarczająco
zabezpieczone przewody mogą być przyczyną przegrzewania się
instalacji lub pożaru.
• Podczas wykonywania instalacji zasilającej i łączenia pilota
z przewodami transmisyjnymi należy umieścić przewody tak, aby
można było w sposób pewny przymocować pokrywę sterownika.
Nieprawidłowe umieszczenie pokrywy modułu sterującego może
spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub
przegrzanie złączy.
• Jeśli w trakcie pracy ulatnia się czynnik chłodniczy w stanie
gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie instalacji.
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem może
dojść do wydzielania toksycznych gazów.
• Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić układ przewodów
rurowych pod kątem szczelności.
W wypadku wycieku czynnika chłodniczego do pomieszczenia i
jego zetknięcia z płomieniem grzejnika, pieca lub kuchenki może
wydzielić się toksyczny gaz.
• Należy koniecznie wyłączyć urządzenie przed przystąpieniem do
manipulacji podzespołami elektrycznymi.
• Należy unikać bezpośredniego kontaktu z czynnikiem
chłodniczym ulatniającym się z przewodów rurowych lub innych
przestrzeni z uwagi na niebezpieczeństwo odmrożeń.
• Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.
Poluzowanie mocowania urządzenia i jego upadek może bowiem
skutkować obrażeniami ciała.
• Klimatyzator musi być koniecznie uziemiony.
Uziemienia nie wolno wykonywać za pośrednictwem rury,
przewodu piorunochronu lub uziemienia instalacji telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Przepięcia pochodzące od wyładowań atmosferycznych lub
z innych źródeł mogą uszkodzić klimatyzator.
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
Brak detektora prądu upływowego może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
PRZESTROGA
• W celu umożliwienia prawidłowego odprowadzania skroplin
należy zamontować instalację odprowadzania skroplin; aby
zapobiec skraplaniu, należy zaizolować przewody, postępując
zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji montażu.
Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin może
spowodować wycieki wody z urządzenia wewnętrznego i
uszkodzenie mienia.
• Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne, przewody zasilające
i połączenia elektryczne należy zainstalować w odległości
co najmniej 1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych
w celu uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od natężenia fal radiowych odległość jednego
metra może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).
• Zasięg transmisji pilota zdalnego sterowania (zestaw
bezprzewodowy) może okazać się mniejszy niż przewidywano,
w pomieszczeniach z lampami fluorescencyjnymi (ze starterem
falownikowym lub elektronicznym).
Jednostkę wewnętrzną należy montować jak najdalej od
świetlówek.
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• Aby zapobiec wykorzystywaniu przez zwierzęta urządzenia
zewnętrznego jako schronienia, należy podjąć odpowiednie
środki ostrożności.
Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi może
doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu lub pożaru. Należy
poinformować użytkownika, że obszar wokół urządzenia należy
utrzymywać w czystości.
• Zamontować w pomieszczeniu w miejscu wolnym od wilgoci.
Urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji wewnątrz
budynków.
• Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach podanych
poniżej:
1. W miejscach występowania w dużych stężeniach oleju
mineralnego w postaci mgły lub oparów (np. w kuchni).
Elementy plastikowe ulegają wówczas uszkodzeniu i
odłamują się, powodując np. wyciek wody.
2. W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par
kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych części może
spowodować wyciek czynnika chłodniczego.
3. W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system sterowania
i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania urządzenia.
4. W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów
palnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu włókien
węglowych lub pyłów palnych albo substancji palnych, takich
jak rozpuszczalniki lub benzyna.
Eksploatacja urządzenia w takich warunkach może
spowodować pożar.
• Nie należy używać klimatyzatora w atmosferze wybuchowej.
Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju
oraz wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie
z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
PRZESTROGA
Z czynnikiem chłodniczym R410A należy obchodzić się ze
szczególną ostrożnością, aby utrzymać układ w czystości,
uniknąć zawilgoceń i rozszczelnień.
A.Czystość i brak wilgoci
Należy podjąć zdecydowane kroki mające na celu usunięcie
zanieczyszczeń (w tym oleju SUNISO oraz innych olejów
mineralnych, a także wilgoci) z systemu.
B.Szczelność
Czynnik chłodniczy R410A nie zawiera chloru, nie niszczy
warstwy ozonowej i nie narusza naturalnej ochrony Ziemi przed
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. W przypadku
przedostania się do atmosfery, czynnik R410A nieznacznie
przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Stąd
szczelność instalacji ma szczególne znaczenie. Należy
dokładnie przeczytać rozdział "9. PRZEWODY CZYNNIKA
CHŁODNICZEGO" na stronie 10" i ściśle przestrzegać
prawidłowych procedur.
Ponieważ ciśnienie obliczeniowe wynosi 4,0 MPa lub 40 bar
(w przypadku urządzeń na R407C: 3,3 MPa lub 33 bar),
grubość przewodów musi być większa niż poprzednio.
Ponieważ czynnik chłodniczy R410A jest mieszanką
składników, należy go uzupełniać dodatkowym czynnikiem
w stanie ciekłym. (Jeśli system jest napełniony czynnikiem
w stanie gazowym, ze względu na zmianę składu układ nie
będzie działał prawidłowo.) Urządzenie wewnętrzne jest
przeznaczone do stosowania z czynnikiem R410A. W katalogu
można sprawdzić, jakie modele urządzeń wewnętrznych można
podłączyć do takiej instalacji. (Jeśli podłączane urządzenia są
oryginalnie przeznaczone dla innych typów czynników
chłodniczych, normalna praca nie jest możliwa.)

Polski

2.

WSTĘP

2-3 Standardowo dołączone akcesoria

Niniejsza instrukcja montażu dotyczy inwerterów VRV z rodziny
Daikin RWEYQ-P. Urządzenia te są przeznaczone do instalacji
wewnątrz budynków i do zastosowania w chłodnictwie oraz
pompach ciepła.

• Upewnić się, że dołączone są następujące akcesoria.
(Sprawdzić, zdejmując panel przedni)

Urządzenia RWEYQ-P mogą być stosowane w klimatyzacji razem
z urządzeniami wewnętrznymi Daikin z serii VRV.
W niniejszej instrukcji montażu opisano procedury rozpakowywania,
montażu i podłączania urządzeń RWEYQ-P. Ta instrukcja nie
zawiera opisu montażu urządzeń wewnętrznych. Podczas montażu
takich urządzeń należy zawsze korzystać z dołączonej do nich
instrukcji.

Ilość

2-1 Kombinacje
Urządzenia wewnętrzne można instalować po spełnieniu
następujących warunków.
• Należy zawsze stosować odpowiednie urządzenia
wewnętrzne zgodne z czynnikiem R410A.
Informacje dotyczące modeli urządzeń wewnętrznych
zgodnych z czynnikiem R410A można znaleźć w katalogach
produktów.
• Całkowita wydajność urządzeń wewnętrznych
Urządzenie zewnętrzne Wskaźnik całkowitej wydajności
wszystkich urządzeń wewnętrznych
RWEYQ8PY1 ............................. 100 ~ 260
RWEYQ10PY1 ........................... 125 ~ 325
RWEYQ16PY1 ........................... 200 ~ 520
RWEYQ18PY1 ........................... 225 ~ 585
RWEYQ20PY1 ........................... 250 ~ 650
RWEYQ24PY1 ........................... 300 ~ 780
RWEYQ26PY1 ........................... 325 ~ 845
RWEYQ28PY1 ........................... 350 ~ 910
RWEYQ30PY1 ........................... 375 ~ 975
Dla poniższych wykresów przyjęto następujące warunki eksploatacji
urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych:
Równoważna długość przewodu....................................7,5 m
Różnica poziomów ............................................................0 m
Chłodzenie
Ogrzewanie
A
45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

(1)
1 szt.

Dodatkowe rury
(2)
1 szt.

(3)
1 szt.

(Uwaga)
Kształt

Nazwa
Ilość

CIENKI

GRUBY

Zacisk (A)
7 szt.

Zacisk (B)
2 szt.

Biały

Czarny

Kształt

[Inne]
• Instrukcja
montażu
• Instrukcja
obsługi
• Deklaracja
zgodności
• Etykieta
informująca o
ilości czynnika
chłodniczego

(Patrz rysunek 1)
1. • Instrukcja obsługi
• Instrukcja montażu
• Deklaracja zgodności
• Zacisk (A)
• Zacisk (B)
2. • Przewód dodatkowy (1)
• Przewód dodatkowy (2)
• Przewód dodatkowy (3)

2-2 Standardowe ograniczenia eksploatacyjne

A

Nazwa

Uwaga
Przewód dodatkowy (1), (3) nie jest używany w układzie pompy
ciepła.

2-4 Akcesoria opcjonalne
Aby można było zainstalować powyższe urządzenia zewnętrzne,
wymagane są następujące elementy opcjonalne.
• Zestaw rozgałęzień przewodów czynnika chłodniczego
(tylko w przypadku czynnika R410A: Należy zawsze używać
odpowiedniego zestawu przeznaczonego dla układu).
System typu pompa ciepła
Rozdzielacz
KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET
Trójnik REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
System z odzyskiem ciepłaInstalacja 3-rurowa
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Rozdzielacz
KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
REFNET
Trójnik REFNET KHRP25A22T KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T

10
10

15

20

25

30

10

15

B

A
B
C

20

25

30

C

Temperatura wody na wlocie (°C)
Temperatura wewnętrzna (°C t.wilg.)
Temperatura wewnętrzna (°C t.such.)
Zakres dla pracy ciągłej
Zakres roboczy
Zakres pracy pod obciążeniem zaległym
Zakres pracy przy rozgrzewaniu

• Przepływ wody dla zakresu pracy wynosi 50-150 l/min
• Urządzenie jest przeznaczone do pracy w następującym
zakresie roboczym:
Temperatura wody: 20-35°C
Objętość wody: 60 l/minutę lub więcej
• Podczas pracy w trybie chłodzenia, gdy temperatura na zewnątrz
jest bardzo niska, możliwe jest, że termostat wyłącza się
automatycznie w celu zabezpieczenia urządzenia przez
zamarzaniem.
• Utrzymywać temperaturę zewnętrzną w zakresie 0-40°C
Wydzielanie ciepła z urządzenia: 0,71 kW/10 KM/godzinę.
Stąd zalecane jest wentylowanie pomieszczenia.

Polski

System z odzyskiem ciepłaInstalacja 2-rurowa
Rozdzielacz
KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET
Trójnik REFNET KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Zestaw przewodów łączący wiele urządzeń zewnętrznych
(tylko w przypadku czynnika R410A: Należy zawsze używać
odpowiedniego zestawu przeznaczonego dla układu).
Liczba podłączonych
urządzeń zewnętrznych

2 urządzenia

3 urządzenia

System typu pompa ciepła

BHFP22MA56

BHFP22MA84

System z odzyskiem ciepła

BHFP26MA56

BHFP26MA84

* Aby dokonać wyboru optymalnego zestawu, należy zapoznać się
z treścią punktu "9. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO" na
stronie 10.

2-5 Parametry techniczne i elektryczne
Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w dokumencie Dane
techniczne.
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WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU

5. Sam czynnik chłodniczy R410A jest nietoksyczny, niepalny
i bezpieczny. Jednak w przypadku uwolnienia czynnika
chłodniczego w niewielkim pomieszczeniu jego stężenie może
przekroczyć dopuszczalną wartość. Dlatego konieczne może
okazać się podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie szczelności. Zob. "12. UWAGI DOTYCZĄCE
WYCIEKÓW CZYNNIKA CHŁODNICZEGO" na stronie 19.

Dane techniczne dotyczące instalacji na zewnątrz nie dotyczą
tego urządzenia. Urządzenie musi być instalowane w budynku
(np. w maszynowni, ...). Zawsze montować w pomieszczeniach.
(takich jak maszynownia itp.)
Uwzględniając warunki opisane poniżej wybrać miejsce instalacji,
uzyskując wcześniej zgodę klienta.

1. Fundament musi być na tyle wytrzymały, by utrzymać ciężar
2.
3.
4.

5.
6.

urządzenia i zapobiec powstawaniu wibracji oraz hałasu.
Powierzchnia fundamentu musi być płaska.
Podczas instalacji wziąć pod uwagę przestrzeń, jaka jest
wymagana do montażu przewodów czynnika chłodniczego.
Zob. "[Niezbędna przestrzeń]".
W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru
spowodowanego wyciekiem palnego gazu.
Długości przewodów między jednostką zewnętrzną a
wewnętrzną nie mogą być większe od dopuszczalnych.
Zob. "9. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO" na
stronie 10.
Miejsca, w których hałas pracującego urządzenia nie będzie
przeszkadzał pobliskim zabudowaniom itp.
Miejsca z nawiewem i otworami wentylacyjnymi nadające się do
rozpraszania ciepła z maszyny, w których temperatura otoczenia
wokół urządzenia zewnętrznego znajduje się w zakresie od 0 do
40°C, a wilgotność nie przekracza 80%.

[Niezbędna przestrzeń]
Podczas montażu dostępna musi być przestrzeń wymieniona
poniżej.
(Patrz rysunek 2)
1. W przypadku pojedynczej instalacji [mm]
2. W przypadku instalacji seryjnych [mm]
3. Widok z góry
4. Widok z boku
5. Urządzenie zewnętrzne
6. Wymagane wolne miejsce (przód)
7. Wymagane wolne miejsce (tył)
8. Miejsce na przewody instalacji wodnej
∗Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca na
demontaż panelu przedniego.
9. Tryb wentylacji
∗Ponad powierzchnią (
) zajmowaną przez
urządzenie zewnętrzne.
10. Zapewnić przestrzeń z przodu, z tyłu i od góry tak samo,
jak w przypadku pojedynczej instalacji.
Przestroga

1. Klimatyzator typu inwerter może powodować zakłócenia
w widmie energii o częstotliwościach radiowych AM. Należy
rozpatrzyć, w którym miejscu instalować klimatyzator główny
i przewody elektryczne, zachowując odpowiednią odległość
od urządzeń audio, komputerów osobistych itp.
(Patrz rysunek 3)
1. Urządzenie wewnętrzne
2. Wyłącznik nadprądowy obwodu rozgałęzionego
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Selektor trybu chłodzenia/ogrzewania
5. Komputer osobisty lub radioodbiornik
Jeżeli fala elektryczna zakresu fal radiowych AM jest szczególnie
słaba, należy zachować odległość 3 m i do prowadzenia
przewodów zasilających i transmisyjnych użyć rur kablowych.
2. Jakość wody
Woda zawierająca dużą ilość ciał obcych może powodować
korozję wymiennika ciepła lub gromadzenie kamienia.
Stosowana woda musi spełniać parametry podane w punkcie
"7-4 Jakość wody" na stronie 6.
3. Wieża chłodnicza
Należy użyć wieży chłodniczej z zamkniętym obiegiem. (Wieża
otwarta nie może być stosowana.)
4. Filtr siatkowy
Należy zamontować filtr siatkowy (wyposażenie opcjonalne)
na wlocie przewodu wodnego. (Jeżeli w obiegu wodnym
znajduje się piasek, odpadki, części zardzewiałe itp., może
dojść do uszkodzenia płytowego wymiennika ciepła w wyniku
korozji materiałów metalowych i zatkania wymiennika ciepła.)
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4.

PRZEGLĄDY I OBSŁUGA
URZĄDZENIA

W czasie odbioru należy skontrolować opakowanie i niezwłocznie
zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.
Przenosząc urządzenie, należy brać pod uwagę następujące
wskazówki:

1.

Urządzenie delikatne, należy obchodzić się z nim ostrożnie.

Utrzymywać urządzenie w pozycji pionowej, aby uniknąć
uszkodzenia sprężarki.
2. Przed przystąpieniem do przenoszenia wybrać drogę transportu
urządzenia.
3. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w czasie instalacji, należy
użyć pasów (z tkaniny) lub podkładek i podnieść urządzenie
zgodnie z rysunkiem 4.
4. Urządzenie najlepiej jest podnosić w skrzyni za pomocą 2 pasów
o długości co najmniej 4 m.
5. Użyć podkładek lub tkanin w miejscach, gdzie pas może uderzyć
w obudowę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
6. Używać wyłącznie standardowo dołączonych akcesoriów i części
przeznaczonych do instalacji.
(Patrz rysunek 4)
1. Podkładki lub tkanina
2. Pas
Uwaga
• Użyć pasów o szerokości 20 mm i wytrzymałości odpowiedniej do
ciężaru produktu.

5.

ROZPAKOWANIE I UMIESZCZANIE
URZĄDZENIA W MIEJSCU
INSTALACJI

• Na obszarze wokół maszyny zapewnić prawidłowy odpływ
wykonując wokół posadowienia rowki odpływowe.
• Należy dopilnować montażu urządzenia w poziomie, na
podstawie o wystarczającej wytrzymałości celem eliminacji
wibracji i hałasu.
• Zamocować urządzenie do podstawy za pomocą śrub
fundamentowych. (Użyć dostępnych w handlu śrub
fundamentowych typu M12, nakrętek oraz podkładek).
• Śruby fundamentowe powinny być włożone na
głębokość 20 mm.
• Zamontować 4 śruby fundamentowe.
• Zapewnić posadowienie urządzenia na
podstawie, która jest większa niż
zakreskowany obszar, jaki przedstawia rysunek 5.
(Patrz rysunek 5)
1. Przód
2. Umiejscowienie śrub fundamentowych
3. Otwór na śrubę fundamentową
(φ17 otworów w 4 narożnikach)
4. Unikać posadowienia przez podparcie urządzenia
w 4 punktach narożnych.

20

3.

Przestroga
• W przypadku instalacji urządzenia z pewnych przyczyn blisko
ściany należy ją tak wykonać, aby żadne drgania z urządzenia
nie były przenoszone na powierzchnię ściany, stosując izolację
w postaci elementów amortyzujących itp.

Polski

6.

MONTAŻ PRZEWODÓW WODNYCH

• Wytrzymałość przewodów wodnych tego urządzenia zewnętrznego na ciśnienie wody wynosi 1,96 MPa.
• Połączenie przewodów rurowych urządzenia wykonywane jest ze
stali nierdzewnej.
Podłączenie przewodu wodnego wykonanego z materiału innego
niż stal nierdzewna może skutkować korozją przewodu rurowego.
Należy podjąć niezbędne środki zaradcze, np. izolując
połączenie przewodu wodnego.
• Króciec przyłączeniowy przewodów wodnych jest umieszczony
z przodu. Króćce przyłączeniowe przewodów do odprowadzania
skroplin są umieszczone z przodu i z tyłu. Korzystając z króćca
umieszczonego z tyłu, należy przełożyć króciec żeliwny z tyłu do
przodu i pewnie go zamknąć.
• Ponieważ urządzenie jest przeznaczone do użycia wewnątrz
budynków, wykonanie instalacji w taki sposób zapobiegnie
ściekaniu wody na płytę zewnętrzną.
• Wystający wzdłużnie fragment przewodów odprowadzania
skroplin powinien być krótki (do 400 mm) i skierowany w dół.
Średnica przewodu do odprowadzania skroplin powinna być taka
sama jak średnica złącza urządzenia (1/2B) lub większa.
• Średnica przewodu wodnego powinna być taka sama jak
średnica złącza urządzenia (1-1/4) lub większa.
• Zamontować zawór odpowietrzający w połowie przewodu
wodnego, aby zapobiec zjawisku kawitacji.
• Po podłączeniu przewodów do odprowadzania skroplin należy
się upewnić, że woda swobodnie przepływa i nie doszło do
zatkania kurzem.
• Nie podłączać wylotu skroplin do wylotu wody.
• Na wlocie przewodu wodnego, w odległości 1,5 m od urządzenia
zewnętrznego, należy zamontować filtr siatkowy (wyposażenie
opcjonalne).
(Jeżeli w obiegu wodnym znajduje się piasek, odpadki lub części
zardzewiałe, materiały metalowe ulegną korozji.)
• Założyć izolację nad podstawą wymiennika ciepła, jak
przedstawia rysunek 6.
• Zamontować zawór zasuwowy do czyszczenia chemicznego, tak
aby był łatwodostępny.
• Używać przewodów rurowych zgodnych z przepisami lokalnymi i
krajowymi.
• Uruchomić pompę wody, aby przepłukać wnętrze przewodów
wodnych.
Następnie oczyścić filtr siatkowy.
• Jeżeli istnieje możliwość zamarznięcia, należy podjąć
odpowiednie środki, aby temu zapobiec.
• Pewnie przykręcić połączenie przewodu wodnego i kielicha,
dokręcając momentem 300 N•m.
(Przyłożenie większego momentu może doprowadzić do
uszkodzenia urządzenia.)
(Patrz rysunek 6)
1. Spust powietrza
2. Wylot wody
3. Wlot wody
4. Zawór zasuwowy
5. Kielich przewodów wodnych
6. Przewody wodne
7. Izolacja
8. Wymiennik ciepła
9. Filtr siatkowy (wyposażenie opcjonalne)
10. Zawór opróżniania
11. Króciec przyłączeniowy przewodów do odprowadzania
skroplin
12. Pokrywa izolacyjna
13. 80 mm lub mniej
14. (od powierzchni obudowy)
15. Maks. 400 mm
16. Przewody do odprowadzania skroplin
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7.

POSTĘPOWANIE Z PŁYTOWYM
LUTOWANYM WYMIENNIKIEM
CIEPŁA
Przestroga

W urządzeniu zastosowano płytowy lutowany wymiennik ciepła.
Ponieważ jego konstrukcja różni się od konstrukcji typowego
wymiennika ciepła, sposób postępowania z nim też będzie inny.

7-1 Podczas projektowania wyposażenia
1. Zamontować filtr siatkowy (wyposażenie opcjonalne) po stronie
2.

3.

4.
5.

6.

wlotu wody w pobliżu urządzenia zewnętrznego, aby zapobiec
dostawaniu się ciał obcych, takich jak kurz, piasek itp.
W zależności od jakości wody na płytowym wymienniku ciepła
może osadzać się kamień. Aby kamień ten usunąć, konieczne
jest systematyczne czyszczenie przy użyciu środków chemicznych. Na zakończenie na przewodzie wodnym zamontować
zawór zasuwowy. Na przewodzie między zaworem zasuwowym a
urządzeniem zewnętrznym zamontować króciec przyłączeniowy
na czas czyszczenia przy użyciu środków chemicznych.
W celu czyszczenia i odprowadzania wody z urządzenia
zewnętrznego (odprowadzanie wody podczas długiego okresu
nieużywania zimą, opróżnianie przed końcem sezonu) na króćcu
wlotowym/wylotowym przewodów wodnych zamontować "korek
odpowietrzający" i "korek odpływowy". Na końcu pionowych
przewodów lub na końcu odcinka, gdzie powietrze ma tendencję
do gromadzenia się, dodatkowo zamontować "automatyczny
zawór odpowietrzający".
Niezależnie od wlotu przewodów urządzenia zewnętrznego
w pobliżu wlotu przewodu pompy zamontować filtr siatkowy,
który można czyścić.
Wykonać izolację termiczną/chłodniczą przewodów wodnych i
osuszanie urządzenia zewnętrznego. Jeżeli nie zostanie
wykonana prawidłowa izolacja termiczna/chłodnicza, oprócz
utraty ciepła w wyniku zamarznięcia w czasie surowej zimy może
dojść do uszkodzeń.
Przy zatrzymywaniu pracy na noc lub na zimę konieczne jest, aby
podjąć odpowiednie środki zapobiegające naturalnemu zamarzaniu obiegów związanych z wodą przy spadku temperatury
otoczenia poniżej 0°C (odprowadzenie wody z urządzenia, ciągła
praca pompy obiegowej, ogrzewanie za pomocą nagrzewnicy
itp.). Zamarznięcie układów związanych z wodą może
doprowadzić do uszkodzeń płytowego wymiennika ciepła.
Z tego względu w zależności od okoliczności użycia należy
podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.
(Patrz rysunek 7)
1. Przykładowa instalacja rurowa
2. Przewód wlotu wody
3. Filtr siatkowy (sprzedawany osobno, jako wyposażenie
dodatkowe)
4. Korek wylotu powietrza (do użycia z króćcem do
czyszczenia)
5. Urządzenie czyszczące
6. Filtr siatkowy pompy
7. Automatyczny zawór odpowietrzający
8. Przewód wylotu wody
9. Złącze używane z korkiem odpływowym wody
10. Płytowy wymiennik ciepła
11. Urządzenie zewnętrzne
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7-2 Przed rozpoczęciem pracy w trybie testowym

7-4 Jakość wody

1. Przed rozpoczęciem pracy w trybie testowym należy się upewnić,

Normy jakości wody dla wody lodowej, wody gorącej i wody do
celów przygotowawczych (4)(6)

2.

3.
4.

czy przewody zostały zamontowane w prawidłowy sposób.
Zwłaszcza należy się upewnić, czy filtr siatkowy, zawór
odpowietrzający, automatyczny zawór doprowadzania wody,
zbiornik wyrównawczy i zbiornik cieczy są prawidłowo
zamontowane na właściwym miejscu.
Po wprowadzeniu całej wody najpierw należy uruchomić tylko
pompę, a następnie upewnić się, czy do obiegu wody nie dostało
się powietrze i czy natężenie przepływu jest prawidłowe. Jeżeli do
układu dostało się powietrze lub natężenie przepływu nie jest
wystarczające, może dojść do zamarznięcia płytowego
wymiennika ciepła. Przed i za urządzeniem zewnętrznym
zmierzyć straty ciśnienia wody i upewnić się, czy natężenie jest
zgodne z projektem. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości
należy niezwłocznie zatrzymać tryb testowy i przeprowadzić
procedurę rozwiązywania problemów.
Postępując zgodnie z instrukcją montażu, przeprowadzić
testowanie urządzenia zewnętrznego.
Po zakończeniu testowania sprawdzić filtr siatkowy na przewodzie wylotowym urządzenia zewnętrznego. Jeżeli jest brudny,
wyczyścić.

7-3 Codzienne czynności konserwacyjne i
serwisowe
1. Zarządzanie jakością wody

2.

3.

6

Konstrukcja płytowego wymiennika ciepła nie zezwala na
demontaż i czyszczenie ani na wymianę żadnych części. Należy
zwrócić szczególną uwagę na jakość wody, jaka ma będzie użyta
do płytowego wymiennika ciepła, aby zapobiec korozji i
osadzaniu się kamienia.
Jakość wody używanej do płytowego wymiennika ciepła powinna
być co najmniej taka, jak podano w tabeli poniżej.
W przypadku użycia środka zapobiegającego korozji,
odkamieniacza itp. środek ten nie powinien działać żrąco na stal
nierdzewną i miedź.
Zarządzanie natężeniem przepływu wody chłodzącej
Jeżeli natężenie przepływu wody chłodzącej jest zbyt małe,
płytowy wymiennik ciepła zostanie uszkodzony w wyniku
zamarznięcia. Sprawdzić, czy filtr siatkowy nie jest zatkany,
czy do układu nie dostało się powietrze, czy nie doszło do
ograniczenia natężenia przepływu na skutek uszkodzenia pompy
obiegowej; w tym celu należy zmierzyć różnice temperatur i
ciśnienia na wlocie i wylocie płytowego wymiennika ciepła. Jeżeli
różnica temperatury lub ciśnienia wzrosła poza dopuszczalny
zakres, natężenie przepływu powinno zmaleć. Zatrzymać pracę i
przed ponownym rozruchem usunąć przyczynę usterki.
Działania, jakie należy wykonać po aktywowaniu urządzenia
zabezpieczającego przed zamarzaniem
Jeżeli urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem zostało
aktywowane w czasie pracy, należy przed ponownym
rozpoczęciem pracy usunąć przyczynę jego aktywacji. Jeżeli
urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem zostało
aktywowane, doszło do częściowego zamarznięcia. Jeżeli
urządzenie zostanie ponownie uruchomione bez usunięcia
przyczyny, płytowy wymiennik ciepła zostanie zamknięty i lód nie
będzie roztapiany; dodatkowo proces zamarzania będzie
powtarzany, co spowoduje uszkodzenie wymiennika ciepła,
doprowadzając do wypadków, takich jak wyciek czynnika
chłodniczego lub dostanie się wody do układu czynnika
chłodniczego.

Układ chłodzenia wodą (3)
Układ cyrkulacji
Element (5)

Woda
obiegowa

Woda do
celów
przygotowa
wczych

Układ gorącej wody (2)
Woda
obiegowa
(20°C ~
60°C)

Tendencja (1)

Woda do
celów
Korozja
przygotowa
wczych

Osad

Elementy standardowe
od 6,5 do
8,2

od 6,0 do
8,0

od 7,0 do
8,0

od 7,0 do
8,0





Przewodność właściwa
(mS/m)(25°C)

<80

<30

<30

<30





Jony chlorkowe
–
(mgcl /l)

<200

<50

<50

<50



Jony siarczanowe
2(mgSO4 /L)

<200

<50

<50

<50



(pH4,8)

<100

<50

<50

<50



Twardość całkowita
(mgCaCO3/l)

<200

<70

<70

<70



Twardość wapniowa
(mgCaCO3/L)

<150

<50

<50

<50



Krzemionka w postaci
jonowej
(mgSiO2/l)

<50

<30

<30

<30



pH(25°C)

Pochłanianie kwasów
(mgCaCO3/l)

Wartości odniesienia
Żelazo (mgFe/l)

<1,0

<0,3

<1,0

<0,3



Miedź (mgCu/l)

<0,3

<0,1

<1,0

<0,1



Niewykry
walny

Niewykry
walny

Niewykry
walny

Niewykry
walny



Jon amonowy
(mgNH4+/l)

<1,0

<0,1

<0,3

<0,1



Pozostałości chloru
(mgCl/l)

<0,3

<0,3

<0,25

<0,3



Wolny dwutlenek
węgla
(mgCO2/l)

<4,0

<4,0

<0,4

<4,0



od 6,0 do
7,0

—

—

—



Jon siarczanowy
2(mgS /l)

Współczynnik
stabilności





[NOTATKI]
(1) Kółkiem oznaczono kolumny, gdzie występuje ryzyko
występowania korozji lub gromadzenia się osadów.
(2) Zjawisko korozji występuje częściej w przypadku wysokich
temperatur (40°C lub wyższych) oraz, gdy brak powłoki ochronnej
na częściach metalowych mających kontakt z wodą; dobrym
rozwiązaniem jest podjęcie skutecznych środków
zabezpieczających przed korozją, takich jak dodanie środka
antykorozyjnego lub eliminacja napowietrzenia.
(3) W obiegu wody w skraplaczu podłączonym do obiegu zamkniętej
wieży chłodniczej woda krążąca w obiegu zamkniętym powinna
spełniać wymogi odnośnie jakości właściwe dla wody gorącej;
woda przepływająca i woda do celów przygotowawczych muszą
spełniać wymogi odnośnie układów chłodzenia z wodą obiegową.
(4) Powinna być stosowana czysta woda wodociągowa, woda do
celów przemysłowych lub czysta woda gruntowa.
Nie używać wody oczyszczonej ani zmiękczonej.
(5) Piętnaście elementów wymienionych w tabeli powyżej
reprezentuje typowe przyczyny korozji i tworzenia się osadów.
(6) Przepływająca woda może powodować korozję.
Nie stosować wody przepływającej w obiegu otwartym.

Polski

7-5 Konserwacja płytowego wymiennika ciepła
Wydajność płytowego wymiennika ciepła może ulec obniżeniu na
skutek gromadzenia się osadu. Wymiennik może zostać uszkodzony
w wyniku zamarznięcia spowodowanego spadkiem natężenia
przepływu. Z tego względu konieczne jest regularne przeprowadzanie zaprogramowanych konserwacji w celu uniknięcia wytwarzania
kamienia.

1. Przed rozpoczęciem sezonu eksploatacyjnego wykonać
następujące czynności przeglądowe:

2.

3.

8.

1) Test jakości wody i upewnić się, czy woda mieści się
w granicach norm.
2) Oczyść filtr siatkowy.
3) Upewnić się, że natężenie przepływu jest prawidłowe.
4) Upewnić się, czy warunki pracy (ciśnienie, natężenie
przepływu, temperatura na wylocie itp.) są normalne.
Ponieważ konstrukcja płytowego wymiennika ciepła nie zezwala
na demontaż i czyszczenie, w celu przeprowadzenia czyszczenia
należy postępować w następujący sposób:
1) Do celów konserwacyjnych konieczne jest zapewnienie
przyłącza na wlocie wody oraz na jej wylocie. Konieczne jest
podłączenie pompy obiegowej miedzy tymi dwoma otworami
na czas czyszczenia płytowego wymiennika ciepła środkami
chemicznymi.
W celu usunięcia osadów z płytowego wymiennika ciepła
zalecane jest użycie roztworu rozcieńczonego 5% kwasu
mrówkowego, cytrynowego, szczawiowego, octowego lub
fosforowego.
Nie wolno stosować kwasu solnego, siarkowego, azotowego
ani innych roztworów o silnym działaniu żrącym.
2) Upewnić się, że króćce przed przyłączem wlotu wody oraz
przed przyłączem wylotu wody są zaopatrzone w zawory
odcinające.
3) Podłączyć przewód do obiegu środków czyszczących do
przewodu wlotowego płytowego wymiennika ciepła. Napełnić
płytowy wymiennik ciepła roztworem środka czyszczącego o
temperaturze 50-60°C i chwilę odczekać. Następnie
rozprowadzić roztwór czyszczący uruchamiając pompę na
2 do 5 godzin.
Czas czyszczenia zależy od temperatury roztworu
czyszczącego lub stopnia nagromadzenia się kamienia.
Z tego względu należy obserwować zmiany zanieczyszczenia
(koloru) roztworu czyszczącego, aby określić stopień
usunięcia kamienia.
4) Po rozprowadzeniu roztworu czyszczącego należy opróżnić
płytowy wymiennik ciepła z roztworu, napełnić wymiennik
ciepła roztworem 1-2% wodorotlenku sodu (NaOH) lub
wodorowęglanu sodu (NaHCO3). Rozprowadzić roztwór
na 15-20 minut w celu przeprowadzenia zobojętniania.
5) Po zakończeniu procesu neutralizacji dokładnie opłukać
wewnętrzną część płytowego wymiennika ciepła używając
świeżej i czystej wody.
6) W przypadku używania środka czyszczącego sprzedawanego
w sklepach należy wcześniej sprawdzić, czy środek ten nie
działa żrąco na stal nierdzewną i miedź.
7) Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu
czyszczenia, należy skontaktować się z producentem danego
środka czyszczącego.
Po zakończeniu czyszczenia upewnić się, czy urządzenie może
pracować w normalny sposób.

OKABLOWANIE W MIEJSCU
INSTALACJI
Przestroga

• Okablowanie i elementy elektryczne muszą być przygotowane
przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi
przepisami lokalnymi oraz krajowymi.
• Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze schematami i
instrukcjami podanymi poniżej.
• Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy nie
używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne
urządzenie.
• Nie należy uruchamiać, dopóki nie zostaną ukończone prace przy
przewodach czynnika chłodniczego.
(W razie uruchomienia przed ukończeniem prac przy przewodach
czynnika może dojść do uszkodzenia sprężarki.)

Polski

• Nigdy nie należy usuwać termistorów, czujników itp. podczas
podłączania przewodów zasilających i transmisyjnych.
(W razie uruchomienia bez termistora, czujnika itp. może dojść do
uszkodzenia sprężarki.)
• Należy zainstalować detektor prądu upływowego.
(To urządzenie korzysta z inwertera, dlatego należy zastosować
detektor prądu upływowego z wyłącznikiem reagującym na
zakłócenia elektryczne o wyższych częstotliwościach w celu
zabezpieczenia przed usterkami samego detektora).
• Detektor zabezpieczający przed odwróceniem faz działa tylko
przy uruchamianiu urządzenia.
• Nie uruchamiać urządzenia przez zwarcie urządzenia
zabezpieczającego (S1PH).
Jeśli jest możliwość odwrócenia faz, zaniku faz, włączania/
wyłączania zasilania podczas pracy urządzenia, należy lokalnie
podłączyć zabezpieczenie przed odwróceniem faz. Eksploatacja
urządzenia w przypadku odwrócenia faz może spowodować
uszkodzenie sprężarki i innych elementów.
• Przymocować przewód zasilający w sposób pewny.
• Włączenie zasilania w przypadku braku fazy N lub w przypadku
jej nieprawidłowego połączenia spowoduje uszkodzenie sprzętu.

8-1 Części opcjonalne
Uwaga
• Informacje na temat stosowania przejściówki do sekwencyjnego
uruchamiania zawiera punkt "8-4 Przykłady" na stronie 8.
• Informacje na temat prowadzenia przewodów połączeniowych do
centralnego pilota zdalnego sterowania można znaleźć w
instrukcji montażu centralnego pilota zdalnego sterowania.

8-2 Wymagania dotyczące obwodu zasilania i
okablowania
Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania (patrz tabela
poniżej). Obwód ten musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony,
tj. wyposażony w wyłącznik główny, bezpiecznik zwłoczny na każdej
fazie oraz detektor prądu upływowego.
Zalecane
Minimalny
bezprąd obwodu pieczniki

Faza i
częstotliwość

Napięcie

Dobór przewodu
transmisyjnego

RWEYQ8PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

12,6 A

25 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ10PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

12,6 A

25 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ16PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ18PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ20PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

25,3 A

35 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ24PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ26PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ28PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75–1,25 mm

RWEYQ30PY1

φ 3, 50 Hz

380-415 V

37,9 A

45 A

0,75–1,25 mm

2

2

2

2

2

2

2

2

2

W przypadku używania bezpieczników na prąd resztkowy należy
koniecznie korzystać z szybko włączanego prądu resztkowego,
200 mA.
Uwaga
• Stosować wyłącznie przewodniki miedziane.
• Na przewód zasilający należy stosować kabel zaizolowany.
• Kabel zasilający należy dobrać z uwzględnieniem odpowiednich
przepisów lokalnych i krajowych.
• Rozmiary przewodów muszą być zgodne z odpowiednimi
przepisami lokalnymi i krajowymi.
• Dane techniczne dotyczące lokalnych przewodów elektrycznych i
rozgałęzień przewodów są zgodne z normą IEC60245.
• TYP PRZEWODU H05VV(*)
*Tylko w rurach ochronnych; używać H07RN-F, gdy brak rur
ochronnych.

8-3 Dane ogólne
• Dozwolone jest podłączenie maksymalnie 3 urządzeń do linii
zasilającej między urządzeniami zewnętrznymi. Szczegółowe
informacje można znaleźć w projektach technicznych urządzeń i
w danych technicznych.
• Przewód zasilania należy podłączyć do listwy zaciskowej i do
zacisku, tak jak to pokazano na rysunku 8, rozdział "Podłączenie
zewnętrzne".
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• Ponieważ urządzenie to jest wyposażone w inwerter,
zastosowanie kondensatora przyspieszającego fazę nie tylko
zniweluje efekt poprawy współczynnika wydajności, lecz może
także powodować przegrzewanie się tego kondensatora pod
wpływem dużych częstotliwości. Z tego względu nie należy
w żadnym wypadku montować kondensatora przyśpieszającego
fazę.
• Niezrównoważenie zasilania nie powinno przekraczać 2%
napięcia znamionowego.
1. Większe niezrównoważenie spowoduje skrócenie czasu
eksploatacji kondensatora wygładzającego.
2. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się i
zasygnalizuje błąd, gdy poziom niezrównoważenia przekroczy
4% napięcia znamionowego.
• Okablowanie należy zainstalować zgodnie ze "schematem
elektrycznym".
• Czynności związane z okablowaniem elektrycznym należy
wykonywać wyłącznie po odłączeniu wszystkich źródeł zasilania.
• Należy zawsze uziemiać przewody. (Zgodnie z przepisami
krajowymi danego kraju).
• Nie wolno podłączać uziemienia do rur gazowych,
kanalizacyjnych, piorunochronu ani uziemienia linii telefonicznej.
Przewody gazowe: w przypadku wycieku gazu może nastąpić
samozapłon lub eksplozja.
Przewody kanalizacyjne: brak efektu uziemienia w przypadku
używania twardych rur plastikowych.
Przewody uziemienia linii telefonicznej lub piorunochronu:
mogą być niebezpieczne w przypadku gwałtownego wzrostu
potencjału elektrycznego uziomu.
• Urządzenie jest wyposażone w inwerter. W celu eliminacji wpływu
zakłóceń elektromagnetycznych na inne urządzenia konieczne
jest podłączenie uziemienia; ponadto zabezpieczy to przed
gromadzeniem się prądu upływowego na zewnątrz obudowy
urządzenia.
• Detektora prądu upływowego, przeznaczonego specjalnie do
zabezpieczania przed zwarciem do uziemienia, należy używać
w połączeniu z głównym wyłącznikiem lub bezpiecznikiem.
• Pewnie podłączyć odpowiedni przewód i zamocować go za
pomocą dołączonego zacisku, tak aby na części elektryczne
(złącze przewodów zasilania, złącze przewodów transmisyjnych i
złącze uziemienia) nie był wywierany zewnętrzny nacisk. Patrz
"Zewnętrzne połączenie przewodu".
• Nigdy nie podłączać zasilania, tak aby fazy były odwrócone.
(Produkt wyposażony jest w detektor zabezpieczający przed
odwróceniem faz.
Jeżeli detektor działa, należy zamienić dwie z trzech faz (L1, L2 i
L3).)

8-4 Przykłady
Przykładowy układ (patrz rysunek 8)
1. Zasilanie w miejscu instalacji
2. Wyłącznik główny
3. Detektor prądu upływowego
4. Bezpiecznik
5. Selektor trybu chłodzenia/ogrzewania
6. Pilot zdalnego sterowania
7. Urządzenie zewnętrzne
8. Jednostka BS
9. Urządzenie wewnętrzne
przewody zasilające (kabel w osłonie)
przewody transmisyjne (kabel w osłonie)
Przestroga
• Na przewód zasilający należy stosować przewód rurowy.
• Należy sprawdzić przewody elektryczne niskiego napięcia na
zewnątrz urządzenia (np. pilota, transmisyjne itp.) oraz czy
przewody wysokiego napięcia nie są prowadzone zbyt blisko
siebie; należy utrzymać odległość co najmniej 50 mm. Nadmierna
bliskość może spowodować zakłócenia elektryczne, usterki i
uszkodzenia.
• Należy koniecznie podłączyć przewody elektryczne do listwy
zaciskowej zasilania i przymocować je zgodnie z opisem
w punkcie Podłączenie zewnętrzne.
• Przewody transmisyjne należy przymocować tak, jak opisano
w punkcie Podłączenie zewnętrzne: przewody transmisyjne
oraz selektor trybu CHŁODZENIA/OGRZEWANIA.
• Przymocuj przewody dołączonymi zaciskami, tak aby nie
dotykały przewodów.
• Sprawdź, czy przewody elektryczne i pokrywa skrzynki elektrycznej nie wystają ponad konstrukcję i zamknij pokrywę w sposób
pewny.
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Doprowadzanie przewodu zasilającego i transmisyjnego
(Patrz rysunek 9)
1. Przewody zasilania oraz okablowanie sterujące pracą
pompy
(Wysokie napięcie)
2. Przewody połączeniowe
(Niskie napięcie)
3. Prowadź osobno
Ostrożnie podłączyć przewód do listwy zaciskowej do płytki
drukowanej, ponieważ zbyt duży nacisk może spowodować
uszkodzenie płytki drukowanej.
Podłączenie zewnętrzne: przewody transmisyjne, układ
blokady, przewody zasilające i przewody pracy pompy oraz
przełącznik trybu ogrzewania/chłodzenia.
Ostrożnie podłączyć przewód do listwy zaciskowej do płytki
drukowanej, ponieważ zbyt duży nacisk może spowodować
uszkodzenie płytki drukowanej.
[W przypadku instalacji z jednym urządzeniem zewnętrznym]
(Patrz rysunek 10)
1. Selektor trybu chłodzenia/ogrzewania
2. Płytka drukowana urządzenia zewnętrznego (A1P)
3. Uwaga na biegunowość
4. Użyć kabla dwużyłowego w osłonie (brak biegunowości)
5. Płyta zaciskowa (nie należy do wyposażenia)
6. Urządzenie wewnętrzne
7. Nigdy nie podłączać przewodu zasilającego.
8. Jednostka BS A
9. Jednostka BS B
10. Ostatnia jednostka BS
11. Urządzenie tylko chłodzące
[W przypadku instalacji z wieloma urządzeniami zewnętrznymi]
(Patrz rysunek 11)
1. Urządzenie A (urządzenie nadrzędne)
2. Urządzenie B
3. Urządzenie C
4. DO URZ. WEWN.
5. DO URZ. ZEWN.
6. DO WIELU URZ.
7. Do przełącznika trybu ogrzewania/chłodzenia (tylko
system typu pompa ciepła)
8. Do urządzenia wewnętrznego
9. Do innych układów
• Przewody transmisyjne między urządzeniami zewnętrznymi
podłączonymi do tej samej linii należy podłączyć do zacisków Q1/
Q2 (Wy.- Multi).
Podłączenie przewodów do zacisków (Wy.-Wy.) spowoduje
nieprawidłowe działanie urządzenia.
• Przewody elektryczne innych linii należy podłączyć do zacisków
F1/F2 (Wy-Wy) na płytce drukowanej urządzenia zewnętrznego,
do której podłączone są przewody transmisyjne urządzeń
wewnętrznych.
• Urządzenie zewnętrzne, do którego podłączane są przewody
transmisyjne urządzeń wewnętrznych, jest urządzeniem
nadrzędnym.
• Przewody transmisyjne między urządzeniami zewnętrznymi
muszą mieć długość maksymalnie 30 m.

[Ustawianie obwodu blokady i przewodów
zasilających i przewodów pracy pompy]
Przewody zasilające i przewody pracy pompy [wysokie
napięcie]
• Użyć przewodów izolowanych o przekroju podanym poniżej;
napięcie nominalne wynosi co najmniej 250 V:
Przewody jednożyłowe: minimum 1,25 mm² (rura kablowa)
Przewody wielożyłowe: minimum 0,75 mm²
*Przewody zasilające i przewody pracy pompy należy przygotować
na miejscu.
(patrz rysunek 12)
1. Zacisk wyjściowy pracy pompy (X2M)
Jeżeli pompa wody jest sprzężona z pracą systemu,
obwód pracy pompy wody należy podłączyć między
zaciskami (1) i (2).
Parametry styku --- 220 VAC, 3 mA-0,5 A
2. Płytka drukowana (A1P)
3. Zamontować pokrycie izolacyjne.
4. Połączenie obwodu blokady
Pamiętać, aby podłączyć obwód blokady (styk
pomocniczy przełącznika elektromagnetycznego pompy
wody) do każdego urządzenia zewnętrznego.
(Wybrać styk pomocniczy gwarantujący minimalne
obciążenie 15 VDC, 1 mA.)

Polski

Podłączanie poszczególnych urządzeń zewnętrznych
Podłączyć do listwy zaciskowej (X3M) w sposób
przedstawiony u dołu po prawej stronie rysunku.
Podłączanie wielu urządzeń zewnętrznych jako
pojedynczego urządzenia
(centralne sterowanie)
W przypadku tego urządzenia możliwe jest centralne
zablokowanie wielu urządzeń zewnętrznych przy użyciu
przejściówki (sprzedawana osobno, jako wyposażenie
dodatkowe) sterowania dla urządzeń zewnętrznych.
Szczegółowe informacje na temat przewodów zawiera
punkt "W jaki sposób podłączyć przewody
centralnego sterowania".

W jaki sposób podłączyć przewody centralnego
sterowania
• Po wykonaniu okablowania centralnego sterowania należy
zapoznać się z punktem (3) "8-5 W przypadku ustawień
lokalnych"
• Jeżeli zastosowana została centralna blokada, nie jest
wymagane podłączenie przewodów do listwy zaciskowej X3M.
• W przypadku systemu obejmującego wiele urządzeń zewnętrzne
przewody połączeniowe powinny być podłączone tylko do
urządzenia nadrzędnego.
(Patrz rysunek 13)
1. Urządzenie zewnętrzne A
2. Urządzenie zewnętrzne B
3. Urządzenie zewnętrzne C
4. Przejściówka sterowania zewnętrznego
5. Obwód blokady pompy wody
6. Przewody połączeniowe wy.-wy.
7. Użyć kabla dwużyłowego w osłonie (brak biegunowości)
[Wybór trybu chłodzenia/ogrzewania]
1. Wybór trybu chłodzenia/ogrzewania za pomocą pilota
zdalnego sterowania podłączonego do urządzenia
wewnętrznego.
Przełącznik wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania (DS1) na
płytce drukowanej urządzenia zewnętrznego (A1P) należy
pozostawić w fabrycznie ustawionej pozycji urządzenia
wewnętrznego.
(Patrz rysunek 16)
1. Pilot zdalnego sterowania
2. Wybór trybu chłodzenia/ogrzewania za pomocą
przełącznika wyboru trybu.
Przełącznik wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania
(opcjonalny) należy podłączyć do złączy A/B/C, a
przełącznik wyboru trybu chłodzenia/ogrzewania (DS1) na
płytce drukowanej urządzenia zewnętrznego (A1P) ustawić
w pozycji ON (wł.).
(Patrz rysunek 17)
1. Selektor trybu chłodzenia/ogrzewania
• Okablowanie przedstawione powyżej należy zawsze wykonywać
za pomocą przewodów z osłoną winylową o przekroju 0,75 do
2
1,25 mm lub z kabli (2-żyłowych). (Zastosowanie kabli
trzyżyłowych jest dopuszczalne tylko w przypadku sterownika
zmiany trybu chłodzenia/ogrzewania).
• Wszystkie przewody transmisyjne należą do wyposażenia.
• Jeżeli następujące ograniczenia zostaną przekroczone, należy
zachować ostrożność, ponieważ może dojść do nieprawidłowości
podczas transmisji;
Maksymalna długość przewodów .......1000 m lub mniej
Łączna długość przewodów ...............2000 m lub mniej
Maksymalna liczba odgałęzień ...........16 lub mniej
Długość przewodów między
urządzeniami zewnętrznymi ...............30 m lub mniej
• Nigdy nie podłączać zasilania do przewodów
połączeniowych i ich listwy zaciskowej, w przeciwnym razie
cały system może zostać uszkodzony.
• Dla przewodów transmisyjnych możliwe jest wykonanie
16 rozgałęzień. Nie jest jednak dozwolone dalsze rozgałęzianie
odgałęzień.
(Patrz rysunek 14)
1. Odgałęzienie
2. Dalsze rozgałęzianie odgałęzień
• Przewody elektryczne urządzeń wewnętrznych należy podłączyć
do zacisków F1/F2 (urz. wewn.) na płytce drukowanej urządzenia
zewnętrznego.

Polski

Zewnętrzne połączenie przewodu: Przewody zasilające i
transmisyjne
Przewód zasilania należy podłączyć do listwy zaciskowej i
zamocować za pomocą dołączonego zacisku, tak jak to pokazano
na rysunku 15 i 19.
(Patrz rysunek 15)
1. Zasilanie
(3N~, 380-415 V)
2. Wyłącznik nadprądowy obwodu rozgałęzionego
3. Przewód uziemiający
4. Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
5. Założyć pokrycia izolacyjne.
6. Listwa zaciskowa zasilania
7. Przyłącze uziemienia
8. Przymocować przewody uziemienia wzdłuż przewodów
zasilających za pomocą dołączonych zacisków (A).
9. Przewód uziemiający
10. Podczas wykonywania okablowania uważaj, aby
przewody uziemiające nie zetknęły się z głównymi
przewodami sprężarki. Zetknięcie przewodów może
mieć niekorzystny wpływ na inne urządzenia.
11. Podczas podłączania dwu przewodów do jednego
zacisku sprawdź, czy karbowane końcówki stykają się
końcami.
Ponadto sprawdź, czy przewód o mniejszym przekroju
znajduje się wyżej.
12. Listwa zaciskowa
13. Karbowana końcówka
14. Przekrój przewodu: Mały
15. Przekrój przewodu: Duży
(Patrz rysunek 19)
1. Złącze przewodów zasilających, przewodów zasilających i przewodów pracy pompy (wysokie napięcie) i
uziemienia.
2. Złącze przewodu połączeniowego zasilania i przewodu
połączeniowego uziemienia. (Tylko w przypadku
podłączenia zasilania za pomocą przewodu
połączeniowego.)
3. Zawór odcinający niskiego/wysokiego ciśnienia (część
wysokotemperaturowa)
4. Zamocować przewody zasilające, przewody pracy
pompy (wysokie napięcie) oraz uziemienie za pomocą
dołączonego zacisku (A).
5. Włożyć zacisk dołączony do wyposażenia (B) do otworu
w płytce montażowej zaworu odcinającego.
6. Przewody zasilające, przewody zasilające i przewody
pracy pompy (wysokie napięcie) i uziemienie.
7. Około 50 mm
8. Przewody połączeniowe zasilania i przewody
połączeniowe uziemienia.
9. Zamocować przewody zasilające, przewody zasilające
i przewody pracy pompy (wysokie napięcie) oraz
uziemienie za pomocą dołączonego zacisku (B),
aby uniknąć ich dotykania do zaworu odcinającego
gazowego tłocznego.
10. Przewód połączeniowy zasilania poprowadzić przez
otwór przelotowy w pokrywie, odcinając zakreskowany
obszar.
11. Obszar zakreskowany
12. Włożyć zacisk dołączony do wyposażenia (B) do otworu
w dnie skrzynki elektrycznej.
13. Złącze przewodów transmisyjnych. (niskie napięcie)
14. Należy upewnić się, że okablowanie transmisyjne
zaopatrzono w pętlę w przedniej części, tam, gdzie
przewody są mocowane do górnej płyty skrzynki
przełączników. Ma to na celu zabezpieczenie przed
kapaniem kondensatu na skrzynkę przełączników.
15. Zamocować przewód transmisyjny do zacisków
żywicznych za pomocą dołączonych zacisków (A)
16. Poprowadzić przewód transmisyjny (niskie napięcie)
przez klips przewodu.
17. Zamocować przewody zasilające, przewody pracy
pompy (wysokie napięcie) oraz uziemienie do dolnej
części skrzynki elektrycznej za pomocą dołączonego
zacisku (B).
18. Nie związywać przewodu połączeniowego zasilania.
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8-5 W przypadku ustawień lokalnych

Przestroga
Środki ostrożności przy prowadzeniu przewodów
elektrycznych
Należy zastosować okrągłe karbowane końcówki w celu
podłączenia zasilania do listwy zaciskowej.

Przewód zasilający
Karbowana końcówka

Jeśli nie są one dostępne, należy postępować według instrukcji
poniżej.
• Do tego samego przyłącza zasilania nie należy podłączać
przewodów o różnej grubości. (Zanieczyszczenia w przewodach zasilających mogą spowodować wytworzenie
nadmiernego ciepła).
• Przewody o tym samym przekroju należy podłączać w sposób
przedstawiony na poniższym rysunku.

Po obu stronach należy
podłączać przewody
o tym samym przekroju.

•

•
•
•

Zabronione jest
podłączanie
dwu przewodów
po jednej stronie.

Nie należy podłączać
przewodów o różnych
przekrojach.

Do wykonania okablowania stosować przeznaczone do tego
przewody zasilające i wykonywać połączenia w sposób
pewny, aby zabezpieczyć przed wywieraniem nadmiernego
nacisku na listwę zaciskową.
Za pomocą odpowiedniego wkrętaka dokręć śruby zacisków.
Śrubokręt z małą główką spowoduje uszkodzenie łba i
uniemożliwi poprawne dokręcenie.
Przekręcenie śrub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.
Zalecane momenty dokręcania śrub zaciskowych podano
w poniższej tabeli.

M8 (listwa zaciskowa zasilania)
M5 (uziemienie)
M3,5 (listwa zaciskowa przewodów
transmisyjnych)

Moment
dokręcania (N•m)
2,0-3,0
3,2-3,9
0,8-0,97

Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów uziemienia
Podczas przeciągania przewodów elektrycznych należy
prowadzić je przez wyciętą część podkładki. (Nieprawidłowe
podłączenie uziemienia może uniemożliwić jego poprawne
działanie).

Podkładka
Karbowana końcówka
Część do wycięcia

W razie konieczności wykonać ustawienia lokalne zgodnie z opisem
w poniższej tabeli. Przed przystąpieniem do przeprowadzania
ustawień należy zapoznać się z treścią tabliczki "Środki ostrożności
podczas wykonywania czynności serwisowych" zamocowanej na
pokrywie skrzynki elektrycznej.
Typowe ustawienia lokalne
∗Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień opisanych w tabeli
poniżej, należy zapoznać się z danymi technicznymi urządzenia i
instrukcją serwisową.
(1)Ustawienia przełączania
między trybem chłodzenia
i ogrzewania

Ustawianie jest zakończone, kiedy przełączanie między
chłodzeniem i ogrzewaniem odbywa się za pośrednictwem
pilota (sprzedawany osobno, jako wyposażenie
dodatkowe) zamontowanego na urządzeniu zewnętrznym.

(2)Ustawienia uniemożliwiające rozruch
sekwencyjny

Ustawienie to ma zastosowanie, kiedy urządzenia
zewnętrzne nie są uruchamiane po kolei.

(3)Ustawienie centralnego
sterowania Ustawienie
zapotrzebowania
zewnętrznego

Ustawienia te są wykonywane, jeżeli blokady są połączone
w sposób scentralizowany lub w przypadku działania na
żądanie na skutek instrukcji zewnętrznych.

(4)Ustawienie wyświetlania
w sposób nieprawidłowy,
gdy styk blokujący jest
wyłączony

Ustawienia tego dokonuje się w razie nieprawidłowego
wskazania (HJ) na pilocie zdalnego sterowania, gdy styk
blokujący jest wyłączony (gdy pompa wody stanowiącej
źródło ciepła nie działa).

Przestroga
Osobna przejściówka (sprzedawana osobno, jako wyposażenie
dodatkowe) sterowania urządzenia zewnętrznego będzie
niezbędna podczas działania na żądanie, ustawiania
chłodzenia i ogrzewania za pośrednictwem centralnego pilota
(sprzedawany osobno, jako wyposażenie dodatkowe) i ustawiania centralnej blokady. Aby uzyskać więcej szczegółowych
informacji, należy zapoznać się z broszurą dołączoną do
przejściówki.

9.

PRZEWODY CZYNNIKA
CHŁODNICZEGO
Przestroga

Po zakończeniu montażu należy pamiętać o otwarciu zaworu.
(Szczegółowe informacje zawiera punkt "9-9 Dodatkowe
napełnienie czynnikiem chłodniczym" na stronie 15)
(Uruchomienie urządzenia z zamkniętymi zaworami może
spowodować uszkodzenie sprężarki).
Uzupełniać czynnikiem R410A.
Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być instalowane
przez wykwalifikowanego technika chłodnictwa oraz zgodne
z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.
PODCZAS LUTOWANIA PRZEWODÓW CZYNNIKA NALEŻY
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ
Podczas lutowania przewodów miedzianych nie wolno
stosować topników. (Dotyczy szczególnie przewodów na
czynnik z grupy HFC) Dlatego do lutowania należy używać
wypełniacza miedziano - fosforowego (BCuP-2: JIS Z 3264,
B-Cu93P-710/795: ISO 3677), niewymagającego topnika.
(Topnik posiada niezwykle szkodliwy wpływ na przewody
czynnika chłodniczego. Na przykład, jeśli stosowany jest topnik
na bazie chloru, może to spowodować korozję przewodów lub,
jeśli zawiera on fluor, degradację oleju mineralnego).
Uwaga
• Narzędzia potrzebne do montażu:
Przewód wskaźnika, wąż do napełniania itp.
Przy montażu należy używać narzędzi stosowanych
wyłącznie w układach na R410A, co zapewni odporność na
wysokie ciśnienie i zapobiegnie przedostaniu się do układu
obcych substancji (np. olejów mineralnych, takich jak
SUNISO, lub wilgoci).
(Dane techniczne dotyczące śrub są różne dla czynników
R410A i R407C.)
Pompa próżniowa
1. Należy używać 2-stopniowej pompy próżniowej z zaworem
zwrotnym.
2. Przy wyłączonej pompie próżniowej olej nie może wracać do
układu.
3. Należy stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).
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9-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są
przewody

9-2 Ochrona przed zanieczyszczeniami podczas
montażu przewodów

1. Ilość obcych substancji wewnątrz przewodów (w tym olejów

•

używanych przy produkcji) nie może przekraczać 30 mg/10 m.

2. Przewody czynnika chłodniczego powinny spełniać następujące
warunki:
Materiał: rury bezszwowe (fosfor+miedź beztlenowa)
Średnica: Pomoc w zakresie doboru właściwych średnic
stanowi punkt "Przykład połączenia".
Grubość: Dobierz grubość przewodów czynnika chłodniczego
odpowiadającą przepisom prawa krajowego i lokalnego.
W przypadku czynnika chłodniczego R410A ciśnienie
obliczeniowe wynosi 4,0 MPa (40 bar).
Poniżej podano minimalną grubość przewodów zgodnie
z ustawodawstwem japońskim (Japan's High-Pressure Gas
Safety Law zgodnie ze stanem na styczeń 2003 roku).
Stopień odpuszczenia (O i 1/2H) w tabeli wskazują na rodzaj
stali podany w normie JIS H 3300.
(urządzenie: mm)
Stopień odpuszczenia

Typ O

średnica zewnętrzna φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

najmniejsza grubość

0,80

0,80

0,80

0,99

Stopień odpuszczenia

Typ 1/2H

średnica zewnętrzna φ19,1 φ22,2 φ25,4 φ28,6 φ31,8 φ34,9 φ38,1 φ41,3
0,80

0,80

0,88

0,99

1,10

1,21

1,32

1,43

3. Należy stosować konkretne odgałęzienia wybrane zgodnie
4.
5.

6.

7.

z punktem "9-5 Przykład połączenia" na stronie 13.
Zob. "9-10 Procedura obsługi zaworu odcinającego" na
stronie 16.
Podczas montażu przewodów nie należy przekraczać
dopuszczalnych długości przewodów, różnic poziomów i długości
odgałęzień podanych w punkcie "9-5 Przykład połączenia" na
stronie 13.
Informacje na temat montażu kompletu odgałęzień można
znaleźć w instrukcji montażu dołączonej do kompletu.
Należy postępować zgodnie ze informacjami podanymi poniżej:
• Zamontować trójnik REFNET tak, aby jego rozgałęzienia
biegły poziomo lub pionowo.
• Zamontować rozdzielacz REFNET, tak aby jego rozgałęzienia
biegły poziomo.
(Patrz rysunek 22)
1. Powierzchnia pozioma
2. Pod kątem 30° do powierzchni poziomej
3. Powierzchnia pozioma
Zestaw łączący wiele urządzeń zewnętrznych sprzedawany
osobno jako opcja (BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) jest
konieczny w przypadku instalacji w układach z wieloma
urządzeniami zewnętrznymi. Informacje zawiera instrukcja
montażu dołączona do zestawu; ponadto należy zwrócić uwagę
na poniższe ograniczenia.

Ograniczenia dotyczące montażu zestawu przewodów
łączących wiele urządzeń zewnętrznych
• Zainstalować trójnik poziomo, z nachyleniem ±15° w kierunku
górnej tabliczki znamionowej z ostrzeżeniami. Patrz rysunek 23
(rys. A).
Nie należy podłączać pionowo. Patrz rysunek 23 (rys. B).
• Pozostawić prosty odcinek przewodu odgałęzionego o długości
co najmniej 500 mm i nie zginać rury w tym obszarze. Jeśli do
trójnika jest podłączona lokalna rura (prosta) o długości co
najmniej 120 mm, można uzyskać prosty odcinek o długości
co najmniej 500 mm. Patrz rysunek 23 (rys. C).
• Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie
urządzenia zewnętrznego.
(Patrz rysunek 23)
1. Tabliczka znamionowa z ostrzeżeniami
2. Pozioma linia
3. Masa
4. Prosty odcinek o długości co najmniej 500 mm
5. Przewód lokalny
(co najmniej 120 mm)

Polski

Miejsce

Okres instalacji
Ponad miesiąc
<miesiąc

Na zewnątrz

Sposób zabezpieczenia
Zacisnąć przewód

Zacisnąć przewód lub
Urządzenie
Niezależnie od okresu owinąć go taśmą
wewnętrzne
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas
przeprowadzania rur miedzianych przez ściany.

9-3 Podłączanie przewodów
•

•

Należy stosować wyłącznie nakrętki dołączone do
urządzenia.
Zastosowanie innych nakrętek może spowodować wycieki
czynnika.
Po lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem.
(Przeprowadzenie lutowania i nieprzedmuchanie azotem
spowoduje utworzenie filmu tlenowego wewnątrz rur, co
wpłynie niekorzystnie na pracę zaworów i sprężarek systemu
chłodniczego i uniemożliwi poprawne działanie instalacji).
Przestroga

(urządzenie: mm)

najmniejsza grubość

Należy podjąć odpowiednie działania zapobiegające
przedostawaniu się do układu obcych substancji, takich jak
wilgoć i zanieczyszczenia.

Podczas lutowania przewodów nie wolno stosować
przeciwutleniaczy.
Pozostałości mogą spowodować zablokowanie przewodów i
uszkodzenie urządzeń.
Uwaga
• Aby uzyskać więcej informacji na temat metody przedmuchiwani
azotem,
patrz "Instrukcja montażu" (należy skontaktować się z dealerem).
• Regulator ciśnienia azotu uwalnianego podczas lutowania musi
2
być ustawiony na wartość co najmniej 0,02 MPa (0,2 kG/cm ).
(Patrz rysunek 18)
1. Przewód czynnika chłodniczego
2. Miejsce lutowania
3. Azot
4. Taśma
5. Zawór ręczny
6. Regulator
Środki ostrożności przy podłączaniu przewodów
• Poniższa tabela zawiera wymiary zgrubne części kielichowej.
• Zakładając nakrętki, należy posmarować z zewnątrz i od
wewnątrz olejem do chłodziarek i dokręcić ręcznie o trzy lub
cztery obroty.
(Należy stosować olej estrowy lub eteryczny).
• Poniższa tabela zawiera momenty dokręcania.
(Przyłożenie zbyt dużego momentu może spowodować pęknięcie
nakrętek).
• Po podłączeniu wszystkich przewodów rurowych, przeprowadzić
próbę szczelności azotem.
Średnica przewodu Moment dokręcania (N•m)

A (mm)

φ9,5

32,7 - 39,9

12,8 - 13,2

φ12,7

49,5 - 60,3

16,2 - 16,6

φ15,9

61,8 - 75,4

19,3 - 19,7

Kształt kielicha
90°±2
45
A

°±2

R=0.4~0.8

Niezalecane, tylko w razie konieczności
Należy używać klucza dynamometrycznego, ale jeśli konieczne jest
wykonanie instalacji bez użycia klucza, można wykorzystać metodę
opisaną poniżej.
Po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy nie występują
wycieki gazowego czynnika chłodniczego.
Podczas dokręcania połączenia kielichowego kluczem maszynowym
można napotkać punkt, w którym moment dokręcania nagle rośnie.
Od tego miejsca należy dokręcić połączenie o kąt pokazany poniżej:
Średnica przewodu

Kąt dalszego dokręcania

Zalecana długość ramienia narzędzia

φ9,5

od 60 do 90 stopni

Około 200 mm

φ12,7

od 30 do 60 stopni

Około 250 mm

φ15,9

od 30 do 60 stopni

Około 300 mm
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9-4 Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego

2. W przewodach gazowych (w przypadku systemu z odzyskiem

Podłączyć przewód do urządzenia zewnętrznego, używając
przewodów dodatkowych
(Patrz rysunek 20)
1. Przewód strony gazowej
2. (nie należy do wyposażenia)
3. Przewód dodatkowy (2) (GRUBY)
4. Przewód po stronie cieczowej (nie należy do
wyposażenia)
5. Nakrętka (dołączona do urządzenia)
6. Przewód dodatkowy (1) (CIENKI) oraz (3) nie są
używane.
7. Przewód po stronie gazowej wysokiego/niskiego
ciśnienia (nie należy do wyposażenia)
8. Przewód po stronie ssawnej gazowej (nie należy do
wyposażenia)
9. Odciąć zakreskowany obszar i użyć go jako osłony dla
wywierconych otworów.
10. Obszar zakreskowany
11. Przewód dodatkowy (1) (CIENKI)
12. Przewód dodatkowy (2) i (3)
13. Wskazówki dot. obróbki przewodu
14. Przewód dodatkowy (3)
15. Lut
16. Przewód dodatkowy (2) (GRUBY)
17. Przed zamontowaniem produktu należy przeprowadzić
lutowanie.
Środki ostrożności dotyczące instalacji urządzeń
Uwaga
• Zestaw łączący wiele urządzeń zewnętrznych sprzedawany
osobno jako opcja (BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) jest
konieczny w przypadku instalacji w układach z wieloma
urządzeniami zewnętrznymi.
• Należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do zestawu,
zwracając uwagę na ograniczenia podczas instalacji opisane
w punkcie "podłączanie przewodów czynnika chłodniczego".

1. Aby uniknąć ryzyka zatrzymywania oleju w przewodach,
przewody między urządzeniami zewnętrznymi muszą być
poprowadzone poziomo lub lekko w górę.

Przykład 1

ciepła zarówno przewody gazowe tłoczne jak i ssawne) za
rozgałęzieniem należy zainstalować syfon o długości 200 mm
lub większej, używając przewodów dołączonych w zestawie
przewodów do podłączania urządzenia zewnętrznego.
W przeciwnym razie czynnik chłodniczy może pozostawać
w przewodach, doprowadzając do uszkodzenia urządzenia
zewnętrznego.

Co najmniej
200 mm

Przykład rozwiązań niedozwolonych
W przewodzie gazowym nie zainstalowano syfonu.
Do urządzenia
wewnętrznego

 Najdalszych częściach urządzenia zewnętrznego może pozostawać olej.
Zmień wg przykładu 1 lub 2

3. Jeśli długość przewodów między zestawem przewodów
łączących urządzenia zewnętrzne przekracza 2 metry, należy
utworzyć odcinek wznoszący o długości 200 mm w przewodzie
gazowym na długości 2 m od zestawu.

Jeśli 2 m lub mniej
Przewody między urządzeniami zewnętrznymi
2 m lub mniej
Do urządzenia
wewnętrznego

Przewody między urządzeniami zewnętrznymi

Do urządzenia
wewnętrznego

Jeśli 2 m lub więcej
2 m lub mniej

Wysokość podnoszenia:
Co najmniej 200 mm

Do urządzenia
wewnętrznego

Przykład 2
Do urządzenia
wewnętrznego

Zmień wg przykładu 1 lub 2

Przykład rozwiązań niedozwolonych
Nachylenie
w dół
Do urządzenia wewnętrznego
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Olej pozostały w przewodach
Nachylenie
w dół

Polski

Polski

Jednostka
BS

Przewód gazowy Strona
urządzenia
Przewód cieczowy wewnętrznego

(2 przewody)

Przewody gazowe wysokiego/niskiego ciśnienia
Przewód gazowy ssawny
Przewód cieczowy

Przewód gazowy
Przewód cieczowy

Między urządzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi
Między urządzeniami wewnętrznymi
Między urządzeniami zewnętrznymi

Pomiędzy rozgałęzieniem zewnętrznym i urządzeniem zewnętrznym
(w przypadku modeli RWEYQ20 lub wyższych)

Między urządzeniami
zewnętrznymi (*) i wewnętrznymi

Rzeczywista długość
przewodu

Różnica wysokości

Rzeczywista długość
przewodu
Różnica wysokości
Różnica wysokości

Długość równoważna
Całkowita długość wydłużenia

Rzeczywista długość
przewodu

zewnętrznymi

urządzeniami

Układ z wieloma

Układ z jednym
urządzeniem
zewnętrznym

Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego R (kg)
(Ilość czynnika w urządzeniach należy zaokrąglić do 0,1 kg)

Jak obliczyć dodatkową ilość dopełnienia
czynnikiem chłodniczym

Przewody między rozgałęzieniem zewnętrznym a urządzeniem zewnętrznym (część C)

Przewód pomiędzy rozgałęzieniami zewnętrznymi (część B)

Przewody między urządzeniem zewnętrznym (*) a zestawem odgałęzień czynnika chłodniczego (część A)

W przypadku układu wielu urządzeń zewnętrznych
należy dokonać ustawień zgodnie z następującym rysunkiem.

Przestroga
Grubość ścian przewodów rurowych w tabeli zgodna z prawem japońskim
dotyczącym regulacji wysokiego ciśnienia gazów. (jak ze stycznia 2003)
Grubość i materiał należy dobrać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dobór wielkości przewodów

Przykładowe urządzenia wewnętrzne za rozgałęzieniem

Zestawy odgałęzień czynnika można stosować
tylko w przypadku czynnika R410A.

Dobieranie zestawu odgałęzień
czynnika chłodniczego

Dozwolona długość za rozgałęzieniem

Dozwolona
różnica
wysokości

Maksymalna
dopuszczalna
długość

W przypadku systemu wielu urządzeń zewnętrznych ponownie dokonać
odczytu dla [urządzenia zewnętrznego] jako [pierwszego odgałęzienia
urządzeń zewnętrznych, patrząc od strony urządzenia wewnętrznego].

[*]

(Cienka linia): 2 przewody

• Przewód między jednostką BS a urządzeniem wewnętrznym

(Gruba linia): 3 przewody

• Przewód pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a jednostką BS

Strona
urządzenia Przewody gazowe wysokiego/niskiego ciśnienia
Przewód gazowy ssawny
zewnętrznego
Przewód cieczowy

(3 przewody)

(Połączenie 8 urządzeń wewnętrznych, układ pompy ciepła)

Przykład połączenia

B1

1

G

j
2

k
3

f

A

B1

Pierwszy g F
zestaw odgałęzień h 1
urządzenia zewnętrznego

i

B4

q

p

E

r

2

k

c
B2

3 4

m

l

B

o

n

C

d

5

B3

H3

e

6

B4

q

p

D

r
7 H2

System odzysku ciepła
( 1 - 6 )

E

8

s

Tylko chłodzenie
( 7 · 8 )

Tylko chłodzenie
( 7 · 8 )

H1

8

s

Trójnik REFNET (A-G)

5

Urządzenie zewnętrzne

j

G

b

Jednostki BS Urządzenia wewnętrzne
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )

a

4

l B2 n B3
m
o

D

H1

h

F

i

C

e

Trójnik REFNET (A-G)
d

7 H2

g

f

B

c

6

A

b

Urządzenie zewnętrzne
Jednostki BS Urządzenia wewnętrzne System odzysku ciepła
( 1 - 6 )
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )

a

Odgałęzienie z trójnikiem REFNET

Przykład 5

d

f

h

A

1

2

3

4

a

r

u

d

c

1

B1

s

f

e
2

B2

h

g
k
6

l

o
7

H3

Urządzenie zewnętrzne

Trójnik REFNET (A B)

5

B

B5 n

t

j

B

o
7

p

H1

8 H2

Rozdzielacz REFNET

4

B4

i

b

6

l

B5 n

p

8

H2

Tylko chłodzenie
( 5 · 6 )

Tylko chłodzenie
( 5 · 6 )

System odzysku ciepła
( 1 - 4 , 7 · 8 )

Urządzenia wewnętrzne
( 1 - 8 )

Jednostki BS
( B1 - B5 )

System odzysku ciepła
( 1 - 4 , 7 · 8 )

5

k

3

B3

A

m

j

i

m

Trójnik REFNET (A B)

B4

Urządzenia wewnętrzne
Jednostki BS ( B1 - B5 ) ( 1 - 8 )

H1

b
Rozdzielacz REFNET
c e
Urządzenie
g
B1
B2
B3
zewnętrzne

a

Odgałęzienie z trójnikiem REFNET i rozdzielaczem REFNET
Przykład 2

Przykład 6

Przykład 3

B1

e

d
B2

f
g

B3

i

h
B4

B5

j
k

B6

m

l
n

a

1

d

2

3

4

f B3 h B4
B1
B2
e g
c
i

b
k

H3

Tylko chłodzenie
( 7 · 8 )

o

6

B6

m

l
7 H2

n
8

H1

o

Tylko chłodzenie
( 7 · 8 )

System odzysku ciepła
( 1 - 6 )

Urządzenia wewnętrzne
( 1 - 8 )

Rozdzielacz REFNET Jednostki BS
( B1 - B6 )

Urządzenie
zewnętrzne

5

B5

j

8

Rozdzielacz REFNET

2
1
3
4
5
6
7 H2
Urządzenie zewnętrzne
H1
Jednostki BS Urządzenia wewnętrzne System odzysku ciepła
( 1 - 6 )
( B1 - B6 ) ( 1 - 8 )

c

b

a

Odgałęzienie z rozdzielaczem REFNET

Ø28,6 × 0,99

Ø22,2 × 0,80

Ø28,6 × 0,99
Ø34,9 × 1,21

Ø15,9 × 0,99
Ø19,1 × 0,80

Ø19,1 × 0,80
Ø22,2 × 0,80

Ø19,1 × 0,80

Ø12,7 × 0,80
Ø15,9 × 0,99

Ø9,5 × 0,80

Przewód cieczowy

Średnica przewodu (średnica zewnętrzna × minimalna grubość)
Przewód gazowy
Przewód gazowy ssawny wysokiego/niskiego ciśnienia

+

R=

Całkowita długość (m) przewodu×0,059
cieczowego o średnicy Ø9,5 ÷(kg/m) +

Ø22,2 × 0,80

Ø12,7 × 0,80
Ø15,9 × 0,99

System z odzyskiem ciepła
4 kg
6,5 kg
9 kg

4,5 kg
6 kg

RWEYQ20
RWEYQ30

Całkowita długość (m) przewodu ÷ ×0,12
(kg/m)
cieczowego o średnicy Ø12,7

3 kg

+

KHRP26M73H+KHRP26M73HP

System z odzyskiem ciepła
BHFP26MA56
BHFP26MA84

System typu pompa ciepła
BHFP22MA56
BHFP22MA84

Ø19,1 × 0,80

Ø12,7 × 0,80
Ø15,9 × 0,99

Ø9,5 × 0,80

Typ 20, 25, 32, 40, 50
Typ 63, 80, 100, 125
Typ 200
Typ 250

Typ wydajności
urządzenia
wewnętrznego

Ø12,7 × 0,80
Ø15,9 × 0,99
Ø19,1 × 0,80
Ø22,2 × 0,80

Przewód gazowy

a

b+u

i

c+d+e+f+r+s+t g+h+j+k+l+m+n+o+p 25,1 (kg)

R= 30 0,26 + 11 0,18 + 10 0,12 + 49 0,059 + 100 0,022 + 9 = 25,071

r
s
t
u

:
:
:
:

Ø9,5× 3 m
Ø9,5× 3 m
Ø9,5× 3 m
Ø15,9× 1 m

Ø9,5 × 0,80

Ø9,5 × 0,80

Ø6,4 × 0,80

Przewód cieczowy

Średnica przewodu
(średnica zewnętrzna × minimalna grubość ściany)

Przewód między jednostką BS (rozgałęzieniem) a urządzeniem wewnętrznym
• Dopasować do średnicy króćca urządzenia wewnętrznego.
Średnica przewodu łączącego urządzenie wewnętrzne (Jednostka: mm)

Przykład układu z trójnikiem REFNET i rozdzielaczem REFNET dla modelu RWEYQ30
(System z odzyskiem ciepła)
a : Ø19,1×30 m e : Ø9,5×10 m i : Ø12,7×10 m
m : Ø6,4×10 m
Jeżeli urządzenie zewnętrzne
b : Ø15,9×10 m f : Ø9,5×10 m j : Ø6,4×10 m
n : Ø6,4×10 m
to RWEYQ30, a długości
przewodów są zgodne z tabelą
c : Ø9,5×10 m g : Ø6,4×10 m k : Ø6,4×10 m
o : Ø6,4×10 m
po prawej.
d : Ø9,5×10 m h : Ø6,4×20 m l : Ø6,4×10 m
p : Ø6,4×10 m

Ø28,6 × 0,99

Ø19,1 × 0,80

Ø12,7 × 0,80
Ø15,9 × 0,99

System typu pompa ciepła

×0,18
(kg/m)

Ø34,9 × 1,21
Ø41,3 × 1,43

Ø15,9 × 0,99
Ø19,1 × 0,80
Ø22,2 × 0,80
Ø28,6 × 0,99
Ø28,6 × 0,99

Średnica przewodu (średnica zewnętrzna × minimalna grubość ściany)
Współczynnik
Przewód gazowy
wydajności urz. wewn. Przewód gazowy ssawny wysokiego/niskiego ciśnienia Przewód cieczowy

< 150
150 ≤ x< 200
200 ≤ x< 290
290 ≤ x< 420
420 ≤ x< 640
640 ≤ x< 920
920 ≤

KHRP25M73H+KHRP25M73HP

(Przykład 3,6) W przypadku rozdzielacza REFNET,
urządzenia wewnętrzne 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Przewody między zestawem odgałęzień czynnika chłodniczego a zestawem odgałęzień czynnika/jednostką BS
Przewody między jednostką BS czynnika chłodniczego a zestawem odgałęzień
• Wybrać z poniższej tabeli odpowiednio do całkowitej wydajności urządzeń wewnętrznych, jakie będą
podłączone po stronie odpływowej.
• W przypadku średnic przewodów gazowych przewodów 2-rurowych między zestawem odgałęzień czynnika/jednostką
BS a zestawem odgałęzień czynnika chłodniczego należy wybrać średnice przewodów gazowych ssawnych.
• Średnica przewodu połączeniowego nie powinna przekraczać średnicy przewodu czynnika chłodniczego
wybranego według ogólnych wytycznych dla układu.
(Jednostka: mm)

(Przykład 2,5) W przypadku trójnika REFNET B , urządzenia wewnętrzne 7 + 8
(Przykład 2,5) W przypadku rozdzielacza REFNET, urządzenia wewnętrzne 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Liczba urządzeń zewnętrznych
2 urządzenia
3 urządzenia

RWEYQ10

÷

640 ≤

Jak dobrać rozgałęzienia do urządzenia zewnętrznego (wymagane, gdy urządzeniem zewnętrznym jest model RWEYQ20
lub wyższy).
• Wybrać z poniższej tabeli na podstawie liczby urządzeń zewnętrznych.

Nazwa systemu

Całkowita długość (m) przewodu
cieczowego o średnicy Ø15,9

Ilość korygująca
Całkowita długość (m) przewodu ×0,022
cieczowego o średnicy Ø6,4 ÷ (kg/m) + na urządzenie
zewnętrzne

Całkowita długość (m) przewodu ÷×0,26
+
cieczowego o średnicy Ø19,1
(kg/m)

Ø28,6 × 0,99

Całkowita długość (m) przewodu ÷ ×0,37
(kg/m) +
cieczowego o średnicy Ø22,2

16HP
18,20HP

Przewody między odgałęzieniami urządzeń zewnętrznych (część B)
• Wybrać rozmiar z poniższej tabeli w oparciu o całkowity wskaźnik wydajności
(Jednostka: mm)
urządzenia zewnętrznego, jakie ma być podłączone od strony dopływu
Średnica przewodu (średnica zewnętrzna × minimalna grubość)
Całkowita wydajność
Przewód
gazowy
urządzeń zewnętrznych Przewód gazowy ssawny
wysokiego/niskiego ciśnienia Przewód cieczowy

RWEYQ8
RWEYQ10
RWEYQ16
RWEYQ18, 20
RWEYQ24
RWEYQ26-30

Typ wydajności
urządzenia
zewnętrznego

Przewody między urządzeniem zewnętrznym (*) a zestawem odgałęzień czynnika chłodniczego (część A)
Przewody między rozgałęzieniem zewnętrznym a urządzeniem zewnętrznym (część C)
(Jednostka: mm)
• Dopasować do średnicy króćca urządzenia zewnętrznego

(Przykład 1,4) W przypadku trójnika REFNET C , urządzenia wewnętrzne 5 + 6 + 7 + 8

• W przypadku trójników REFNET innych niż pierwsze rozgałęzienie należy dobrać odpowiedni zestaw w oparciu o wskaźnik wydajności.
Nazwa zestawu odgałęzień czynnika chłodniczego
Współczynnik wydajności urz. wewn.
W przypadku instalacji 3-rurowej W przypadku instalacji 2-rurowej
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Długość przewodu miedzy urządzeniem zewnętrznym (*) a urządzeniem wewnętrznym ≤ 120 m
(Przykład 1,4) urządzenie 8 : a + b + c + d + e + s ≤ 120 m
(Przykład 3,6) urządzenie 8 : a + o ≤ 120 m
(Przykład 2,5) urządzenie 6 : a + b + l ≤ 120 m, 8 : a + m + n + p ≤ 120 m
Długość równoważna przewodu między urządzeniami zewnętrznym (*) a wewnętrznym ≤ 140 m (Uwaga 1) (przyjmując, że długość przewodu równoważnego trójnika REFNET powinna wynosić 0,5 m, rozdzielacza REFNET — 1 m, BSVP100,160 — 4 m zaś BSVP250 — 6 m.)
Łączna długość przewodu od urządzenia zewnętrznego (*) do wszystkich urządzeń wewnętrznych ≤ 300 m
u
t
Długość przewodu z odgałęzienia zewnętrznego do urządzenia zewnętrznego ≤ 10 m Długość równoważna powinna wynosić maksymalnie 13 m
r ≤ 10 m (długość równoważna ≤ 13 m)
s
r
Różnica wysokości między urządzeniami zewnętrznym a wewnętrznym (H1) ≤ 50 m (Maksymalnie 40 m, jeśli urządzenie zewnętrzne jest niżej)
u+s ≤ 10 m (długość równoważna ≤ 13 m)
Różnica wysokości między urządzeniami wewnętrznymi (H2) ≤ 15 m
u+t ≤ 10 m (długość równoważna ≤ 13 m)
Różnica wysokości między urządzeniem zewnętrznym (głównym) a urządzeniem zewnętrznym (podrzędnym) (H3) ≤ 2 m
Urządzenie zewnętrzne
Długość przewodu od pierwszego rozgałęzienia (trójnika REFNET albo rozdzielacza REFNET) do urządzenia wewnętrznego ≤ 40 m (Uwaga 2)
(Przykład 1,4) urządzenie 8 : b + c + d + e + s ≤ 40 m
(Przykład 2,5) urządzenie 6 : b + l ≤ 40 m, 8 :m + n + p ≤ 40 m
(Przykład 3,6) urządzenie 8 : o ≤ 40 m
Jak dobrać trójnik REFNET:
Jak dobrać rozdzielacz REFNET
• Gdy trójniki REFNET stosowane są na pierwszym odgałęzieniu, licząc od strony jednostki zewnętrznej.
• Wybrać odpowiedni z poniższej tabeli stosownie do całkowitej wydajności urządzeń wewnętrznych, jakie będą podłączone za rozdzielaczem REFNET.
Należy dokonać wyboru z poniższej tabeli zgodnie z wydajnością urządzenia zewnętrznego.
• Należy pamiętać, że typ 250 nie może być podłączony za rozdzielaczem REFNET.
(Przykład 1,2,4,5: trójnik REFNET A)
Nazwa zestawu odgałęzień czynnika chłodniczego
Nazwa zestawu odgałęzień czynnika chłodniczego
Typ wydajności urządzenia
Współczynnik wydajności urz. wewn.
W przypadku instalacji 3-rurowej
W przypadku instalacji 2-rurowej
zewnętrznego
System z odzyskiem ciepła
System typu pompa ciepła
KHRP26M22H, KHRP26M33H
< 200
Typ RWEYQ8, 10
KHRP26A33T
KHRP25A33T
KHRP25M33H
KHRP26M33H
200 ≤ x< 290
Typ RWEYQ16-20
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
KHRP25M72H+KHRP25M72HP KHRP26M72H
290 ≤ x< 640
Typ RWEYQ24-30
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP

Przykład 4

Przykład 1

9-5 Przykład połączenia

∗ Poniżej tabeli wspomniano o przypadku systemu z odzyskiem ciepła (obejmującego 3 przewody rurowe: gazowe ssawne, gazowe wysokiego i niskiego ciśnienia i cieczowe).
W przypadku systemu z pompą ciepła (obejmującego 2 przewody rurowe: gazowe i cieczowe) należy wybrać średnice przewodów ssawnego
dla przewodów gazowych oraz cieczowego dla przewodów cieczowych. Jednostka BS nie jest wymagana.
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(Patrz rysunek 21)
1. Urządzenie zewnętrzne
2. Przewody główne
3. Powiększony rozmiar przewodu cieczowego
4. Pierwsze rozgałęzienie przewodów czynnika
5. Urządzenie wewn.

Gdy całkowita długość rurociągu między urządzeniami wewnętrznymi
a zewnętrznymi wynosi 80 m lub więcej, rozmiar przewodów głównych po stronie
cieczowej (patrz rysunek 21) należy zwiększyć zgodnie z tabelą po prawej.
(Nigdy nie należy zwiększać rozmiarów przewodu gazowego ssawnego
ani przewodu gazowego wysokiego/niskiego ciśnienia.)

System
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1

Przewód cieczowy
Ø9,5 → Ø12,7
Ø12,7 → Ø15,9
Ø15,9 → Ø19,1
Ø19,1 → Ø22,2

a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2
+h+i+j+k+l+m+n+p≤300 m
h, i, j....... p ≤ 40 m
Najdalsze urządzenie wewnętrzne 8
Najbliższe urządzenie wewnętrzne 1
(a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+h)≤40 m

2. W celu obliczenia łącznej długości wydłużenia należy dwukrotnie zwiększyć
rzeczywistą długość powyższych przewodów. (z wyjątkiem przewodu
głównego oraz przewodów, których nie dotyczy zwiększenie średnicy)

3. Od urządzenia wewnętrznego do najbliższego rozgałęzienia ≤40 m

4. Różnica między [Urz. zewn. do najdalszego urz. wewn.]
oraz [Urz. zewn. do najdalszego urz. wewn.]
≤40 m

* Użyj tego rozmiaru, i ile jest dostępny w miejscu instalacji. W przeciwnym wypadku zwiększenie nie jest możliwe.

Rysunki przykładowe
8 b+c+d+e+f+g+p≤90 m
zwiększenie średnicy przewodu
cieczowego i ssawnego gazowego b, c,
d, e, f, g

Wymagane parametry

1. Niezbędne jest zwiększenie średnicy przewodu cieczowego i
gazowego ssawnego między pierwszym rozgałęzieniem a końcowym
rozgałęzieniem. (Reduktory należy przygotować na miejscu)
Nie wolno jednak zwiększać przewodów rurowych tego samego
rozmiaru co przewody główne.
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Trójnik REFNET (A-G)

Zwiększyć średnicę przewodu gazowego cieczowego i ssawnego zgodnie
z poniższymi wytycznymi
Ø9,5 → Ø12,7
Ø15,9 → Ø19,1
Ø22,2 → Ø25,4* Ø34,9 → Ø38,1*
Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2
Ø28,6 → Ø31,8*

Uwaga 2: Dopuszczalna długość od pierwszego rozgałęzienia do urządzeń wewnętrznych wynosi 40 m lub mniej, można ją jednak wydłużyć do 90 m w przypadku spełnienia następujących warunków.
(W przypadku „odgałęzienia z trójnikiem REFNET”)

Uwaga 1:

9-6 Test szczelności i osuszanie próżniowe:

9-8 Sprawdzenie urządzenia i instalacji

Szczelność urządzeń została sprawdzona fabrycznie.
Przed przeprowadzeniem testu szczelności lub osuszania
próżniowego należy sprawdzić, czy zawory są szczelnie zamknięte.
Aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń i zapewnić odpowiednią
wytrzymałość przewodów, zawsze należy używać narzędzi
specjalnych przeznaczonych dla czynnika R410A.

Należy pamiętać o sprawdzeniu następujących elementów:

• Test szczelności: Należy stosować azot w stanie gazowym.
(Informacje dotyczące umiejscowienia
1
otworu serwisowego zawiera etykieta
"Przestroga" przymocowana do
przedniego panelu (po prawej stronie)
urządzenia zewnętrznego).
(Patrz rysunek)
2
1. Etykieta dotycząca środków
3
ostrożności dotyczących obsługi
2. Pokrywa modułu podzespołów
elektrycznych
3. Etykieta zawierająca uwagi
Zwiększ ciśnienie w przewodach cieczowym i gazowym do
wartości 4,0 MPa (40 bar) (nie zwiększaj ciśnienia powyżej
wartości 4,0 MPa (40 bar)). Wynik testu można uznać za
pomyślny, jeśli ciśnienie nie spadnie w ciągu 24 godzin. W razie
spadku ciśnienia należy sprawdzić, którędy wydobywa się azot.
• Osuszanie próżniowe: Należy zastosować pompę zdolną do
wytworzenia podciśnienia –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).
1. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać
za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny;
podciśnienie w układzie powinno wynosić –100,7 kPa lub
mniej. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad
1 godzinę, a następnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia
wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała się wilgoć
albo występują w nim nieszczelności.
2. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w przewodach
pozostała woda (jeśli przewody były instalowane przy
deszczowej pogodzie lub instalacja trwała długo, do
przewodów mogła przedostać się woda deszczowa).
Po trwającym 2 godziny opróżnianiu układu należy wytworzyć
w nim ciśnienie 0,05 MPa (przerwanie próżni), wpuszczając
azot w stanie gazowym, a następnie ponownie opróżnić układ,
włączając pompę próżniową na 1 godzinę i uzyskując podciśnienie –100,7 kPa lub mniej (osuszanie próżniowe). Jeśli w
ciągu 2 godzin nie uda się uzyskać podciśnienia –100,7 kPa,
należy powtórzyć operację przerywania próżni i osuszania
próżniowego.
Następnie, po pozostawieniu układu w stanie podciśnienia
na 1 godzinę, należy sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia nie
wzrosło.

9-7 Izolacja przewodów
Po zakończeniu testu szczelności i osuszania próżniowego
przewody należy zaizolować. Należy przy tym wziąć pod uwagę
następujące zalecenia:
• Należy koniecznie zaizolować połączenia przewodów zarówno
po stronie cieczowej jak i gazowej rozgałęzień przewodów
czynnika chłodniczego.
Niezaizolowanie ich może spowodować wycieki. (Przewody
gazowe mogą osiągnąć temperaturę 120°C. Należy sprawdzić,
czy używana izolacja ma wystarczającą odporność.)
• Należy wzmocnić izolację przewodów czynnika chłodniczego
odpowiednio do parametrów otoczenia. Na powierzchni izolacji
mogą gromadzić się skropliny.
• Jeśli istnieje możliwość, że skropliny mogą ściekać z zaworu
odcinającego do urządzenia wewnętrznego przez otwory
w izolacji i przewodach, gdyż urządzenie zewnętrzne jest
zamontowane wyżej, niż urządzenie wewnętrzne, należy je
zabezpieczyć, uszczelniając połączenia.
Przestroga
Należy koniecznie zaizolować przewody połączeniowe,
ponieważ dotknięcie ich może spowodować oparzenia.

1. Upewnij się, że przewody zasilania nie są uszkodzone, a nakrętki
2.
3.
4.
5.
6.

poluzowane.
Patrz "8. OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI".
Upewnij się, że przewody transmisyjne nie są uszkodzone,
a nakrętki poluzowane.
Patrz "8. OKABLOWANIE W MIEJSCU INSTALACJI".
Upewnij się, że przewody czynnika chłodniczego nie są
uszkodzone.
Patrz "9. PRZEWODY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO".
Sprawdź, czy przewody rurowe mają odpowiednią średnicę.
Patrz "9-1 Wybór materiału, z jakiego wykonane są
przewody".
Upewnij się, że wykonano izolację.
Patrz "9-7 Izolowanie przewodów".
Upewnij się, że skuteczność izolacji głównego obwodu zasilania
nie pogorszyła się.
Za pomocą testera 500 V należy sprawdzić, czy rezystancja
izolacji wynosi co najmniej 2 MΩ; w tym celu należy przyłożyć
napięcie 500 VDC między złączami zasilania a uziemieniem.
Nigdy nie używać testera do sprawdzania przewodów transmisyjnych (między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym,
urządzeniem zewnętrznym a przełącznikiem CHŁODZENIA/
OGRZEWANIA, itp.).

9-9 Dodatkowe napełnienie czynnikiem
chłodniczym
Przestroga
• Nie można dopełnić czynnikiem aż do momentu zakończenia
prac elektrycznych.
• Dodawanie czynnika chłodniczego musi zostać poprzedzone
testem szczelności i osuszaniem próżniowym.
• Podczas napełniania układu należy uważać, by nie przekroczyć
maksymalnej dopuszczalnej ilości czynnika chłodniczego, gdyż
może to spowodować dojście do granicy ściśliwości.
• Napełnienie układu niewłaściwą substancją może być przyczyną
eksplozji lub wypadku, dlatego należy dopilnować, by układ
został napełniony odpowiednim czynnikiem chłodniczym
(R410A).
• Pojemniki z czynnikiem chłodniczym należy otwierać powoli.
• Podczas napełniania układu czynnikiem chłodniczym należy
zawsze zakładać rękawice ochronne i chronić oczy.
• Urządzenie zewnętrzne jest fabrycznie napełnione czynnikiem
chłodniczym, ale w zależności od średnic przewodów i ich
długości w niektórych układach konieczne będzie uzupełnienie
czynnika chłodniczego.
• Określić ilość dodanego czynnika chłodniczego na podstawie
tabeli, następnie zanotować ją na dołączonej tabliczce "Dodana
ilość czynnika" i przymocować z tyłu przedniej pokrywy.
Uwaga: należy zapoznać się z przykładem połączenia,
zawierającym informację o ilości koniecznej do dodania.
Procedura uzupełniania dodatkową ilością czynnika
chłodniczego (1) (typowa)
• Czynnik chłodniczy należy podawać do przewodu cieczowego
w stanie ciekłym. Czynnik R410A jest mieszanką i jego skład
ulega zmianie w przypadku napełnienia w stanie gazowym;
w takiej sytuacji nie ma gwarancji prawidłowego działania
systemu.
• Przy instalacji należy używać narzędzi stosowanych wyłącznie
w układach R410A, co zapewni odporność na wysokie ciśnienie
i zapobiegnie przedostaniu się do układu obcych substancji.

1. Przed rozpoczęciem napełniania sprawdź, czy zbiornik
z czynnikiem chłodniczym jest wyposażony w syfon.
Sposób napełniania ze zbiornika wyposażonego w syfon.

Podczas napełniania utrzymywać
zbiornik w pozycji pionowej.
Ponieważ wewnątrz butli znajduje
się syfon, nie jest konieczne jej
odwracanie ani przechylanie.
Sposób napełniania z innego zbiornika.

Podczas napełniania utrzymywać
zbiornik w pozycji odwróconej.

Polski
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2. Po zakończeniu osuszania próżniowego należy wprowadzić
dodatkową ilość czynnika chłodniczego w stanie ciekłym przez
otwór serwisowy zaworu odcinającego cieczowego: Postępować
wg poniższych instrukcji:
• Sprawdź, czy zawory odcinające – gazowy i cieczowy – są
zamknięte.
• Wyłącz sprężarkę i wlej odpowiednią ilość czynnika
chłodniczego.
(Jeśli urządzenie zewnętrzne jest wyłączone i nie ma możliwości
wlania całego czynnika chłodniczego, należy postąpić według
procedury napełniania dodatkową ilością czynnika (2) podanej
poniżej).
Uwaga
• Procedury uzupełniania czynnika chłodniczego.
(patrz rysunek 24)
1. Zawór redukcji ciśnienia
2. Azot
3. Zbiornik czynnika chłodniczego
4. Z syfonem
5. Przyrząd pomiarowy
6. Pompa próżniowa
7. Zawór A
8. Zawór B
9. Wąż do napełniania
10. Urządzenie zewnętrzne
11. Strona gazowa
12. Strona cieczowa
13. Strona tłoczna gazowa
14. Strona ssawna gazowa
15. Otwór serwisowy zaworu odcinającego
16. Do urządzenia wewnętrznego
17. Do urządzeń wewnętrznych/jednostek BS
18. Linie przerywane oznaczają rurociąg istniejącej instalacji
Procedura uzupełniania dodatkową ilością czynnika
chłodniczego (2) przez procedurę uzupełniania dodatkową
ilością czynnika chłodniczego
W kwestii ustawień systemowych dotyczących operacji napełniania
czynnikiem chłodniczym należy sprawdzić informacje podane na
etykiecie [Środki ostrożności związane z obsługą] przymocowanej
na pokrywie skrzynki elektrycznej urządzenia zewnętrznego.
1. Całkowicie otworzyć wszystkie zawory odcinające (zawór A i
zawór B na rysunku 24 muszą być całkowicie zamknięte).
2. Po upływie dziesięciu minut całkowicie zamknąć zawór na
przewodzie cieczowym, a następnie otworzyć go,
przekręcając o 180°.
Rozpocznij operację uzupełniania czynnika chłodniczego.
Szczegółowe informacje zawiera etykieta [Środki ostrożności
dotyczące obsługi].
Jeśli uzupełnienie dodatkową ilością czynnika jest trudne,
należy obniżyć temperaturę wody lub ogrzać zbiornik
czynnika chłodniczego.
(Zbiornik należy ogrzać za pomocą wody o temperaturze
maksymalnie 40°C).
3. Po napełnieniu układu określoną ilością czynnika naciśnij
przycisk potwierdzenia (BS3) na płytce drukowanej (A1P)
urządzenia zewnętrznego, aby przerwać napełnianie.
4. Niezwłocznie otwórz zawory odcinające zarówno po stornie
cieczowej jak i gazowej.
(Jeśli zawór odcinający nie zostanie otwarty niezwłocznie,
szczelność przewodu cieczowego może skutkować
pęknięciem przewodu.)
Uwaga
• Procedury uzupełniania czynnika chłodniczego.
(Patrz rysunek 24)
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9-10 Procedura obsługi zaworu odcinającego
Przestroga
Nie wolno otwierać zaworu odcinającego aż do chwili
zakończenia prac opisanych w krokach 1-6 w punkcie
"9-8 Sprawdzenie urządzenia i instalacji" na stronie 15. Jeśli
zawór odcinający zostanie pozostawiony bez włączania
zasilania, może to powodować gromadzenie się czynnika
chłodniczego w sprężarce, prowadząc do uszkodzenia izolacji.
Otwieranie zaworu odcinającego

1. Zdejmij zaślepkę i obróć zawór w kierunku przeciwnym do
2.

3.

wskazówek zegara, posługując się kluczem sześciokątnym
(JISB4648).
Obracaj aż do zatrzymania wrzeciona.
Nie wolno wywierać na zawór odcinający nadmiernego nacisku.
Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie korpusu
zaworu ze względu na sposób jego osadzenia. Należy zawsze
stosować klucz sześciokątny.
Zaślepkę należy dokładnie dokręcić.

Zamykanie zaworu odcinającego

1. Zdejmij zaślepkę i obróć zawór w kierunku ruchu wskazówek
zegara, posługując się kluczem sześciokątnym (JISB4648).

2. Mocno dokręć zawór, aż wrzeciono zetknie się z uszczelnieniem
korpusu.

3. Zaślepkę należy dokładnie dokręcić.
∗ Momenty dokręcania zawiera tabela poniżej.
Moment obrotowy
Wielkość
zaworu
odcinającego
Strona
cieczowa
Strona
gazowa

Moment dokręcania N•m (aby zamknąć, należy obracać w kierunku
ruchu wskazówek zegara)
Przewód
Zaślepka
podłączany
Otwór
Wrzeciono
Nakrętka
(pokrywa
po stronie
serwisowy
(korpus zaworu)
zaworu)
gazowej (1)
Klucz
5,4-6,6 sześciokątny 13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
_
(4 mm)
Klucz
27-33 sześciokątny
36-44
11,5-13,9
_
22-28
(10 mm)

(Patrz rysunek 25)
1. Otwór serwisowy
2. Zaślepka
3. Otwór sześciokątny
4. Wrzeciono
5. Uszczelka głównego korpusu
Przestroga
• Nie uszkodzić uszczelnienia.
• Do podłączania do otworu serwisowego należy zawsze używać
węża do napełniania.
• Po dokręceniu zaślepki należy sprawdzić, czy nie ma wycieków
czynnika.
• Po zakończeni prac mocno dokręcić pokrywę otworu
serwisowego podanym momentem.
• Podczas poluzowywania nakrętek należy zawsze korzystać
jednocześnie z dwu kluczy. Podczas podłączania przewodów
należy zawsze używać klucza maszynowego i dynamometrycznego do dokręcania nakrętki.
• Podłączając do nakrętki kielichowej, pokryć kielich (po
wewnętrznej i zewnętrznej stronie) olejem eterycznym lub
estrowym; następnie dokręcić ręcznie o 3 do 4 obrotów, tak jak
przy dokręcaniu wstępnym.
• Przed rozpoczęciem nie zapomnieć o otwarciu zaworu
odcinającego.
(Patrz rysunek 26)
1. Zdjąć zaślepkę i obrócić zawór w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, posługując się kluczem
sześciokątnym, aż do zatrzymania.
2. Zawór odcinający po stronie gazowej wysokiego/
niskiego ciśnienia
3. Zawór odcinający cieczowy
4. Zawór odcinający po stronie gazowej ssawnej
5. Bez względu na okoliczności nie zdejmować kołnierza
dzielącego.
6. Całkowicie odciąć stronę ssawną (gazową)
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10. CZYNNOŚCI KONTROLNE
PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU
Po zakończeniu montażu skontrolować następujące elementy:

1. Zawór odcinający

2.

3.

Upewnić się, że zawory odcinające (zarówno po stronie
cieczowej jak i gazowej) są otwarte.
Patrz "9-10 Procedura obsługi zaworu odcinającego" na
stronie 16.
Dodatkowe napełnienie czynnikiem chłodniczym
Ilość dodanego czynnika chłodniczego należy zapisać na
etykiecie "Dodana ilość czynnika" i przymocować z tyłu przedniej
pokrywy.
Data instalacji
Datę instalacji należy zanotować na nalepce umieszczonej na
pokrywie modułu podzespołów elektrycznych, zgodnie z normą
EN60335-2-40.

11. TRYB TESTOWY
Przestroga
Po zakończeniu montażu należy pamiętać o otwarciu zaworu
odcinającego. (Uruchomienie urządzenia z zamkniętymi
zaworami może spowodować uszkodzenie sprężarki).

11-1 Wylot powietrza
• Podczas pracy pompy wody stanowiącej źródło ciepła
przeprowadzić odpowietrzanie aż do wycieku wody przez otwory
odpowietrzające rurociągu.
(Za pierwszym razem po zakończeniu montażu konieczne jest
przeprowadzenie rozruchu próbnego.)

11-2 Przed włączeniem zasilania
• Przed ponownym włączeniem zasilania dokładnie zabezpiecz
pokrywę podzespołów elektrycznych.
• Dokonaj ustawień dla urządzenia zewnętrznego na płytce drukowanej (A1P) po włączeniu zasilania oraz sprawdź wskazanie
kontrolki na drzwiczkach rewizyjnych, porównując z informacjami
na pokrywie modułu podzespołów elektrycznych.

11-3 Kontrola działania
(Za pierwszym razem po zakończeniu montażu konieczne jest
przeprowadzenie rozruchu próbnego, zgodnie z niniejszymi
wskazówkami.) W przeciwnym przypadku wyświetlony zostanie
kod usterki "U3" i normalna praca nie będzie możliwa.)
(1)Skontroluj połączenie obwodu blokady

Nie można uruchomić urządzenia
zewnętrznego, jeśli nie został podłączony
obwód blokujący.

(2)Gdy to konieczne, skonfiguruj ustawienia
systemowe w miejscu instalacji za pomocą
przełącznika DIP (DS1) i przycisków (BS1
do 5) na płytce drukowanej urządzenia
zewnętrznego (A1P).

Należy zawsze przeprowadzać konfigurowanie po WŁĄCZENIU zasilania. W celu
zapoznania się z metodą dokonywania
ustawień zapoznaj się z treścią etykiety
[Środki ostrożności podczas obsługi]
przymocowanej do skrzynki elektrycznej
(patrz rysunek 27). Należy pamiętać o
rzeczywistych ustawieniach, które należy
zapisać na etykiecie [Środki ostrożności
dotyczące obsługi].

Następnie zamknij pokrywę skrzynki
elektrycznej.

(3)WŁĄCZ zasilanie urządzeń zewnętrznych Zasilanie urządzenia należy WŁĄCZYĆ na
i wewnętrznych.
6 godzin przed jego uruchomieniem. Jest to
niezbędne do ogrzania karteru grzałką
elektryczną.

(7) • W razie potrzeby za pomocą przycisków
(BS1-5) na panelu P (A1P) urządzenia
zewnętrznego dokonaj ustawień
lokalnych.
• W przypadku instalacji wielu
urządzeń zewnętrznych dokonaj
ustawień na urządzeniu głównym.
(Ustawienie na urządzeniu podrzędnym
traci ważność.)

Ustawień należy dokonywać zawsze tuż
po włączeniu zasilania.
Aby wybrać metodę dokonywania ustawień,
patrz etykieta "Punkty do uwzględnienia
podczas obsługi" przymocowanej do
pokrywy modułu podzespołów elektrycznych
(patrz rys. 27) urządzenia zewnętrznego.
(Po dokonaniu ustawień zanotuj szczegóły
dotyczące ustawień na etykiecie "Punkty do
uwzględnienia podczas obsługi".)

(8)Sprawdź, czy wszystkie zawory odcinające
zostały otwarte.
Jeśli którykolwiek z zaworów jest
zamknięty, otwórz go.
(Patrz "9-10 Procedura obsługi zaworu
odcinającego".)

[PRZESTROGA]
Nie należy pozostawiać zaworów
odcinających zamkniętych.
W przeciwnym przypadku nastąpi
uszkodzenie sprężarki.
W przypadku systemów z odzyskiem ciepła
do celów chłodzenia i ogrzewania:
Otwórz wszystkie zawory odcinające po
stronie ssawnej, tłocznej i cieczowej.
W przypadku systemu z przełączaniem
trybów chłodzenia i ogrzewania:
Otwórz zawory odcinające po stronie
gazowej i cieczowej. (Zawór odcinający
po stronie ssawnej powinien być zawsze
całkowicie zamknięty.)

(9)Należy przeprowadzić kontrolę zgodnie
z instrukcjami podanymi na etykiecie
[Środki ostrożności dotyczące obsługi].

Po naciskaniu przycisku próbnego rozruchu
(BS4) na panelu P (A1P) urządzenia zewnętrznego przez 5 sekund rozpoczyna się
rozruch próbny.
W celu przerwania rozruchu próbnego
naciśnij przycisk RETURN (BS3) na panelu P
(A1P) urządzenia zewnętrznego. System
kontynuuje pracę przez około 1 minutę
(maksymalnie przez 10 minut), a następnie
zatrzymuje się.
(Podczas próbnego uruchomienia nie można
zatrzymać go za pomocą polecenia
wydanego z innego pilota zdalnego
sterowania.)
Może być konieczne dokonanie
powyższych ustawień na płytce
drukowanej, uzyskując dostęp przez
pokrywę rewizyjną na pokrywie skrzynki
przełączników.

(Patrz rysunek 27)
1. Skrzynka elektryczna
2. Pokrywa skrzynki elektrycznej
3. Pokrywa serwisowa
4. Pokrywa rewizyjna
5. Punkty do uwzględnienia podczas obsługi
Uwagi dotyczące sprawdzenia prawidłowości działania
• W przypadku eksploatacji przez około 12 minut po podłączeniu
zasilania do urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego kontrolka
H2P zostanie włączona, lecz sprężarka nie uruchomi się. Przed
przystąpieniem do eksploatacji należy upewnić się, że kontrolka
LED świeci prawidłowo, zgodnie z tabelą (6) w punkcie "Kontrola
działania".
• Może być konieczne odczekanie około 10 minut do uruchomienia
sprężarki po uruchomieniu urządzenia. Jest to normalna
procedura, której celem jest dystrybucja czynnika chłodniczego
w instalacji.
• Czynności kontrolne nie oznaczają kontroli każdego z urządzeń
oddzielnie. W tym celu należy wykonać normalne uruchomienie
za pomocą pilota po zakończeniu testowania.
• Sprawdź, czy działanie urządzenia jest niemożliwe w trybach
innych niż tryb gromadzenia.
• Jeśli ustawienie pilota urządzenia wewnętrznego zostało zmienione przed rozpoczęciem pracy, może przebiegać w sposób
nieprawidłowy; zostanie wtedy wyświetlony kod usterki "UF".

(4)Uruchom pompę wody stanowiącej źródło Nie można uruchomić urządzenia zewnętrzciepła i napełnij urządzenie zewnętrzne
nego, jeśli pompa wody stanowiącej źródło
wodą.
ciepła nie działa.
(5)Upewnij się, że temperatura wody
stanowiącej źródło ciepła mieści się
w zakresie roboczym (10-45°C).

Nie można uruchomić urządzenia zewnętrznego przy temperaturze poza zakresem
pracy.

(6)Należy sprawdzić kontrolkę na płytce drukowanej (A1P) urządzenia zewnętrznego,
aby sprawdzić, czy transmisja danych zachodzi prawidłowo.
Wyświetlacz
ciekłokrystaliczny
(stan domyślny
przed dostawą)
Dotyczy montażu jednego urządzenia zewnętrznego
Dotyczy montażu Stacja nadrzędna
wielu urządzeń Stacja podrz. 1
zewnętrznych (*) Stacja podrz. 2

Gotowy/ Przełącznik ogrzewania/chłodzenia
Monitor
Strona Błąd
do obsługi
Indywi- Całkowity Całkowity
mikrokomputera
dualne (nadrz.) (podrz.)
HAP
H1P H2P H3P H4P H5P

j
j
j
j

h
h
h
h

h
h
h
h

i
i
h
h

h
h
h
h

Tryb
redukcji Żądanie
hałasu
H6P H7P

Multi
H8P

h h h h
h h h i
h h h j
h h h h
Dioda wskazuje: h Wył. i Wł. j Miga

(*) Urządzenie główne stanowi urządzenie zewnętrzne, do którego podłączane
są przewody połączeniowe urządzeń wewnętrznych. Pozostałe urządzenia
zewnętrzne stanowią urządzenia podrzędne.
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Kod usterki na pilocie zdalnego sterowania
Kod
usterki
E3
E4
F3
F6
UF
U2
U1
U3

U1
U2
U4

Błąd montażu
Zawór odcinający
urządzenia zewnętrznego jest zamknięty.
Fazy zasilania
urządzeń zewnętrznych
są odwrócone.
Nie przeprowadzono
kontroli działania.

Brak zasilania
urządzenia zewnętrznego i wewnętrznego
(wraz z przerwaniem
faz).

UF

Nieprawidłowe
połączenia między
urządzeniami

E3
F6
UF
U2

Nadmierna ilość
czynnika chłodniczego

E4
F3

Niewystarczająca ilość
czynnika chłodniczego

U7
UF

UF
E4
HJ

E2
E3

18

W przypadku gdy
podłączonych jest wiele
zacisków urządzeń
zewnętrznych oraz
jedno urządzenie
zewnętrzne
Tryb pracy na pilocie
został zmieniony przed
uruchomieniem testu.
Brak krążenia wody
stanowiącej źródło
ciepła.
Kontrolka E3 jest
aktywna, co oznacza
naciśnięcie przycisku
On/Off na pilocie,
lecz nie powoduje to
wyłączenia kontrolki
E3. Lub następuje
aktywacja kontrolki E2.
W powyższym przypadku w urządzeniu
zewnętrznym
występuje usterka
sprężarki.

Działania zaradcze

Otwórz zawór odcinający.

Należy zamienić dwie z trzech
faz (L1, L2 i L3), aby połączenie
faz było prawidłowe.
Należy przeprowadzić kontrolę
działania.
Sprawdź, czy okablowanie
zasilające urządzeń
zewnętrznych jest podłączone
prawidłowo.
(Jeśli przewód zasilający nie jest
podłączony prawidłowo do fazy
L2, na wyświetlaczu nie będą
wyświetlane komunikaty o
usterkach, a sprężarka nie
będzie działać).
Sprawdź, czy przewody czynnika
i transmisyjne urządzenia są ze
sobą spójne.
Należy ponownie obliczyć
konieczną ilość czynnika dla
długości przewodów i poprawić
poziom napełnienia, odzyskując
nadmiar za pomocą maszyny do
odzysku czynnika chłodniczego.
• Należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało
prawidłowo dopełnione
czynnikiem chłodniczym.
• Należy ponownie obliczyć
wymaganą ilość czynnika
chłodniczego i dopełnić
odpowiednią ilością.

11-4 Czynności kontrolne podczas zwykłej pracy
Po zakończeniu testowania należy normalnie uruchomić urządzenie.
(Nie jest możliwe ogrzewanie, jeśli temperatura zewnętrzna wynosi
24°C lub więcej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji
obsługi.)
Sprawdź elementy wymienione poniżej.
• Sprawdź, czy urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne działają
poprawnie (w przypadku uderzeń dochodzących z przewodu
cieczowego sprężarki należy niezwłocznie zatrzymać
urządzenie i włączyć grzałki wystarczający okres czasu przed
ponownym uruchomieniem urządzenia).
• Należy sprawdzić każde urządzenie wewnętrzne z osobna,
sprawdzając jednocześnie, czy działa odpowiednie
urządzenie zewnętrzne.
• Sprawdź, czy z urządzenia wydobywa się zimne (lub gorące)
powietrze.
• Naciśnij przyciski kierunku i mocy podmuchu z wentylatorów
urządzenia wewnętrznego, aby sprawdzić, czy działają
poprawnie.
Przestroga
Uwagi dotyczące sprawdzenia prawidłowości działania
• Po zatrzymaniu urządzenia sprężarka nie zostanie
uruchomiona w ciągu około 5 minut, nawet po naciśnięciu
przycisku włączenia/wyłączenia urządzenia wewnętrznego
należącego do tego samego układu.
• Po zatrzymaniu pracy układu za pomocą pilota urządzenia
zewnętrzne mogą pracować jeszcze maksymalnie przez
kolejne 5 minut.
• Jeśli układ nie został przetestowany przez naciśnięcie
przycisku testowania, zostanie wyświetlony kod usterki "U3".
W takim przypadku należy wykonać ostatnią czynność
zgodnie z punktem "11-3 Kontrola działania".
• Po zakończeniu testowania, podczas przekazywania
urządzenia klientowi, należy sprawdzić, czy wszystkie
pokrywy modułów podzespołów elektrycznych, drzwiczki
rewizyjne i obudowy urządzenia są zamontowane.

Odłącz przewód od zacisków
wielu urządzeń zewnętrznych
(Q1 i Q2).
Ustaw tryb pracy wszystkich
pilotów urządzeń wewnętrznych
na "chłodzenie".
Upewnij się, że pompa wody
działa.

Należy dokonać pomiaru
oporności izolacji sprężarki
w celu określenia jej stanu.
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12. UWAGI DOTYCZĄCE WYCIEKÓW
CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

3

2. Oblicz objętość najmniejszego pomieszczenia (m )
W przypadku takim, jak przedstawiony poniżej, oblicz objętość
(A), (B) jako jednego pomieszczenia lub jako najmniejszego
pomieszczenia.
A.Gdy brak podziału na mniejsze pomieszczenia

(O czym należy pamiętać w związku z możliwością ulatniania się
czynnika chłodniczego)
Wstęp
Instalator i specjaliści powinni zapewnić bezpieczeństwo,
zabezpieczając przed wyciekami czynnika zgodnie z przepisami
lokalnymi lub normami. W przypadku braku przepisów
lokalnych mogą mieć zastosowanie poniższe normy.

B.Gdy istnieje podział na pomieszczenia, ale otwór między

W systemie VRV, podobnie jak w innych systemach klimatyzacyjnych, stosowany jest czynnik chłodniczy R410A. Czynnik R410A jest
środkiem całkowicie bezpiecznym, nietoksycznym i niepalnym.
Pomimo to należy dołożyć starań, aby wielkość pomieszczenia,
w którym mają być zamontowane urządzenia klimatyzacyjne, była
wystarczająca. Zabezpieczy to przed przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego stężenia czynnika w stanie gazowym nawet
w przypadku mało prawdopodobnego wycieku stosownie do
odpowiednich przepisów lokalnych i norm.

pomieszczeniami umożliwia swobodny przepływ powietrza
w obu kierunkach.

1
2

Maksymalne stężenie
Maksymalna ilość czynnika chłodniczego oraz obliczone maksymalne stężenie czynnika jest bezpośrednio związane z wielkością
pomieszczeń użytkowych, do których czynnik może się ulatniać.

3.

3

Jednostką miary stężenia jest kg/m (masa czynnika chłodniczego
3
w kg w stanie gazowym w 1 m objętości pomieszczenia).

całkowita objętość czynnika
chłodniczego w układzie
3

wielkość (m ) najmniejszego
pomieszczenia z zainstalowanym
urządzeniem wewnętrznym

Konieczne jest zachowanie zgodności z odpowiednimi lokalnymi
przepisami i normami dotyczącymi maksymalnego stężenia.
W Australii maksymalne stężenie czynnika chłodniczego w
pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, jest ograniczone
3
3
do 0,35 kg/m dla czynnika R407C oraz do 0,44 kg/m dla czynnika
R410A.
1
2

1. kierunek przepływu czynnika chłodniczego
2. pomieszczenie, w którym nastąpił wyciek czynnika
chłodniczego (ulotnienie się całego czynnika
chłodniczego z systemu)

1. otwór między pomieszczeniami
2. wydzielone pomieszczenie
(Otwór bez drzwi lub otwory nad/pod drzwiami, z których każdy
ma powierzchnię równą co najmniej 0,15% powierzchni podłogi.)
Obliczanie stężenia czynnika chłodniczego na podstawie
wyników obliczeń z kroków 1 i 2.

4.

≤

maksymalne
3
stężenie (kg/m )

Jeśli wynik powyższych obliczeń przekracza maksymalne
stężenie, należy przeprowadzić analogiczne obliczenia dla
drugiego pod względem wielkości pomieszczenia, następnie
dla trzeciego itd., dopóki uzyskany wynik nie będzie mniejszy
od maksymalnego stężenia.
Co zrobić, gdy wynik przekracza maksymalne stężenie.
Jeśli obliczenia wykażą, że w danej instalacji stężenie może
przekroczyć wartość dopuszczalną, konieczne będzie przeprojektowanie systemu. Należy zwrócić się do dostawcy
urządzeń firmy Daikin.

Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca takie jak piwnice
itp., gdzie może gromadzić się czynnik chłodniczy, cięższy niż
powietrze.
Procedura kontroli maksymalnego stężenia
Aby sprawdzić maksymalne stężenie, należy wykonać opisane
poniżej czynności od 1 do 4 i w razie potrzeby podjąć odpowiednie
działania, mające na celu obniżenie stężenia do dopuszczalnego
poziomu.

1. Dla każdego systemu oblicz ilość czynnika chłodniczego (kg).
ilość czynnika
chłodniczego w
systemie z jednym
urządzeniem
(ilość, jaką system
jest napełniany
fabrycznie)

+

ilość dodatkowego
czynnika
chłodniczego (ilość
dodana lokalnie,
zależna od długości i
średnic przewodów)

=

całkowita
ilość
czynnika
chłodniczego
(kg) w
systemie

Uwaga
• Jeśli cały system jest podzielony na 2 całkowicie niezależne
układy, należy w obliczeniach stosować ilość czynnika
chłodniczego w każdym z odrębnych układów.
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