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Belangrijke informatie over het gebruikte
koelmiddel
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.
Koelmiddeltype: R410A

Airconditioner met
VRVWIII Systeem

Installatiehandleiding

Het ingevulde label moet in de buurt van de vulpoort van het product
worden aangebracht (bijv. op de binnenkant van het servicedeksel).
4

1

hoeveelheid koelmiddel
van het product gevuld in
de fabriek:
zie naamplaatje van de
(2)
unit

2

lokaal bijgevulde extra
hoeveelheid koelmiddel

3

totale hoeveelheid
koelmiddel

4

Bevat gefluoreerde
broeikasgassen die
onder het Kyoto-protocol
vallen

5

buitenunit

6

koelmiddelfles en
verdeelstuk voor vullen

1
2

3
6

5

(2)

In het geval van een systeem met meerdere buitenunits moet
slechts 1 label worden aangebracht, met daarop de totale in de fabriek gevulde hoeveelheid koelmiddel van alle buitenunits die op het
koelmiddelsysteem zijn aangesloten.

1.

VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN

Lees de aanwijzingen in de paragraaf “VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN” aandachtig door voordat u de airconditioner installeert en
installeer de unit op de juiste wijze.
Laat na het voltooien van de installatie het apparaat proefdraaien om
op fouten te controleren en instrueer de cliënt in het gebruik en
onderhoud van de airconditioner aan de hand van de bedieningshandleiding. Vraag de cliënt de installatiehandleiding en de bedieningshandleiding bij elkaar te bewaren, zodat deze later opnieuw kunnen
worden nagelezen.
Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie “apparaten niet
voor algemeen gebruik”.

〈Veiligheidsmaatregel〉
Dit VRV-systeem is een klasse A product. Bij huishoudelijk gebruik kan
dit product de ontvangst van radiosignalen verstoren, waardoor de
gebruiker genoodzaakt zal zijn om passende maatregelen te treffen.
Betekenis van de WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGELEN mededelingen.
WAARSCHUWING ............... Het niet correct opvolgen van
deze instructies kan ernstig
lichamelijk letsel of een dodelijk
ongeval veroorzaken.
VOORZORGSMAATREGELEN...... Het niet correct opvolgen van
deze instructies kan schade
aan eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben,
dat ernstig kan zijn al naar
gelang de omstandigheden.
WAARSCHUWING

(1)

GWP waarde: 1975
(1)

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)

Schrijf met onuitwisbare inkt,


➀ de hoeveelheid koelmiddel van het product gevuld in de
fabriek,



➁ de lokaal bijgevulde extra hoeveelheid koelmiddel en



➀+➁ de totale hoeveelheid koelmiddel

op het bij het product geleverde label voor de hoeveelheid koelmiddel.

Nederlands

• Laat de installatie door uw dealer of door vakbekwaam personeel uitvoeren.
Probeer de airconditioner niet zelf te installeren. Fouten bij
installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken of brand
tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner conform de instructies van deze installatiehandleiding.
Fouten bij installatie kunnen waterlekkage, elektrische schokken
of brand tot gevolg hebben.
• Neem, wanneer het apparaat in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, maatregelen om te voorkomen dat een weggelekte
hoeveelheid koelmiddel de maximaal toegestane veilige hoeveelheid kan overschrijden.
Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van de
installatie. Wanneer er teveel koelmiddel in een afgesloten ruimte
is vrijgekomen, kan een tekort aan zuurstof ontstaan.

1
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• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accessoires en onderdelen om het toestel te installeren.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven onderdelen tijdens
installatie kan het omvallen van de unit, waterlekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.
• Installeer de airconditioner op een fundering die sterk genoeg is
om het gewicht van de unit te kunnen hebben.
Op een te zwakke fundering kan de unit omvallen en lichamelijk
letsel veroorzaken.
• Houd bij het installeren van de unit rekening met natuurkrachten,
zoals harde wind, stormen of aardbevingen, waar van toepassing.
Wanneer hiermee tijdens de installatie geen rekening wordt
gehouden, kan dit tot gevolg hebben dat de unit omvalt en ongevallen veroorzaakt worden.
• Zorg ervoor dat de unit wordt voorzien van een gescheiden voedingssystem en dat al het werk aan elektrische bedrading wordt
uitgevoerd door erkende elektriciens en comform de landelijik geldende voorschriften en de instructies van deze installatiehandleiding.
Onvoldoende capacititeit van de voeding en fouten in de bedrading kunnen elektrische schrokken en brand tot gevolg hebben.
• Zorg ervoor dat alle bekabeling stevig is vastgezet, het juiste type
kabel wordt gebruikt en dat er op de aansluitpunten of kabels
geen druk wordt uitgeoefend.
Verkeerd aangesloten of bevestigde kabels kunnen abnormale
warmteontwikkeling of brand veroorzaken.
• Leidt, wanneer de voedingskabel, de bekabeling naar de
afstandsbediening en de bekabeling tussen de binnen- en buitenunits verbonden worden, de kabels zodanig dat het deksel van
het aansluitingencompartiment goed bevestigd kan worden.
Als het deksel van de elektrische aansluitingencompartiment niet
correct bevestigd wordt, kan gevaar voor elektrische schokken,
brand of oververhitting van de aansluitingen ontstaan.
• Als er tijdens installatie koelmiddel ontsnapt dient de ruimte
onmiddellijk goed gelucht te worden.
Als het koelmiddel tot ontbranding komt, kunnen er giftige gassen
vrijkomen.
• Controleer na het voltooien van de installatie of er geen lekkage
van koelmiddelgas is.
Er kunnen giftige gassen vrijkomen als koelmiddelgas weglekt en
dit in contact komt met warmtebronnen, zoals gasfornuizen, kookplaten of verwarmingstoestellen met warmtespiralen.
• Schakel de unit uit alvorens elektrische onderdelen aan te raken.
• Raak koelmiddel dat is weggelekt uit koelmiddelleidingen of uit
andere plaatsen niet aan, aangezien het gevaar bestaat voor bevriezingsverschijnselen.
• Laat kinderen niet op de buitenunit klimmen en plaats geen voorwerpen op de unit.
Als de unit losraakt en valt kan dit letsel veroorzaken.
• De airconditioning moet geaard worden.
Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemafleider of
telefoon-aardkabel. Onvoldoende aarding kan elektrische
schokken of brand veroorzaken.
Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets anders kan
de airconditioner beschadigen.
• Plaats een aardlekschakelaar.
Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
VOORZORGSMAATREGELEN
• Installeer volgens de aanwijzingen van deze installatiehandleiding afvoerleidingen om voor goede afvoer te zorgen en
isoleer leidingen om condensvorming te voorkomen.
Het op verkeerde wijze aanleggen van de afvoer kan waterlekkage binnenshuis en schade aan eigendommen tot gevolg
hebben.
• Installeer de binnen- en buitenunits, de voedingskabel en de
bedrading op tenminste 1 meter afstand van televisietoestellen of
radio’s om beeldstoring en bijgeluiden te voorkomen.
(Een afstand van 1 meter kan afhankelijk van de ontvangen signaalsterkte niet voldoende zijn om de storing te elimineren.)
• Het bereik van de (draadloze) afstandsbediening kan in kamers
met TL-verlichting (vooral bij typen met omzetter of snelstarter)
korter zijn dan verwacht.
Installeer de binnenunit zover uit de buurt van TL-verlichting als
mogelijk.
• Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat kleine
dieren gaan nestelen in de buitenunit.
Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen
kunnen storingen, rook of brand veroorzaken. Gelieve de klant te
zeggen de ruimte rond de unit schoon te houden.

2

• Installeer de unit in een machinekamer die vochtvrij is.
De unit is bestemd voor gebruik binnenshuis.
• Installeer de airconditioner niet in de volgende plaatsen:
1. Waar er een hoge concentratie is van minerale oliespray of
stoom (zoals bijv. in een keuken).
Plastic onderdelen kunnen worden aangetast, onderdelen
kunnen losraken en er kan waterlekkage ontstaan.
2. Waar bijtende gassen voorkomen, zoals zwavelzuurgas.
Aantasting van koperen leidingen of gesoldeerde verbindingen kan lekkage van koelvloeistof tot gevolg hebben.
3. In de buurt van machines die elektromagnetische straling
opwekken.
Elektromagnetische straling kan de werking van het besturingssysteem beïnvloeden en storingen in de unit veroorzaken.
4. Waar ontvlambare gassen vrijkomen, waar koolstofvezel of
ontvlambare stoffen in de lucht hangen, of waar licht ontvlambare materialen voorkomen, zoals verfverdunner of benzine.
Het gebruik van de unit onder dergelijke omstandigheden kan
brand tot gevolg hebben.
Voorschriften voor afvoeren van de apparatuur, vloeistoffen
en gassen
Ontmanteling van de unit, behandeling van het koelmiddel of de
olie of andere onderdelen moet gebeuren overeenkomstig de geldende landelijke en plaatselijke wetgeving.
VOORZORGSMAATREGELEN
Het koelmiddel R410A vereist inachtneming van strikte voorzorgsmaatregelen om het systeem schoon, droog en goed
afgedicht te houden.
A.Schoon en droog
Er moeten strikte maatregelen genomen worden om onzuiverheden (zoals bijvoorbeeld SUNISO olie en andere minerale
oliën en eveneens vocht) buiten het systeem te houden.
B.Goed afgedicht
R410A bevat geen chloor, tast de ozonlaag niet aan en doet
geen afbreuk aan de bescherming van de aarde tegen
schadelijke ultraviolette straling. R410A draagt alleen in geringe
mate bij aan het broeikaseffect wanneer dit naar de atmosfeer
ontsnapt. Derhalve is goede afdichting van bijzonder belang bij
installatie. Lees het hoofdstuk “KOELMIDDELLEIDINGEN” aandachtig en volg de daarin aangegeven procedures nauwgezet.
Omdat de ontwerpdruk 4,0 MPa of 40 bar is (voor R407C units:
3,3 MPa of 33 bar), moet de wanddikte van de leidingen groter
zijn dan voorheen. Aangezien R410A een gemengd koelmiddel
is, moet de hoeveelheid koelmiddel die moet worden bijgevuld in
vloeibare vorm bijgevuld worden. (Als het systeem met koelmiddel in gasvormige toestand wordt geladen, zal het systeem als
gevolg van de verandering in de samenstelling niet normaal
functioneren.) De binnenunit is bestemd voor gebruik met
R410A. Zie de catalogus voor binnenunitmodellen die
aangesloten kunnen worden. (Normaal functioneren is niet
mogelijk wanneer units worden aangesloten die origineel
bestemd zijn voor gebruik met andere soorten koelmiddel.)

2.

INLEIDING

Deze installatiehandleiding hoort bij de VRV-inverters van het type
Daikin RWEYQ-P. Deze units zijn ontworpen voor installatie in de
buitenlucht en kunnen worden gebruikt om te koelen of te fungeren
als warmtepomp.
De apparaten van het type RWEYQ-P kunnen gecombineerd worden
met Daikin VRV-binnenunits als deze gebruikt worden om de lucht te
conditioneren.
In de handleiding die voor u ligt worden de procedures beschreven
voor het verwijderen van de verpakking, het installeren en aansluten
van RWEYQ-P apparaten. De installatie van binnenunits wordt niet in
deze handleiding beschreven. Raadpleeg de handleiding die bij deze
apparaten wordt geleverd wanneer u deze apparaten gaat installeren.

2-1 Combinatie
De binnenunits kunnen in het volgende bereik worden geïnstalleerd.
• Gebruik altijd binnenunits die geschikt zijn voor R410A.
Raadpleeg de productcatalogi om te controleren welke binnenunits geschikt zijn voor R410A.

Nederlands
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• Totale capaciteit van binnenunits
〈Buitenunit〉
〈Totale capaciteit van alle aangesloten binnenunits〉
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

2-2 Standaard toepassingscondities
Bij de onderstaande waarden worden de volgende bedrijfscondities
voor de binnen- en buitenunit verondersteld:
Equivalente leidinglengte ................................................7,5m
Niveauverschil ....................................................................0m
Koelen
Verwarmen

(Zie afbeelding 1)
1. • Gebruiksaanwijzing
• Installatiehandleiding
• Verklaring van conformiteit
• Klem (A)
• Klem (B)
2. • Meegeleverde leiding (1)
• Meegeleverde leiding (2)
• Meegeleverde leiding (3)
Opmerking
De meegeleverde leiding voor (1), (3) wordt niet gebruikt voor het
warmtepompsysteem.

2-4 Niet standaard meegeleverde accessoires

45

45

Bij het installeren van de hierboven vermelde buitenunits, moeten
ook de volgende optionele onderdelen gebruikt worden.
• Koelmiddelvertakkingset
(Alleen voor R410A: Gebruik altijd een speciaal voor uw systeem
ontworpen set.)
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40

〈Warmtepompsysteem〉
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A

A
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REFNET-vertakking KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET-koppeling KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
〈Systeem met warmteterugwinning......... Voor 3-voudige leidingen〉
REFNET-vertakking
REFNET-koppeling KHRP25A22T

〈Systeem met warmteterugwinning......... Voor 2-voudige leidingen〉
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30
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25

30

B

A
B
C

C

Inlaatwatertemperatuur (°C)
Binnentemperatuur (°CWB)
Binnentemperatuur (°CDB)
Bereik voor continu gebruik
Bedrijfsbereik
Bereik voor koelen
Bereik voor verwarmen

• Controleer of de volgende accessoires meegeleverd zijn.
(Controleren door het frontpaneel te verwijderen.)
(1)

Meegeleverde leidingen
(2)

(3)

1 stuks

1 stuks

1 stuks

Naam
Hoeveelheid

DUN

Klem (B)

7 stuks

2 stuks

Vorm

Nederlands

BHFP26MA56

BHFP26MA84

Zie het Technische gegevens boekje voor de volledige lijst van technische gegevens.

3.

1.
2.

Zwart

5.
[Overigen]
• Installatiehandleiding
• Gebruiksaanwijzing
• Verklaring van
conformiteit

EEN LOCATIE KIEZEN

Dit apparaat is niet geschikt voor installatie buitenshuis. Het
apparaat moet binnen geïnstalleerd worden (voorbeeld:
machinekamer, …)
Installeer deze altijd in een ruimte.
(machinekamer etc.)
Selecteer de installatielocatie aan de hand van de hieronder
genoemde voorwaarden en in overleg met de klant.

4.

DIK

Klem (A)

Wit

3 apparaten
BHFP22MA84

2-5 Technische en elektrische gegevens

3.

(Opmerking)
Vorm

2 apparaten
BHFP22MA56

∗ In “9. KOELMIDDELLEIDINGEN” vindt u meer informatie over het
selecteren van de optimale set.

2-3 Standaard meegeleverde accessoires

Hoeveelheid

REFNET-vertakking KHRP26M22H KHRP26M33H KHRP26M72H KHRP26M73H
REFNET-koppeling KHRP26A22T KHRP26A33T KHRP26A72T KHRP26A73T
• Verdeelset voor de buitenunit
(Alleen voor R410A: Gebruik altijd een speciaal voor uw systeem
ontworpen set.)
Aantal aangesloten buitenunits
Warmtepompsysteem
Systeem met
warmteterugwinning

• Werkbereik voor watervolume is 50-150 l./min.
• De unit is ontworpen voor het volgende werkbereik:
Watertemperatuur: 20-35°C
Watervolume: Minimaal 60 l./min. meer
• Tijdens koelen bij een lage buitentemperatuur kan de thermostatische schakelaar automatisch uitschakelen om bevriezen van
de unit te voorkomen.
• Houd de omgevingstemperatuur op 0 tot 40 graden °C.
Warmtecapaciteit van de unit: 0,71 KW/10 pk/uur.
Ventileer de ruimte daarom voortdurend.

Naam

KHRP25M33H KHRP25M72H KHRP25M73H
KHRP25A33T KHRP25A72T KHRP25A73T

6.

De fundering is sterk genoeg om het gewicht van het apparaat te
dragen en de vloer waarop het apparaat wordt gemonteerd is vlak
om trillingen en, als gevolg daarvan, geluidsoverlast te voorkomen.
Houd bij het installeren rekening met de ruimte die nodig is voor
de koelmiddelleidingen. Zie [Benodigde ruimte].
Er kan geen brandgevaar ontstaan als gevolg van lekkage van
ontbrandbare gassen.
De leidinglengte tussen de buitenunit en de binnenunit mag niet
groter zijn dan de maximaal toegestane leidinglengte.
“9. KOELMIDDELLEIDINGEN”.
Locaties waar het geluid van het werkende apparaat geen overlast veroorzaakt voor nabijgelegen huizen enzovoort.
Locaties met voldoende ventilatievoorzieningen, zodat de warmte
die het apparaat genereert goed afgevoerd wordt en waar de
omgevingstemperatuur in de buurt van de buitenunit ligt tussen 0
en 40°C en de luchtvochtigheid niet hoger is dan 80%.

[Benodigde ruimte]
Ga bij het installeren eerst na of de hieronder beschreven ruimte beschikbaar is.
(Zie afbeelding 2)
1. Bij een enkelvoudige installatie [mm]
2. In geval van een installatie in serie [mm]
3. Bovenaanzicht
4. Zijaanzicht
5. Buitenunit
6. Onderhoudsruimte (voorzijde)

3
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Voorzorgsmaatregelen

1.

Een inverter airconditioner kan elektronische ruis veroorzaken wanneer afgestemd wordt op een AM-zender. Kies met
zorg de plaats waar de airconditioner en de bekabeling moet
worden geïnstalleerd. Zorg dat de afstand tot stereoapparatuur, pc’s enz. voldoende groot is.
(Zie afbeelding 3)
1. Binnenunit
2. Vertakkingschakelaar, overstroomschakelaar
3. Afstandsbediening
4. Keuzeschakelaar koelen / verwarmen
5. Pc of radio
Wanneer extreem zwakke AM-signalen moeten worden ontvangen,
moet de afstand tussen de ontvangstapparatuur en de bekabeling /
apparaat meer dan 3 meter bedragen. Wanneer dat niet mogelijk is,
kan de bekabeling door afgeschermde buis worden geleid.
2. Waterkwaliteit
Water met een hoge concentratie vreemde bestanddelen kan
corrosie van de warmtewisselaar en leidingen of een opeenhoping van kalk veroorzaken. Gebruik water met een hardheid
tussen “7-4 Waterkwaliteit”.
3. Koeltoren
Gebruik altijd een gesloten koeltoren. (een open toren kan niet
worden toegepast.)
4. Zeef
Monteer altijd een zeef (optioneel accessoire) in de inlaat van
waterleidingen. (Als zand, afval, roestdeeltjes, enzovoort in het
watercirculatiesysteem terechtkomen, zal schade aan de
lamellenwarmtewisselaar ontstaan door de corrosie van metalen onderdelen en verstopping van de warmtewisselaar.)
5. Het koelmiddel R410A is op zichzelf niet giftig, niet brandbaar
en onschadelijk. Wanneer er echter koelmiddel uit een installatie weglekt, kan de concentratie koelmiddel in de betreffende
ruimte de toegestane concentratie overschrijden (afhankelijk
van de grootte van de ruimte). Als gevolg hiervan kan het
noodzakelijk zijn om maatregelen te nemen tegen mogelijke
lekkage. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk “LET
OP BIJ KOELMIDDELLEKKAGE”.

4.

HET APPARAAT CONTROLEREN EN
TRANSPORTEREN

Controleer de verpakking bij aflevering. Neem, wanneer de verpakking beschadigd is, meteen contact op met de vervoerder.
Neem de volgende punten in acht wanneer u het apparaat verplaatst:

1.

Breekbaar, behandel het apparaat met zorg.

Houd het apparaat rechtop om beschadiging van de
compressor te voorkomen.
2. Bekijk van te voren hoe het apparaat in de ruimte gebracht moet
worden.
3. Gebruik, om schade aan het apparaat tijdens installatie te voorkomen, stroppen van textiel of beschermhoeken en til het apparaat
op de manier zoals is weergegeven in afbeelding 4 op.
4. Til het apparaat bij voorkeur op met een kraan en 2 stroppen met
een lengte van ten minste 4 m.
5. Gebruik beschermhoeken of doeken op plaatsen waar de strop de
behuizing raakt om beschadiging van de behuizing te voorkomen.
6. Gebruik bij de installatie altijd alleen de standaard meegeleverde
accessoires en originele onderdelen.
(Zie afbeelding 4)
1. Beschermhoeken of doeken
2. Strop
Opmerking
• Gebruik een strop van maximaal 20 mm breed die sterk genoeg is
om het gewicht van het product te dragen.
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5.

HET APPARAAT UITPAKKEN EN
PLAATSEN

• Zorg ervoor dat het gebied rondom het apparaat goed afwatert
door afvoergeultjes om het montageframe te maken.
• Zorg ervoor dat het apparaat geïnstalleerd wordt op een voldoende stabiele en stevige ondergrond om trillingen en lawaai te
voorkomen.
• Zet het apparaat op de ondergrond vast met funderingsbouten.
(Gebruik vier niet meegeleverde M12-funderingsbouten, moeren
en vulringen).
• De funderingsbouten moeten minimaal
20 mm diep zitten.
• Monteer 4 verankeringsbouten.
• Ondersteun het apparaat met de fundering die
groter is dan het gearceerde gebied dat is
weergegeven in afbeelding 5.
(Zie afbeelding 5)
1. Voorzijde
2. Positie van de verankeringsbouten
3. Gat voor een funderingsbout
(φ17 gaten op 4 hoeken)
4. Vermijd een dergelijk fundament, waarbij de unit wordt
ondersteund op 4 hoekpunten.
20

7. Onderhoudsruimte (achterzijde)
8. Ruimte voor het installeren van de waterleidingen
∗ Houd voldoende ruimte vrij om het frontpaneel te
kunnen verwijderen.
9. Ventilatieruimte
∗ boven de ruimte (
) van de buitenunit
10. Zorg voor voldoende vrije ruimte aan de voorzijde, achterzijde en de zijkanten, vergelijkbaar met die zoals die
beschreven is bij de enkelvoudige installatie.

Voorzorgsmaatregelen
• Zorg ervoor dat wanneer het apparaat tegen de wand aan
gemonteerd moet worden, dat de trillingen van het apparaat
niet aan de wand kunnen worden doorgegeven.

6.

WATERLEIDINGEN

• De waterdrukweerstand van de waterleidingen van deze buitenunit is 1,96 MPa.
• De leidingaansluiting op de unit is gemaakt van roestvrij staal.
Aansluiting van een waterleiding gemaakt van ander materiaal
dan roestvrij staal kan corrosie van de leiding veroorzaken.
Neem preventieve maatregelen al naargelang vereist, bijvoorbeeld door het isoleren van de aansluiting op de waterleiding.
• De aansluiting voor de waterleidingen bevindt zich aan de voorzijde. De aansluitingen voor de afvoerleidingen bevinden zich aan
de voor- en achterzijde. Wanneer de aansluiting aan de achterzijde gebruikt wordt, moet de gietijzeren plug uit de aansluiting aan
de achterzijde in de aansluiting aan de voorzijde worden gemonteerd.
• Zorg ervoor dat de leidingen, omdat het apparaat binnen wordt
gebruikt, geen water op de behuizing lozen.
• Afvoerleidingen moeten zo kort als mogelijk zijn en altijd aflopen.
De diameter van de afvoerleiding moet minimaal gelijk zijn aan de
diameter van aansluiting op het apparaat (1/2B).
• De diameter van de waterleiding moet minimaal gelijk zijn aan de
diameter van aansluiting op het apparaat (1-1/4).
• Monteer een ontluchtingsafsluiter in het midden van de waterleidingen om cavitatie te voorkomen.
• Controleer, nadat de afvoerleidingen gemonteerd zijn, of het
water goed afgevoerd wordt en er geen stof in de leidingen terechtkomt.
• Sluit de afvoeruitgang niet op de retourwaterleiding aan.
• Monteer een zeef (optioneel accessoire) in de inlaat van de
waterleidingen binnen een afstand van 1,5 m van de buitenunit.
(Als zand, afval of roestdeeltjes in het watercirculatiesysteem terecht kunnen komen, zullen metalen onderdelen gaan roesten.)
• Breng de isolatie helemaal tot tegen de warmtewisselaar aan,
zoals is weergegeven in afbeelding 6.
• Monteer een aanvoerafsluiter voor chemisch reinigen op een
gemakkelijk te bereiken positie.
• Gebruik waterleidingen die voldoen aan de ter plaatse geldende
voorschriften.
• Start de waterpomp om de waterleidingen door te spoelen.
Reinig vervolgens de zeef.
• Neem, als er gevaar voor bevriezing bestaat, maatregelen om dit
te voorkomen.
• Draai de koppeling tussen de waterleidingen aan met een aandraaimoment van 300 maximaal Nm.
(Als de koppeling strakker aangedraaid wordt, kan het apparaat
beschadigen.)
(Zie afbeelding 6)
1. Ontluchten
2. Waterretour
3. Wateraanvoer
4. Aanvoerafsluiter
5. Waterleidingkoppeling

Nederlands
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7.

Waterleiding
Isolatie
Warmtewisselaar
Zeef (optioneel accessoire)
Aftapkraan
Aansluiting voor afvoerleiding
Isolatie
Maximaal 80 mm

7-2 Voer eerst een werkingstest uit
1.

2.

HANTEREN VAN DE GESOLDEERDE
PLATENWARMTEWISSELAAR
Voorzorgsmaatregelen

Voor dit apparaat wordt een gesoldeerde platenwarmtewisselaar gebruikt.
Omdat deze op een andere manier geconstrueerd is als het
conventionele type warmtewisselaar, moet deze op een andere
manier gehanteerd worden.

7-1 Bij het ontwerp van de apparatuur
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Monteer een zeef (optioneel accessoire) op de watertoevoer
naast de buitenunit, om te voorkomen dat stof, zand enzovoort in
het systeem terecht kunnen komen.
Afhankelijk van de waterkwaliteit, kan op de lamellenwarmtewisselaar kalkaanslag ontstaan. Om deze aanslag te verwijderen,
moet de warmtewisselaar op gezette tijden met behulp van chemicaliën worden gereinigd. Monteer daartoe een aanvoerafsluiter
in de waterleiding. Monteer een leidingaansluiting in de leidingen
tussen deze aanvoerafsluiter en de buitenunit om de warmtewisselaar met chemicaliën te kunnen reinigen.
Monteer een ontluchter en een aftapkraan voor het reinigen van
en aftappen van water uit de buitenunit (water aftappen wanneer
het apparaat gedurende langere tijd, bijvoorbeeld tijdens de winter, niet gebruikt wordt of voor ingebruikname in het voorjaar).
Monteer ook een automatische ontluchter bovenop de stijgleiding
of bovenin de installatie waar lucht kan achterblijven.
Monteer ook altijd een zeef die gereinigd kan worden in de buurt
van de aanvoer van de pomp.
Isoleer de koude/warme waterleidingen en de buitenontvochtiging volledig. Als de leidingen niet geïsoleerd worden resulteert dit
in thermische verliezen, maar ook kan er schade ontstaan tijdens
koude winters als gevolg van bevriezing.
Wanneer u de installatie ’s nachts of in de winter buiten gebruik
stelt, is het belangrijk om maatregelen te treffen om te voorkomen
dat watercircuits bevriezen als de omgevingstemperatuur lager
wordt dan 0°C (door de waterafvoer af te tappen, de circulatiepomp te laten draaien, de installatie op te warmen met behulp van
een verwarmingselement enzovoort.) Bevriezing van watercircuits kan leiden tot schade aan de lamellenwarmtewisselaar. Tref
daarom passende maatregelen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
(Zie afbeelding 7)
1. Leidingenvoorbeeld
2. Watertoevoerleiding
3. Zeef (niet meegeleverd)
4. Ontluchter
(voor gebruik in combinatie met reinigingsaansluiting)
5. Reinigingsapparaat
6. Zeef voor pomp
7. Automatische ontluchter
8. Waterafvoerleidingen
9. Voor gebruik in combinatie met aftapkraan.
10. Lamellenwarmtewisselaar
11. Buitenunit

Nederlands

3.
4.

Controleer, voordat u een werkingstest gaat uitvoeren, of de
leidingen op de juiste manier zijn aangesloten. Zorg er met name
voor dat de zeef, de ontluchter, de automatische watertoevoerkraan, het expensievat en het bezinkreservoir op de juiste
plaats gemonteerd zijn.
Schakel, nadat het systeem helemaal gevuld is met water, eerst
de pomp in en controleer vervolgens dat er geen lucht meer in het
watercirculatiesysteem aanwezig is en het waterdebiet correct is.
Als er Lossnay-units in het systeem aanwezig zijn of het debiet te
gering is, kan de lamellenwarmtewisselaar bevriezen. Controleer
of de waterdruk over de buitenunit terugloopt en zorg ervoor dat
het debiet de voorgeschreven waarde heeft. Stop de werkingstest
onmiddellijk als u iets ongewoons opvalt en verhelp vervolgens de
oorzaak van het probleem.
Voer een werkingstest voor de buitenunit uit op de manier zoals is
beschreven in de installatiehandleiding.
Controleer, nadat de werkingstest voltooid is, de zeef in de aanvoerleiding van de buitenunit. Reinig deze zonodig.

7-3 Dagelijks onderhoud en groter onderhoud
1.

2.

3.

Beheer van de waterkwaliteit
De lamellenwarmtewisselaar is zo geconstrueerd dat deze niet
gedemonteerd en gereinigd kan worden. Ook heeft de
warmtewisselaar geen onderdelen die vervangen kunnen
worden. Let op de kwaliteit van het te gebruiken water voor de
lamellenwarmtewisselaar om corrosie en kalkaanslag te voorkomen.
Het te gebruiken water voor de lamellenwarmtewisselaar moet
ten minste voldoen aan de kwaliteit zoals in de onderstaande
tabel is weergegeven.
Het is toegestaan om middelen toe te voegen om corrosie en/of
kalkaanslag te voorkomen, maar deze middelen mogen niet
agressief zijn voor roestvast staal en koper.
Beheer van het gekoeld water
Wanneer de stromingssnelheid van het gekoelde water te laag is,
zal dit leiden tot vorstschade aan de warmtewisselaar van het platentype. Controleer of de zeef verstopt is, er lucht in het systeem
aanwezig is of het debiet terugloopt als gevolg van een storing
van de circulatiepomp door de temperatuur- en drukverschillen op
de aanvoer- en retouraansluiting van de lamellenwarmtewisselaar te meten. Als het verschil in de temperatuur of druk een te
grote waarde heeft bereikt, zal het debiet lager geworden zijn.
Stop de installatie en verhelp de oorzaak en start het systeem pas
daarna weer op.
Wat te doen wanneer de vorstbeveiliging tijdens bedrijf geactiveerd wordt
Wanneer de vorstbeveiliging tijdens bedrijf geactiveerd wordt,
moet de oorzaak daarvan eerst weggenomen worden voordat het
systeem opnieuw ingeschakeld wordt. Als de vorstbeveiliging
eenmaal geactiveerd is, is een van de delen van de installatie
bevroren. Als de installatie opnieuw gestart wordt zonder dat de
oorzaak van de activering van de vorstbeveiliging weggenomen
is, zal de lamellenwarmtewisselaar afgesloten zijn, waardoor het
ijs niet kan smelten. Daardoor zal de warmtewisselaar opnieuw
bevriezen en beschadigen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot
lekkend koelmiddel of water dat in het koelmiddelcircuit terechtkomt.
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7-4 Waterkwaliteit
Normen voor de waterkwaliteit voor gekoeld water, heet water
en suppletiewater (4) (6)
Koelwatersysteem (3) Heet water systeem
(2)

Item (5)

Circulatiesysteem

Circulatiewa- Suppletieter
20°C – 60°C) water

2.

Tendens (1)

Circulatiewater

Suppletiewater

pH(25°C)

6,5 t/m
8,2

6,0 t/m
8,0

7,0 t/m
8,0

7,0 t/m
8,0

{

{

Electrische conductiviteit
(mS/m) (25°C)

Minder
dan 80

Minder
dan 30

Minder
dan 30

Minder
dan 30

{

{

Chloorionen
–
(mgcl /L)

Minder
dan 200

Minder
dan 50

Minder
dan 50

Minder
dan 50

{

Zwavelionen
2(mgSO4 /L)

Minder
dan 200

Minder
dan 50

Minder
dan 50

Minder
dan 50

{

Zuurverbruik (pH4,8)
(mgCaCO3/L)

Minder
dan 100

Minder
dan 50

Minder
dan 50

Minder
dan 50

{

Totale hardheid
(mgCaCO3/L)

Minder
dan 200

Minder
dan 70

Minder
dan 70

Minder
dan 70

{

Kalkhardheid
(mgCaCO3/L)

Minder
dan 150

Minder
dan 50

Minder
dan 50

Minder
dan 50

{

Silica in ionische
staat
(mgSiO2/L)

Minder
dan 50

Minder
dan 30

Minder
dan 30

Minder
dan 30

{

Ijzer (mgFe/L)

Minder
dan 1,0

Minder
dan 0,3

Minder
dan 1,0

Minder
dan 0,3

{

Koper (mgCu/L)

Minder
dan 0,3

Minder
dan 0,1

Minder
dan 1,0

Minder
dan 0,1

{

Corrosie

Kalkafzetting

Standaarditems

Referentie-items

Zwavelionen
2(mgS /L)

Wordt niet Wordt niet Wordt niet Wordt niet
gedegedegedegedetecteerd tecteerd tecteerd tecteerd

{

{

Ammoniumionen
(mgNH4+/L)

Minder
dan 1,0

Minder
dan 0,1

Minder
dan 0,3

Minder
dan 0,1

{

Restchloor
(mgCl/L)

Minder
dan 0,3

Minder
dan 0,3

Minder
dan 0,25

Minder
dan 0,3

{

Vrije kooldioxide
(mgCO2/L)

Minder
dan 4,0

Minder
dan 4,0

Minder
dan 0,4

Minder
dan 4,0

{

Stabiliteitsindex

6,0 t/m 7,0

—

—

—

{

3.
{

[OPMERKINGEN]
(1) De cirkelmarkering in de kolommen voor corrosie of kalkafzetting
die zich vormt.
(2) Corrosie heeft de neiging om zich te ontwikkelen bij hoge watertemperatuur (40°C of hoger) en wanneer metalen zonder beschermende coating rechtstreeks blootgesteld zijn aan water, zou
het een goed idee zijn om effectieve maatregelen tegen corrosie
te nemen zoals toevoeging van een corrosiewerend middel of een
ontluchtingsbehandeling.
(3) In een watercircuit van een warmtewisselaar dat gebruik maakt
van een gesloten koeltoren, moeten het circulatiewater uit het
gesloten circuit en het suppletiewater voldoen aan de normen
voor de waterkwaliteit voor het heetwatersysteem voldoen en het
gefilterde water en het suppletiewater moeten voldoen aan de
normen voor een circulerend koelwatersysteem.
(4) Het aangevoerde water moet schoon leidingwater, industrieel
water of schoon grondwater zijn.
Gebruik geen gezuiverd of onthard water.
(5) De vijftien punten in de bovenstaande tabel vertegenwoordigen
de typische oorzaken van corrosie en kalkafzetting.
(6) Doorvoerwater kan corrosie veroorzaken.
Gebruik geen doorvoerwater.

7-5 Onderhoud van de lamellenwarmtewisselaar
De performance van een lamellenwarmtewisselaar kan verminderen
als gevolg van kalkafzetting. De warmtewisselaar kan bevriezen als
gevolg van de verlaging van het debiet en daardoor beschadigen.
Het is daarom noodzakelijk om regelmatig onderhoud uit te voeren
om kalkafzetting te voorkomen.

1.

Voer, voordat het gebruiksseizoen aanbreekt, eerst de volgende
inspecties uit:
1) Voer een waterkwaliteittest uit zorg ervoor dat het water voldoet aan de standaard.
2) Reinig de zeef.
3) Zorg ervoor dat het debiet correct is.

6

8.

4) Zorg ervoor dat de bedrijfscondities (druk, debiet, retourtemperatuur enzovoort) normaal zijn.
Omdat de lamellenwarmtewisselaar niet gedemonteerd of gereinigd
kan worden, moet deze op de volgende manier gereinigd worden:
1) Voor onderhoudsdoeleinden moet er voorzien worden in een
aansluiting op zowel de aanvoer als de afvoer. Als de platenwarmtewisselaar met chemische middelen wordt gereinigd
moet er tussen deze twee aansluitingen een circulatiepomp
worden gezet.
Om kalkafzetting in de platenwarmtewisselaar te verwijderen
wordt een 5%-oplossing van mierenzuur, citroenzuur, oxaalzuur, azijnzuur of fosforzuur aanbevolen.
Gebruik nooit zoutzuur, zwavelzuur of salpeterzuur omdat dit
sterk corrosief werkende oplossingen zijn.
2) Breng afsluiters aan zowel vóór de wateraanvoeraansluiting
als na de waterafvoeraansluiting.
3) Sluit de leiding voor de circulatie van reinigingschemicaliën
aan op aanvoer van de lamellenwarmtewisselaar. Laat de
reinigingsoplossing van 50 - 60°C een tijdje in de lamellenwarmtewisselaar staan. Pomp vervolgens de oplossing
gedurende 2 - 5 uur door de warmtewisselaar. De reinigingstijd hangt af van de temperatuur van de oplossing en de mate
van kalkafzetting. U kunt zien hoeveel kalkafzetting verwijderd
is aan de hand van de verkleuring van de oplossing.
Meer informatie over het aansluiten van de bekabeling naar de
centrale afstandsbediening vindt u in de installatiehandleiding
van de centrale afstandsbediening.
4) Laat de oplossing, nadat deze voldoende lang in de
warmtewisselaar rondgepompt is, af en vul de lamellenwarmtewisselaar vervolgens met een oplossing van 1 - 2%
natriumhydroxide (NaOH) of natriumbicarbonaat (NaHCO3).
Pomp deze oplossing gedurende 15 - 20 minuten rond om de
achtergebleven zuurresten te neutraliseren.
5) Spoel vervolgens het inwendige van de warmtewisselaar goed
door met schoon water.
6) Controleer, wanneer u een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel gebruikt, eerst of het middel niet agressief is voor
roestvast staal en koper.
7) Meer informatie over de te gebruiken reinigingsmethode kunt
u opvragen bij de fabrikant van het betreffende middel.
Zorg er, nadat het reinigen voltooid is, voor dat het apparaat weer
op de normale manier gebruikt kan worden.

BEDRADING BUITEN HET APPARAAT
Voorzorgsmaatregelen

• Alle bekabeling buiten het apparaat en alle componenten
moeten door een erkend elektrotechnisch installateur worden
geïnstalleerd en moeten voldoen aan de ter plaatse en landelijk
geldende voorschriften.
• De bedrading buiten het apparaat moet worden uitgevoerd zoals
is weergegeven in het elektrische schema en onderstaande
instructies.
• Gebruik een schone leiding. Gebruik nooit een voedingsbron die
gedeeld moet worden met een ander apparaat.
• Schakel het systeem niet voordat alle koelmiddelleidingen correct
en deugdelijk gemonteerd zijn.
(als de leidingen niet deugdelijk zijn gemonteerd, kan de compressor beschadigen.)
• Verwijder nooit de thermistor, sensor of vergelijkbare apparaten bij
het aansluiten van de voedingskabel en de besturingsbekabeling.
(als het systeem zonder thermistor, sensor en vergelijkbare apparaten ingeschakeld wordt, kan de compressor beschadigen.)
• Monteer altijd een aardlekschakelaar.
(dit apparaat gebruikt een omvormer; monteer daarom een
aardlekschakelaar die geschikt is voor hogere harmonischen om
een storing van de aardlekschakelaar zelf te voorkomen.)
• Dit product is uitgerust met een fase-omkeerbescherming die
alleen werkt wanneer het product ingeschakeld is.
• Laat de unit niet lopen door de beschermingsvoorziening (S1PH)
te overbruggen. Wanneer de mogelijkheid van een omgekeerde
fase, een losse fasedraad of een kortstondige stroomonderbreking aanwezig is, terwijl het product in bedrijf is, moet ter plaatse
een beschermingscircuit tegen faseomkering worden gemonteerd. Wanneer het product in de verkeerde richting draait kunnen
zowel de compressor als andere onderdelen beschadigd raken.
• Maak de voedingskabel stevig vast.
• Wanneer de voedingsspanning wordt ingeschakeld zonder Nfase of met de N-fase verkeerd aangesloten zal de apparatuur
beschadigd worden.
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8-1 Optionele onderdelen
Opmerking
• Zie het hoofdstuk “Voorbeelden” wanneer de adapter voor
sequentieel opstarten wordt toegepast.
• Meer informatie over de stuurbekabeling naar de centrale
afstandsbediening vindt u in de installatiehandleiding van de centrale afstandsbediening.

8-2 Voedingschakeling en bekabelinguitvoering
Het apparaat moet worden aangesloten op een elektrische installatie
(zie onderstaande tabel). Deze installatie moet volgens de ter plaatse
geldende voorschriften worden beveiligd met tenminste een hoofdschakelaar, een trage zekering of elke fase en een aardlekschakelaar.
Fase en frequentie

Spanning

Minimaal
schakelingstroom

Aanbevolen zekeringen

Diameter besturingsbekabeling

RWEYQ8PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ10PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

12,6A

25A

0,75-1,25mm2

RWEYQ16PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ18PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ20PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

25,3A

35A

0,75-1,25mm2

RWEYQ24PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ26PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ28PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

RWEYQ30PY1

φ 3, 50Hz

380-415V

37,9A

45A

0,75-1,25mm2

Wanneer een aardlekschakelaar wordt toegepast, moet dit een
snelle 200 mA-aardlekschakelaar zijn.
Opmerking
• Gebruik alleen koperen geleiders.
• Gebruik een geïsoleerd snoer voor het voedingssnoer.
• Gebruik bekabeling met een diameter die voldoet aan de ter
plaatse geldende en landelijke voorschriften.
• De kabeldiameter van de gebruikte kabel moet voldoen aan de
lokale en landelijk geldende voorschriften.
• De specificaties voor netsnoer en de vertakkingbekabeling zijn in
overeenstemming met IEC60245.
• KABELTYPE H05VV(*)
* Alleen in ommantelde leidingen, gebruik H07RN-F wanneer
geen ommantelde leidingen gebruikt worden.

8-3 Algemeen
• Er kunnen maximaal 3 units verbonden worden met verbindingsbekabeling tussen buitenunits. Meer informatie vindt u bij de technische gegevens.
• Sluit de voedingskabel aan op de voedingsaansluitingen van het
apparaat en zet de kabel vast op de manier zoals is weergegeven
in afbeelding 8 van het hoofdstuk “Voedingaansluiting”.
• Dit apparaat is voorzien van een gelijkstroom - wisselstroomomzetter. Door een faseversnellingscondensator te installeren
wordt het effect van de verbetering van de vermogensfactor tenietgedaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de condensator
oververhit raakt als gevolg van hoogfrequente trillingen, waardoor
ongevallen kunnen ontstaan. Installeer dus nooit een faseversnellingscondensator.
• Zorg dat de spanningsfluctuaties van de voeding niet groter zijn
dan 2%.
1. Grotere fluctuaties hebben een negatief effect op de levensduur van de dempingscondensator.
2. Bij spanningsfluctuaties groter dan 4% ten opzichte van de
nominale waarde schakelt het apparaat automatisch uit.
• Raadpleeg het “elektrisch schema” wanneer u werkt aan de elektrische installatie.
• Voer de werkzaamheden pas uit wanneer de voeding is uitgeschakeld.
• Aard draden altijd. (overeenkomstig de voorschriften zoals die ter
plaatse gelden.)
• Aard de installatie nooit op gasleidingen, afvoerpijpen, lichtrails of
telefoonaardingskabels.
Gasleidingen: kunnen als gevolg van een gaslek exploderen of
in brand vliegen.
Afvoerpijpen: aarding is niet mogelijk wanneer deze leidingen
vervaardigd zijn uit hard plastic (PVC).
Telefoonaardingskabels en lichtrail: gevaarlijk bij blikseminslag doordat de aardingspotentiaal wordt vergroot door de aardingskabel.

Nederlands

• Dit apparaat is voorzien van een omvormer. Het apparaat moet
worden geaard; daarmee wordt voorkomen dat andere apparatuur elektromagnetisch wordt gestoord en dat de behuizing onder
spanning kan komen te staan.
• Monteer een speciale aardlekdetector die geschikt is als bescherming tegen aardingsfouten in de installatie, in combinatie met
een hoofdschakelaar of zekering.
• Sluit de kabel met de juiste specificaties onbelast onder de trekontlasting (aansluiting voor de voedingskabel, aansluiting voor de
besturingskabel en de aardaansluiting). Zie “Voedingaansluiting”.
• Sluit de voeding nooit met de fasen omgekeerd aan.
(Dit product is voorzien van een fase-omkeerbescherming. Als de
detector geactiveerd wordt, moeten twee van de drie fasen (L1,
L2 en L3) omgekeerd worden.)

8-4 Voorbeelden
Voorbeeldsysteem (Zie afbeelding 8)
1. Netvoeding
2. Hoofdschakelaar
3. Aardlekschakelaar
4. Zekering
5. Keuzeschakelaar koelen/verwarmen
6. Afstandsbediening
7. Buitenunit
8. BS-unit
9. Buitenunit
voedingskabel (afgeschermde kabel)
besturingsbekabeling (afgeschermde kabel)
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik een installatiebuis voor de voedingskabel.
• Installeer de zwakstroombekabeling (voor de afstandsbediening
en besturing) en de sterkstroombekabeling ten minste 50 mm van
elkaar verwijderd. De bekabeling kan elkaar storen, waardoor
storingen aan en defecten van de installatie kunnen ontstaan.
• Sluit de voedingskabel aan op het aansluitingenblok voor de
voeding en zet deze vast op de manier zoals beschreven is onder
het kopje Voedingaansluiting.
• Zet de besturingskabel vast op de manier zoals beschreven is
onder het kopje Voedingaansluiting: besturingskabel en
afstandsbediening voor KOELEN/VERWARMEN.
• Zet de bekabeling vast met de meegeleverde klemmen zodat
deze niet in contact kan komen met de leidingen.
• Zorg ervoor dat de bekabeling en het deksel van het elektrische
aansluitingencompartiment vlak aanliggen op het aansluitingencompartiment.
De voedings- en besturingsbekabeling op het apparaat aansluiten
(Zie afbeelding 9)
1. Bekabeling van de voeding en van de pomp
(Hoogspanning)
2. Besturingsbekabeling
(Laagspanning)
3. Uit elkaar houden
Monteer de kabel zorgvuldig op het aansluitingenblok op de
printplaat, omdat de printplaat gemakkelijk kan breken.
Voedingaansluiting: besturingskabel, vergrendelingschakeling,
uitgang voor bediening van de pomp en afstandsbediening voor
KOELEN/VERWARMEN.
Monteer de kabel zorgvuldig op het aansluitingenblok op de printplaat, omdat de printplaat gemakkelijk kan breken.
[In het geval van een systeem met enkelvoudige buitenunit]
(Zie afbeelding 10)
1. Keuzeschakelaar KOELEN/VERWARMEN
2. Printplaat van de buitenunit (A1P)
3. Let op de polariteit
4. Gebruik de ader van de afgeschermde kabel (2-aderig)
(geen polariteit)
5. Aansluitingenblok (niet meegeleverd)
6. Buitenunit
7. Sluit nooit de voedingskabel aan.
8. BS-unit A
9. BS-unit B
10. Laatste BS-unit
11. Apparaat voor alleen koelen
[In het geval van een systeem met meerdere buitenunits]
(Zie afbeelding 11)
1. Apparaat A (Master)
2. Apparaat B
3. Apparaat C
4. NAAR IN/D UNIT
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•

•

•
•

5. NAAR OUT/D UNIT
6. NAAR MULTI-UNIT
7. Naar afstandsbediening voor alleen KOELEN/VERWARMEN van het warmtepompsysteem
8. Naar binnenunit
9. Naar andere systemen
De transmissiebekabeling tussen de buitenunits in hetzelfde leidingsysteem moet aangesloten worden op de aansluitingen Q1/Q2
(Out Multi).
Wanneer de bekabeling wordt aangesloten op de (Out-Out)aansluitingen zal dat leiden tot een systeemstoring.
De bekabeling voor de andere leidingsystemen moet aangesloten worden op de F1/F2 (Out-Out)-aansluitingen van de printplaat
in de buitenunit waarmee de besturingsbekabeling voor de binnenunits is verbonden.
De buitenunitwaarop de besturingsbekabeling voor de binnenunits aangesloten is, is de masterunit.
De besturingsbekabeling tussen de buitenunits mag maximaal
30 m lang zijn.

[De vergrendelingschakeling en de uitgang voor
bediening van de pomp instellen.]
〈Uitgang pompbediening [hoogspanning]〉
• Gebruik geïsoleerde kabel met de hieronder weergegeven specificaties die geschikt is voor een werkspanning van 250 V of hoger:
Voor draad: 1,25 mm² (leidingdoorvoer)
Voor kabel: 0,75 mm²
∗ De bekabeling voor de is niet meegeleverd.
(Zie afbeelding 12)
1. De aansluiting voor de pompbediening (X2M)
Moet gebruikt worden wanneer een waterpomp gekoppeld is aan het systeem. De waterpomp moet aangesloten worden tussen de aansluitingen (1) en (2).
Contactspecificatie --- 220 VAC, 3 mA - 0,5 A
2. Printplaat (A1P)
3. Gebruik een isolerende mantel.
4. Aansluiten van een vergrendelingschakeling
Vergeet niet om een interlockcircuit aan te sluiten (een
hulpcontact voor de elektromagnetische schakelaar voor
de waterpomp) op elke buitenunit.
(Gebruik uitsluitend een extra A-contact die geschikt is
voor het schakelen van een minimumlast van 15 VDC,
1 mA.)
〈Wanneer meerdere buitenunits worden toegepast〉
Sluit deze aan op het aansluitingenblok (X3M) op de
manier zoals is weergegeven in de afbeelding rechtsonder.
〈Als meerdere buitenunits als 1 apparaat worden
aangesloten (centrale vergrendeling)〉
Om meerdere buitenunits van afstand te kunnen bedienen kunnen buitenunits met behulp van een (als accessoire verkrijgbare) adapter centraal worden gekoppeld.
Meer informatie hierover vindt u in “Aanwijzingen voor
de bekabeling voor centrale vergrendeling”.

〈Aanwijzingen voor de bekabeling voor centrale
vergrendeling〉
• Wanneer centrale vergrendeling wordt toegepast, zie (3)
“8-5 Bij lokale instelling”
• Er hoeft geen bekabeling op aansluitingenblok X3M aangesloten
worden wanneer centrale vergrendeling wordt toegepast.
• Bij een multisysteem moet de externe/externe besturingsbekabeling alleen op de masterunit worden aangesloten.
(Zie afbeelding 13)
1. Buitenunit A
2. Buitenunit B
3. Buitenunit C
4. Adapter voor externe Besturing
5. Vergrendelingschakeling van de waterpomp
6. Out-Out aansluitingsbekabeling
7. Gebruik de ader van de afgeschermde kabel (2-aderig)
(geen polariteit)
[Het type voor koelen/verwarmen instellen]
1. Koelen / verwarmen instellen met de afstandsbediening die
is aangesloten op de binnenunit.
Laat de keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN (DS1)
op de printplaat van de buitenunit (A1P) staan op de in de
fabriek ingestelde stand UIT.
(Zie afbeelding 16)
1. Afstandsbediening
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2. Instellingen maken voor koelen/verwarmen met de keuzeschakelaar.
Sluit de afstandsbediening voor KOELEN/VERWARMEN
(optioneel) aan op de aansluitingen A/B/C en stel de keuzeschakelaar (DS1) op de printplaat (A1P) van de buitenunit in
de stand AAN.
(Zie afbeelding 17)
1. keuzeschakelaar KOELEN / VERWARMEN
• Gebruik hiervoor altijd afgeschermde PVC-kabel met een diameter van 0,75 tot 1,25 mm2 (2-aderig). (U kunt ook 3-aderige kabel
gebruiken voor voor de afstandsbediening voor alleen KOELEN/
VERWARMEN.)
• Bij het systeem is geen besturingsbekabeling meegeleverd.
• Als de installatie niet voldoet aan de volgende specificaties, kunnen problemen bij de besturing ontstaan;
Maximale lengte van de bekabeling ....1000 m of minder
Totale lengte van de bekabeling ..........2000 m of minder
Maximaal aantal vertakkingen .............. 16 vertakkingen of minder
Kabellengte tussen buitenunits............30 m of minder
• Sluit nooit de voedingsspanning van aan op de besturingsbekabeling of het aansluitingenblok daarvoor, omdat daardoor het hele systeem kan beschadigen.
• De besturingskabel mag maximaal 16 vertakkingen hebben. Het
is niet toegestaan om een vertakking nogmaals te vertakken.
(Zie afbeelding 14)
1. Vertakking
2. Vertakte vertakking
• De bekabeling van de binnenunits moet verbonden worden met
de aansluitingen F1/F2 (naar IN/D UNIT) op de printplaat in de
buitenunit.
Voedingaansluiting: Voedingskabel en besturingskabel
Zorg ervoor dat de voedingskabel aangesloten wordt op het aansluitingenblok voor de voeding en zet deze vast op de manier zoals is
weergegeven in de afbeeldingen 15 en 19.
(Zie afbeelding 15)
1. Voeding
(3N~, 380-415V)
2. Vertakkingschakelaar, contactverbreker
3. Aardingkabel
4. Aardlekschakelaar
5. Monteer isolatiemoffen.
6. Aansluitblok voor de voeding
7. Aardingsaansluitklem
8. Zet de aarddraad samen met de voedingskabel vast met
behulp van de meegeleverde klemmen (A).
9. Aardingkabel
10. Zorg ervoor dat de aardingdraden nooit in contact
komen met de voedingsdraden van de compressor. Als
de draden met elkaar in contact komen, kunnen andere
apparaten beschadigd raken.
11. Let er, wanneer u twee draden op één aansluiting aansluit,
altijd op dat de krimpaansluitingen tegen elkaar aanliggen.
Monteer de dunste draad bovenop de dikkere draad.
12. Aansluitingenblok
13. Draadoog
14. Kabeldikte: Dunste
15. Kabeldikte: Dikkere
(Zie afbeelding 19)
1. Doorvoer voor voedingskabel, uitgangskabel pomp
(hoogspanning) en aarddraad.
2. Ingang voor voedingsjumper en aardingsjumper. (Alleen
voor overbrugging van de voeidng.)
3. Afsluitklep voor hogedruk/lagedruk (hete gedeelte)
4. Zet de voedingskabel, de kabel voor de pomp (hoogspanning) en de aarddraad vast met de meegeleverde klem (A).
5. Plaats de meegeleverde klem (B) in het gat van de
bevestigingsplaat voor de klep.
6. Voedingskabel, uitgangskabel pomp (hoogspanning) en
aarddraad.
7. Ongeveer 50 mm
8. Overbruggingsbedrading voeding en overbrugging aarddraad
9. Zet de voedingskabel, de uitgangskabel voor de pomp
(hoogspanning) en de aarddraad vast met de meegeleverde klem (B) om te voorkomen dat deze de stopklep voor het afgevoerde gas aanraakt.
10. Gebruik het doorvoergat voor de voedingsoverbrugging
door het afdekgedeelte weg te snijden.
11. Afdekkingsgedeelte
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12. Plaats de meegeleverde klem (B) in het gat in de bodem
van de schakelkast.
13. Ingang voor besturingskabel. (laagspanning)
14. Zorg ervoor dat de besturingskabel op de plaats waar de
bekabeling wordt bevestigd op de afdekking van de
aansluitkast een doorhangende lus heeft. Dit voorkomt
dat condenswater van de kabel in de aansluitkast lekt.
15. Zet de besturingskabels vast op de plastic klemmen met
de meegeleverde klemmen (A).
16. Voer de besturingskabel (laagspanning) door de draadclip.
17. Zet de voedingskabel, de kabel voor de pomp
(hoogspanning) en de aarddraad vast op de bodem van
de schakelkast met de meegeleverde klem (B).
18. Bundel niet de overbruggingsbedrading voor de voeding.
Voorzorgsmaatregelen
〈Aandachtspunten bij het aansluiten van de voedingskabel〉
Gebruik voor de aansluitingen op het aansluitingenblok voor de
voeding altijd draadogen.

Draadoog

Voedingskabel

8-5 Bij lokale instelling
Voer zonodig lokale instellingen uit, op de manier zoals is weergegeven in de onderstaande tabel. Zie ook de aanwijzingen op “Aandachtspunten bij onderhoud” op het deksel van het elektrische
aansluitingencompartiment.
Standaard lokale instellingen
∗ Zie, voor andere instellingen dan de in onderstaande tabel
weergegeven instellingen, de gebruiks- en onderhoudshandleiding
bij het apparaat.
instelling moet worden uitgevoerd wanneer op afstand
(1)Instelling voor schakelen tus- Deze
tussen koelen en verwarmen wordt geschakeld (schakelaar
sen koelen en verwarmen
niet meegeleverd) met een schakelaar op het buitenunit.
(2)Instelling om inschakelen te Deze instelling moet worden uitgevoerd wanneer de buitevoorkomen
nunit in de verkeerde volgorde worden ingeschakeld.
(3)Instelling voor centrale ver- Deze instellingen worden verricht, wanneer de interlocks
grendeling en instelling van aangesloten worden of wanneer een bediening naar
externe vraag
behoefte wordt uitgevoerd via een externe opdracht.
(4)Instellen van abnormaal
display, wanneer interlockcontact UIT is.

De instelling wordt verricht, wanneer er een abnormaal display (HJ) op een afstandsbediening is, wanneer het interlockcontact UIT is (wanneer de waterpomp voor de
verwarmingsbron niet loopt.)

Voorzorgsmaatregelen
Ga, als die niet beschikbaar zijn, te werk zoals hieronder is beschreven.
• Sluit geen kabels met een verschillende diameter aan op het
aansluitingenblok voor de voeding. (Slagen in de voedingskabel kunnen leiden tot warmteontwikkeling.)
• Sluit bekabeling met dezelfde dikte aan op de manier zoals is
weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Sluit aan beide
zijden bekabeling
met dezelfde
afmeting aan.

Het is niet toegestaan
om twee aders aan
een kant te monteren.

Het is niet toegestaan
om bekabeling met
verschillende diameters
aan te sluiten.

Het is noodzakelijk om een afzonderlijke adapter (niet standaard
meegeleverd) voor externe besturing van een buitenunit te
installeren, wanneer de installatie met behulp van een externe
opdracht als gevolg van vraag ingeschakeld moet worden,
koelen en verwarmen via een centrale afstandsbediening (niet
standaard meegeleverd) geregeld moet worden of wanneer de
installatie centraal vergrendeld moet kunnen worden. Zie voor
details de handleiding behorend bij de adapter.

9.

KOELMIDDELLEIDINGEN
Voorzorgsmaatregelen

•

•

•
•

Gebruik de voorgeschreven voedingskabel en sluit deze stevig
aan, zet deze vervolgens vast onder de trekontlasting om te
voorkomen dat de kabel, doordat er van buitenaf aan wordt
getrokken, kan losraken van het aansluitingenblok.
Gebruik een passende schroevendraaier voor het aandraaien
van de schroeven van de aansluitingen. Een te smalle schroevendraaier zal de kop van de schroef beschadigen, waardoor
goed aandraaien onmogelijk wordt.
Wanneer u de schroeven te stevig aandraait, kunnen ze breken.
Zie de onderstaande tabel voor de aandraaimomenten voor de
aansluitschroeven
Aantrekmoment
(N · m)
M5 (Aansluitingenblok voedingsspanning)
2,0-3,0
M5 (Aarde)
3,2-3,9
M3,5 (Aansluitingenblok voor de bestur0,8-0,97
ingsbekabeling)

〈Aandachtspunten bij aarden〉
Sluit de aardingkabel aan via de tule. (Een slecht aangesloten
aardingkabel voorkomt een goede aarding.)

Cup vulring
Draadoog
Stuk dat moet worden
weggesneden

Vergeet niet om de afsluiter te openen nadat alles geïnstalleerd is.
(Meer informatie vindt u in 9-9 Koelmiddel bijvullen) (Wanneer
het apparaat wordt ingeschakeld en de afsluiter gesloten is, zal de
compressor beschadigen.)
Vul het systeem alleen bij met R410A.
Alle leidingen die ter plaatse worden aangelegd, moeten door een
gekwalificeerd koeltechnicus worden gemonteerd. Deze leidingen
moeten voloen aan de ter plaatse geldende voorschriften.
LET OP DE VOLGENDE PUNTEN BIJ HET MAKEN VAN
SOLDEERVERBINDINGEN
Gebruik geen vloeimiddel bij het maken van een soldeerverbinding tussen koperen koelmiddelleidingen. (Met name bij
de HFC-koelmiddelleidingen) Gebruik fosfor-kopersoldeer
(BCuP-2: JIS Z 3264, B-Cu93P-710/795: ISO 3677) waarvoor
geen vloeimiddel nodig is.
(Vloeimiddel is erg schadelijk voor koelmiddelleidingystemen.
Wanneer bijvoorbeeld een vloeimiddel op basis van chloride
wordt gebruikt zullen de leidingen corroderen en wanneer het
vloeimiddel fluor bevat zal de koelmiddelolie worden aangetast.)
Opmerking
• Installatiegereedschap:
Vulstuk, vulslang enzovoort.
Zorg ervoor dat de gebruikte installatiegereedschappen uitsluitend gebruikt worden voor R410A-installaties om te voorkomen dat vreemde stoffen (bijvoorbeeld minerale oliën, zoals
SUNISO, en vocht) in het systeem terecht kunnen komen.
(De schroefspecificaties voor R410A en R407C verschillen
van elkaar.)
Vacuümpomp
Gebruik een tweetrapspomp met terugslagklep.
Zorg ervoor dat de olie uit de pomp niet in het systeem terecht
kan komen wanneer de pomp niet is ingeschakeld.
3. Gebruik een vacuümpomp die een onderdruk van –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg) kan leveren.

1.
2.

Nederlands
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9-1 Materiaalkeuze voor de leidingen
1.
2.

In de leidingen mogen maximaal 30 mg/10 m vreemde substanties (inclusief oliën voor de fabricage) voorkomen.
Houd voor wat betreft de koelmiddelleidingen rekening met het
volgende.
Materiaal : Naadloze fosfor-gedesoxideerde koperen leiding
Diameter : Zie “Aansluitvoorbeeld” voor het bepalen van de
juiste diameter.
Dikte : Kies een dikte voor de koelmiddelleiding die voldoet
aan de landelijk en plaatselijk geldende bepalingen.
Voor R410A, is de ontwerpdruk 4,0 MPa (40-bar).
De minimumdikte van leidingen overeenkomstig de Japanse
voorschriften betreffende hogedrukgasveiligheid (ingaande
januari 2003) wordt hieronder getoond. Ontlating (O type,
1/2H type) in de tabel geeft de materiaaltypen aan die
gespecificeerd worden in JIS H 3300.
(eenheid : mm)

Ontlating

O type
φ6,4

φ9,5 φ12,7 φ15,9

kleinste dikte

0,80

0,80

0,99
(eenheid : mm)

Ontlating

1/2H type

buitendiameter

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

kleinste dikte

0,80

3.
4.
5.

6.

7.

0,80

0,88

•

0,99

1,10

1,21

1,32

Let erop dat vocht en deeltjes niet in het systeem terecht kunnen komen.
Locatie

Installatieperiode Preventieve maatregel
Langer dan een
Knijp de leiding dicht
maand
Buiten
Korter dan een maand
Knijp de leiding dicht of
Onafhankelijk van de
plak deze af met tape
Binnen
installatieduur
• Let goed op wanneer koperen leidingen door een muur
moeten worden doorgevoerd.

9-3 Aansluiten van de leidingen
•
•

buitendiameter

0,80

9-2 Voorkom dat leidingen tijdens de installatie
worden vervuild

Gebruik alleen de flensmoeren die bij de unit werden meegeleverd.
Wanneer u andere flensmoeren gebruikt, kan koelmiddel weglekken.
Blaas het systeem met stikstof door wanneer u een soldeerverbinding maakt.
(Soldeerverbinding die gemaakt worden zonder dat de leidingen gevuld zijn met stikstof, veroorzaken grote hoeveelheden
oxidatiefilm in de leidingen, die op de afsluiters en in de compressoren van het koelsysteem kunnen neerslaan en een normaal bedrijf verhinderen.)
Voorzorgsmaatregelen

1,43

Gebruik voor vertakkingen alleen de vertakkingen die zijn vermeld in het hoofdstuk “Aansluitvoorbeeld”.
Meer informatie over de werking van de afsluiter vindt u in “9-10
Procedure voor de bediening van de afsluiters”.
Controleer dat de lengte van de leidingen, het verval en de lengte
van de leidingen na een vertakkingen niet groter zijn dan de maximaal toegestane waarden, zoals die zijn weergegeven in het
hoofdstuk “Aansluitvoorbeeld”.
Raadpleeg voor het installeren van een vertakking de handleiding
die bij de vertakkingset is bijgeleverd.
En volg de onderstaande aanwijzingen op.
• Monteer de REFNET-koppeling zodanig dat de vertakkingen
ofwel horizontaal ofwel verticaal staan.
• Monteer de REFNET-vertakking zodanig dat de vertakkingen
horizontaal staan.
(Zie afbeelding 22)
1. Horizontaal vlak
2. Maximaal 30° ten opzichte van het horizontale vlak
3. Horizontaal vlak
De buitenunit multiverbindingleidingenset die afzonderlijk als
optie geleverd wordt (BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) is
noodzakelijk voor de installatie van meerdere buitenunits. Meer
informatie vindt u in de installatiehandleiding bij de set en de volgend beperkingen.

Beperking bij de installatie van de verdeelset voor de buitenunit
• Monteer de koppeling horizontaal met een tolerantie van ±15° en
het typeplaatje boven. Zie afbeelding 23 (Afb. A)
Monteer de verdeelset niet verticaal. Zie afbeelding 23 (Afb. B)
• Reserveer een recht stuk van minimaal 500 mm tot de vertakkingleiding en buig de lokale leiding in dit gebied niet. Een recht stuk
van ninimaal 500 mm of meer kan worden gereserveerd als een
lokale leiding (rechte leiding) van 120 mm of langer met de koppeling verbonden is. Zie afbeelding 23 (Afb. C)
• Door onjuiste installatie kan de buitenunit defect raken.
(Zie afbeelding 23)
1. Typeplaatje
2. Horizontale lijn
3. Aarde
4. Recht stuk van minimaal 500 mm
5. Niet meegeleverde leiding
(lengte minimaal 120 mm)

Gebruik bij het solderen van de koppeling geen anti-oxidatiemiddelen.
Een residu kan de leidingen verstoppen, waardoor de apparatuur kan beschadigen.
Opmerking
• Meer informatie over het verdringen met stikstof vindt u in de
“Installatiehandleiding” (neem contact op met uw leverancier).
• De drukregelaar voor de stikstofdruk tijdens solderen moet
2
worden ingesteld op maximaal 0,02 MPa (0,2kg/cm ).
(Zie afbeelding 18)
1. Koelmiddel leidingen
2. Plaats van de soldeerverbinding
3. Stikstof
4. Tape
5. Handmatig bedienbare afsluiter
6. Drukreduceerventiel
Aandachtspunten bij het koppelen van leidingen
• Zie de volgende tabel voor de afmetingen van de tromp.
• Breng bij het aandraaien van trompverbindingen altijd koelmiddelolie aan op de buitenranden van de tromp en de flens en draai
de verbinding altijd eerst met de hand aan.
(Gebruik esterolie of etherolie.)
• Zie de volgende tabel voor het aandraaimoment.
(Bij een te hoog aandraaimoment kan de flens scheuren.)
• Controleer, nadat alle leidingen aangesloten zijn, deze met stikstof op lekkage.
leidingdiameter

aandraaimoment
(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

flensvorm

90˚±2
45
A

˚±2

R=0,4~0,8

Niet aanbevolen, maar voor noodgevallen
In principe dient u altijd een momentsleutel te gebruiken maar als die
niet beschikbaar is, kunt u de hieronder beschreven installatiemethode toepassen.
Controleer altijd of er geen lekken zijn als het werk klaar is.
Als u de optrompbout met een sleutel aandraait, komt er een punt
waarop het aantrekkoppel plotseling toeneemt. Vanaf dat punt draait
u de bout nog verder over de hoek die hieronder wordt aangegeven:
Leidingdiameter

10

Aantal graden doordraaien

Aanbevolen armlengte van
gereedschap

φ9,5

60 à 90 graden

Circa 200 mm

φ12,7

30 à 60 graden

Circa 250 mm

φ15,9

30 à 60 graden

Circa 300 mm
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9-4 De koelmiddelleidingen aansluiten

2.

Sluit de leidingen naar de buitenunit aan op de meegeleverde
leidingen.
(Zie afbeelding 20)
1. Leidingen aan gaszijde
2. (niet meegeleverd)
3. Meegeleverde leiding (2) (DIK)
4. Leiding vloeistofzijde (niet meegeleverd)
5. Trompmoer (Meegeleverd in het apparaat)
6. Meegeleverde leiding (1) (DUN) en (3) worden niet
gebruikt.
7. Leidingen aan zijde hogedruk/lagedrukgas (niet meegeleverd)
8. Leidingen aan gasaanvoerzijde (niet meegeleverd)
9. Snij het deel met de breuklijn uit en gebruik het als afdekking voor het geboorde gat.
10. Deel met breuklijn
11. Meegeleverde leiding (1) (DUN)
12. Meegeleverde leiding (2) en meegeleverde leiding (3)
13. Aanwijzingen voor het bewerken van leidingen
14. Meegeleverde leiding (3)
15. Soldeerverbinding
16. Meegeleverde leiding (2) (DIK)
17. Maak eerst de soldeerverbinding en monteer deze vervolgens op het product.
Aandachtspunten bij de installatie
Opmerking
• De niet standaard meegeleverde verdeelset voor buitenunits
(BHFP22MA56·84, BHFP26MA56·84) is nodig voor het gecombineerd aansluiten van meerdere binnenunits.
• Zie de installatiehandleiding die aan de set toegevoegd is. Let bij
de installatie op de installatiebeperkingen die beschreven zijn in
“De koelmiddelleidingen aansluiten”.

1.

Om te voorkomen dat er olie in de leidingen tussen de buitenunits
blijft staan, moeten deze iets oplopen.

Sjabloon 1

Installeer in de gasleidingen (zowel de uitloop- als de aanzuigleidingen in geval van een warmteterug-winning) na de vertakking altijd een verval van 200 mm, die meegeleverd wordt in de
leidingenset voor de aansluiting van de buitenunit. Anders kan
koelmiddel in de leidingen achterblijven, waardoor schade aan de
buitenunit kan ontstaan.

minumaal
200 mm

Niet toegestane methode
Voorkom hevels in de geïnstalleerde gasleidingen.

naar binnenunit

★In de verst gelegen buitenunit kan olie blijven staan.

Gebruik methode 1 of 2

3.

Als de leidinglengte tussen twee buitenunits of de afstand vanaf
de set naar de buitenunit meer is dan 2 m, moet binnen 2 m van
de set een stijgleiding van minimaal 200 mm gemonteerd worden.

Indien 2 m of minder
Leidingen tussen buitenunits
maximaal 2 m
naar binnenunit

Leidingen tussen buitenunits

naar binnenunit

Bij wandhoogte 2 m
of meer

maximaal 2 m

Stijghoogte:
minimaal 200 mm

naar binnenunit

Sjabloon 2
naar binnenunit

Gebruik methode 1 of 2

Niet toegestane
methode

Licht aflopend

Olie blijft in leidingen staan
Licht aflopend

naar binnenunit

Nederlands
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BSunit

Gasleidingen Binnenunitzijde
Vloeistofleiding

(2 leidingen)

Hogedruk/lagedrukgasleiding
Gasaanvoerleiding
Vloeistofleiding

[∗]

Gasleidingen
Vloeistofleiding

Tussen buiten- en binnenunits
Tussen binnenunits onderling
Tussen buiten- en buitenunits

Tussen buitenunitvertakking en buitenunit
(In het geval van een multisysteem)

Tussen buiten- en binnenunits (∗)

Werkelijke leidinglengte

Hoogteverschil

Hoogteverschil
Hoogteverschil

Werkelijke leidinglengte

Rekenlengte
Totale uitbreidingslengte

Werkelijke leidinglengte

Multibuitenunitsysteem

Enkelvoudig
buitenunitsysteem

Toe te voegen hoeveelheid koelmiddel R (kg)
(Rond R af tot eenheden van 0,1 kg.)

Zo berekent u de toe te voegen
hoeveelheid koelmiddel

Leidingen tussen buitenvertakking en buitenunit (Onderdeel C)

Leidingen tussen buitenunitvertakkingen (Onderdeel B)

Leidingen tussen buitenunit (∗) en koelmiddelaftakkingset (Onderdeel A)

Maak de instellingen voor een multi-buitenunitsysteem aan de hand van de
volgende afbeelding.

Voorzorgsmaatregelen
De dikte van de leidingen in de tabel komt overeen met de eisen zoals die
zijn vastgelegd in de Japanse wetgeving. (stand: januari 2003)
Selecteer de dikte en het materiaal in overeenstemming met de ter
plaatse geldende voorschriften.

Keuze van de leidingdiameter

Voorbeeld of binnenunits stroomafwaarts

Koelmiddelvertakkingssets kunnen
alleen gebruikt worden met R410A.

Keuze van de vertakkingset koelmiddel

Maximale lengte na de vertakking

Toegestane
hoogte

Maximaal
toegestane
lengte

In geval van een multi-buitenunitsysteem, de [buitenunit]
herlezen als [de eerste buitenaftakking gezien vanaf de
zijde van de binnenunit].

(Dunne lijn): 2 leidingen

• Leidingen tussen BS-unit en binnenunit,

(Dikke lijn): 3 leidingen

• Leidingen tussen buitenunit en BS-unit

Buitenunit
Gasaanvoerleiding
zijde
Vloeistofleiding

(3 leidingen)
Hogedruk/lagedrukgasleiding

(Systeem met 8 binnenunits Warmtepompsystemen)

Aansluitvoorbeeld
A

B1

g

f
h

F

1

i
G

j
2

b

g

f

A

B1

h

F

1

i
2

k

H3

4

5

6

B4

q

p

D

E

r

H1

7 H2
8

s

c
B2

3 4

m

l

B

5

6

B4

q

p

o

D

d
n
B3

C

e
E

r
7 H2

Voorbeeld 5

c
d
1

B1

f

e
2

B2

h

g

a

r

u

d

c

1

B1

s

f

e
2

B2

h

g
6

l

6

l

H3

Buitenunit

B

o
7

p

8

H2

o
7

H1

8 H2

Alleen koelen
( 5 · 6 )

Systeem met warmteterugwinning
( 1 - 4 , 7 · 8 )
Alleen koelen
( 5 · 6 )

Binnenunits
( 1 - 8 )

REFNET-vertakking
BS-units
p
n
( B1 - B5 )
B

Systeem met warmteterugwinning
( 1 - 4 , 7 · 8 )

5

k

REFNET-koppeling (A·B)

k

B5

j

i

t

j

m

4

B4

B5 n

4

B4

i

b

5

3

b

m

REFNET-koppeling (A·B)

3

B3

A

A

B3

Binnenunits
BS-units ( B1 - B5 ) ( 1 - 8 )

H1

Buitenunit

REFNET-vertakking

a

Vertakking met REFNET-koppeling en REFNET-vertakking
Voorbeeld 2

Voorbeeld 6

Voorbeeld 3

1

B1

e

d
2

B2

f
g

a

c

b
1

B1

e

d
2

B2
3

4

f B3 h B4
i

g

Buitenunit
BS-units Binnenunits
( B1 - B6 ) ( 1 - 8 )

c

b

a

4

B4
5

B5

j
k
6

B6

l
m
7

n

o

5

B5

j
k
6

B6

m

l

H3

7 H2

n
8

H1

o

Alleen koelen
( 7 · 8 )

Systeem met warmteterugwinning
( 1 - 6 )

Binnenunits
( 1 - 8 )

REFNET-vertakking BS-units
( B1 - B6 )

H2
H1 8
Systeem met warmteterugwinning Alleen koelen
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

i

h

Buitenunit

3

B3

REFNET-vertakking

Vertakking met REFNET-vertakking

C

, binnenunits 5 + 6 + 7 + 8

φ22,2 × 0,80

φ28,6 × 0,99
φ28.,6 × 0,99

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80

φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

φ34,9 × 1,21

Hogedruk/
lagedrukgasleiding

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ 9,5 × 0,80

Vloeistofleiding

Leidingdikte (buitendiameter × minimum dikte)
Gasaanvoerleiding

+

R=












Totale lengte (m) van de vloeistof- ×0,26
+
leidingen met diameter φ19,1  (kg/m)

φ22,2 × 0,80

Hogedruk/
lagedrukgasleiding

Door
Totale lengte (m) van de vloeistof- ×0,022 buitenunit
+

leidingen met diameter φ6,4  (kg/m) gecorrigeerd
volume

Totale lengte (m) van de vloeistof- ×0,37
+
leidingen met diameter φ22,2  (kg/m)

φ28,6 × 0,99

Gasaanvoerleiding

Totale lengte (m) van de vloeistof- ×0,059
+

leidingen met diameter φ9,5  (kg/m)





16HP
18,20HP

Totale capaciteit
van buitenunit





Systeem met warmteterugwinning
4 kg
6,5 kg
9 kg

Warmtepompsysteem
3 kg
4,5 kg
6 kg
RWEYQ30

Naam van het systtem

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

φ 9,5 × 0,80

Vloeistofleiding

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

φ6,4 × 0,80
φ9,5 × 0,80

φ9,5 × 0,80

Vloeistofleiding

Gasleiding

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80

Leidingafmeting (buitendiameter
× minimale wanddikte)

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

Voorbeeld voor koelmiddelleidingvertakking met behulp van een REFNET-koppeling en REFNET-vertakking voor RWEYQ30
(Systeem met warmteterugwinning)
a : φ19,1×30m e : φ 9,5×10m i : φ12,7×10m m: φ 6,4×10m r : φ 9,5× 3m
Als de buitenunit RWEYQ30 is en de
b : φ15,9×10m f : φ 9,5×10m j : φ 6,4×10m n : φ 6,4×10m s : φ09,5× 3m
lengte van de leidingen overeenkomen
c : φ09,5×10m g : φ06,4×10m k : φ 6,4×10m o : φ06,4×10m t : φ09,5× 3m
met de rechts weergegeven lengtes.
d : φ 9,5×10m h : φ 6,4×20m l : φ 6,4×10m p : φ 6,4×10m u : φ15,9× 1m

φ28,6 × 0,99

φ19,1 × 0,80

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

Hogedruk/
lagedrukgasleiding

RWEYQ20

Totale lengte (m) van de vloeistof-  ×0,12
leidingen met diameter φ12,7  (kg/m)

φ15,9 × 0,99
φ19,1 × 0,80
φ22,2 × 0,80
φ28,6 × 0,99
φ28,6 × 0,99
φ34,9 × 1,21
φ41,3 × 1,43

Gasaanvoerleiding

Leidingafmeting (buitendiameter × minimale wanddikte)

RWEYQ10





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

Totale capaciteit
van de binnenunit

Capaciteit binnenunit

Leidingenwerk tussen BS-unit (koelmiddelvertakkingset) en binnenunit
• Gelijk aan de afmeting van de verbindingsleidingen op de binnenunit.
Afmeting van de verbindingsleidingen op de binnenunit
(Eenheid: mm)

(Voorbeeld 3,6) Van REFNET-vertakking, binnenunits
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Leidingen tussen koelmiddelvertakkingset en koelmiddelvertakkingset/BS-unit
Leidingen tussen BS-unit en koelmiddelvertakkingset
• Selecteren in de onderstaande tabel op basis van de totale capaciteit van de
binnenunits downstream.
• Voor de maat van de gasleiding dient u in geval van een dubbele leiding tussen de
koelmiddelaftakking/BS-unit en de koelmiddelaftakking te kiezen voor de maat aan
de aanzuigleiding.
• De afmeting van de verbindingsleidingen mag niet groter zijn dan die van de
koelmiddelleidingen die in het systeem gebruikt worden.
(Eenheid: mm)

(Voorbeeld 2,5) Van REFNET-koppeling B binnenunits 7 + 8
(Voorbeeld 2,5) Van REFNET-vertakking ; binnenunits 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Totale lengte (m) van de vloeistof-  ×0,18
+
leidingen met diameter φ15,9  (kg/m)

φ12,7 × 0,80
φ15,9 × 0,99

Vloeistofleiding

Leidingdikte (buitendiameter × minimum dikte)

Leidingen tussen buitenunitvertakkingen (Onderdeel B)
• Selecteer de afmeting in de volgende tabel, op basis van de som van de
(Eenheid: mm)
capaciteit van het buitenunit dat upstream aangesloten is.

RWEYQ8
RWEYQ10
RWEYQ16
RWEYQ18, 20
RWEYQ24
RWEYQ26-30

Capaciteittype
van de buitenunit

Leidingen tussen buitenunit (∗) en koelmiddelaftakkingset (Onderdeel A)
Leidingen tussen buitenunitvertakking en buitenunit (Onderdeel C)
• Gebruik voor de verbindingsleiding dezelfde afmeting buis als voor het buitenunit
(Eenheid: mm)

(Voorbeeld 1,4) Van REFNET-koppeling

Leidinglengte tussen buitenunit (∗) en binnenunits ≤ 120m
(Voorbeeld 1,4) unit 8 : a + b + c + d + e + s ≤ 120m
(Voorbeeld 2,5) unit 6 : a + b + l ≤ 120m, 8 : a + m + n + p ≤ 120m
(Voorbeeld 3,6) unit 8 : a + o ≤ 120m
Rekenleidinglengte tussen buitenunit (∗) en binnenunits ≤ 140m (Opmerking 1) (Reken voor een REFNET-koppeling een leidinglengte van 0,5 m, voor een REFNET-vertakking 1 m, voor een BSVP100, 160-unit 4 m en voor een BSVP250-unit 6 m.)
Totale leidinglengte van buitenunit (∗) naar alle binnenunits ≤ 300m
u
t
De leidinglengte tussen de buitenunitvertakking en de binnenunit is ≤ 10m Rekenlengte: maximaal 13 m
r ≤ 10m (Rekenlengte ≤ 13m)
s
r
Hoogteverschil tussen buiten- en binnenunits (H1) ≤ 50m (Maximaal 40m als de buitenunit lager is gemonteerd dan de binnenunits)
u+s ≤ 10m (Rekenlengte ≤ 13m)
Hoogteverschil tussen binnenunits (H2) ≤ 15m
u+t ≤ 10m (Rekenlengte ≤ 13m)
Hoogteverschil tussen buitenunit (hoofd) en buitenunit (sub) (H3) ≤ 2m
Buitenunit
Leidinglengte vanaf de eerste koelmiddel vertakkingset (REFNET-koppeling of REFNET-vertakking) tot binnenunit ≤ 40m (Opmerking 2)
(Voorbeeld 1,4) 8 : b + c + d + e + s ≤ 40m
(Voorbeeld 2,5) 6 : b + l ≤ 40m, 8 :m + n + p ≤ 40m
(Voorbeeld 3,6) 8 : o ≤ 40m
Hoe kiest u de juiste REFNET-koppeling:
Hoe selecteert u de juiste REFNET-vertakking
• Wanneer u REFNET-koppelingen toepast in de eerste vertakking, gezien vanaf de kant van de buitenunit.
• Selecteren in de onderstaande tabel op basis van de totale capaciteit van de binnenunits die na de REFNET-vertakking (downstream) aangesloten moeten worden.
Selecteer de afstand in de volgende tabel, uitgaande van de capaciteit van de buitenunit.
• Let op: units van het model 250 type kunnen niet na de REFNET-vertakking worden aangesloten.
(Voorbeeld 1, 2, 4, 5: REFNET-koppeling A )
Benaming van de koelmiddelvertakkingsset
Benaming van de koelmiddelvertakkingsset
Totale capaciteit van de binnenunit
Capaciteit buitenunit
Bij 3-voudige leidingen
Bij 2-voudige leidingen
Systeem met warmteterugwinning
Warmtepompsysteem
KHRP26M22H, KHRP26M33H
< 200
KHRP25A33T
KHRP26A33T
RWEYQ8, 10 type
KHRP25M33H
KHRP26M33H
KHRP25A72T + KHRP25M72TP
KHRP26A72T
RWEYQ16-20 type
200 ≤ x< 290
KHRP25A73T + KHRP25M73TP
KHRP26A73T + KHRP26M73TP
RWEYQ24-30 type
KHRP25M72H+KHRP25M72HP KHRP26M72H
290 ≤ x< 640
• Selecteer, voor andere REFNET-koppelingen dan de eerste vertakking, de juiste vertakkingset op basis van de totale rekencapaciteit.
640 ≤
KHRP25M73H+KHRP25M73HP KHRP26M73H+KHRP26M73HP
Benaming van de koelmiddelvertakkingsset
Totale capaciteit van de binnenunit
Zo selecteert u een buitenunitvertakkingset (wanneer de buitenunit RWEYQ20 of hoger is.)
Bij 3-voudige leidingen
Bij 2-voudige leidingen
• Selecteer de buitenunit aan de hand van de onderstaande tabel.
KHRP26A22T
< 200
KHRP25A22T
Bij 2-voudige leidingen
Bij 3-voudige leidingen
Aantal op een buitenunit aangesloten units
KHRP26A33T
200 ≤ x< 290
KHRP25A33T
2 apparaten
BHFP26MA56
BHFP22MA56
290 ≤ x< 640
KHRP25A72T+KHRP25M72TP KHRP26A72T
3 apparaten
BHFP26MA84
BHFP22MA84
640 ≤
KHRP25A73T+KHRP25M73TP KHRP26A73T+KHRP26M73TP

Alleen koelen
( 7 · 8 )

H1

8

s

REFNET-koppeling (A-G)

Systeem met warmteterugwinning Alleen koelen
( 7 · 8 )
( 1 - 6 )

3

C

e

REFNET-koppeling (A-G)
d

l B2 n B3
m
o

Buitenunit

j

G

b

k

B

c

BS-units Binnenunits Systeem met warmteterugwinning
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )
( 1 - 6 )

a

Buitenunit
BS-units Binnenunits
( B1 - B4 ) ( 1 - 8 )

a

Vertakking met REFNET-koppeling

Eerste
buitenunitvertakking

Voorbeeld 4

Voorbeeld 1
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9-5 Aansluitvoorbeeld

∗ In onderstaande tabel wordt het geval getoond van een warmteterugwinningsysteem (3-leidingen: gasaanvoer-, hogedruk/lagedrukgas- en vloeistofleidingen).
In het geval van een warmtepompsysteem (2-leidingen: gas- en vloeistofleidingen), de leidingdiameter kiezen van de gasaanvoerleiding voor gasleidingen en
van de vloeibare gasleiding voor vloeistofleidingen. Een BS-unit is niet vereist.

Nederlands

Nederlands
Systeem
RWEYQ8, 10PY1
RWEYQ16PY1
RWEYQ18 ~ 24PY1
RWEYQ26 ~ 30PY1
Vloeistofleiding
φ9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9
φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

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
De meest vergelegen binnenunit 8
De dichtstbijzijnde binnenunit 1
( a + b + c + d + e + f + g + p ) - ( a + h ) ≤ 40 m

2. Voor het berekenen van de totale uitbreidingslengte, moet de werkelijke
lengte van bovengenoemde leidingen verdubbeld worden. (behalve
hoofdleiding en de leidingen die niet vergroot worden)

3. Binnenunit naar de dichtstbijzijnde aftakkingset ≤ 40 m

4. Het verschil tussen
[Buitenunit naar de meest ver gelegen binnenunit] en
[Buitenunit naar de dichtstbijzijnde binnenunit]
≤ 40 m

*Indien ter plaatse beschikbaar, deze diameter gebruiken. Anders kan deze niet vergroot worden.

8 b + c + d + e + f + g + p ≤ 90 m
Vermeerder de diameter van de vloeistof- en
gasaanvoerleidingen van b, c, d, e, f, g

Voorbeeldschema’s

1. Het is nodig de diameter van de vloeistof- en gasaanvoerleidingen te
vergroten tussen de eerste aftakkingset en de laatste aftakkingset.
(Reduceerkoppelingen moeten ter plaatse betrokken worden)
Echter voor leidingen die dezelfde diameter hebben als de hoofdleiding
mogen geen leidingen met een grotere diameter gebruikt worden.

Vereiste voorwaarden

i

h
1

B

b

2

c
j

C

k

D

4

e
l

E

φ34,9 → φ38,1*

5

f
m

F

6

g
n

G

7
8

p

REFNET-koppeling (A-G)

φ22,2 → φ25,4*
φ28,6 → φ31,8*

Binnenunits ( 1 - 8 )

3

d

φ15,9 → φ19,1
φ19,1 → φ22,2

A

Buitenunit

a

φ 9,5 → φ12,7
φ12,7 → φ15,9

Vermeerder de diameter van de vloeistof- en gasaanvoerleidingen als volgt

Opmerking 2. Toegestane lengte wanneer de eerste koelmiddelaftakkingset naar binnenunits 40m of minder is, echter deze kan verlengd worden tot 90m als aan alle volgende voorwaarden is voldaan.
(In het geval van “Vertakking met REFNET-koppeling”)

(Zie afbeelding 21)
1.Buitenunit
2.Hoofdleidingen
3.Vergroot enkel de diameter van de vloeistofleidingen
4.Eerste koelmiddelaftakkingset
5.Binnenunit

Opmerking 1.
Wanneer de gelijkwaardige leidinglengte tussen de buiten- en binnenunits 80m of meer is,
moet de diameter van de hoofdleidingen aan de vloeistofzijde (zie afbeelding 21) vergroot
worden, zoals aangegeven in de tabel rechts.
(Nooit de diameter voor de gasaanvoerleiding en hogedruk/lagedrukgasleiding vergroten.)
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9-6 Lektest en vacuümdrogen
Alle apparaten worden in de fabriek getest op lekkage.
Controleer, voordat u een lektest of vacuümdrogen uitvoert, of de
afsluiters goed gesloten zijn.
Gebruik altijd speciaal voor R410A bedoelde gereedschappen die
bestand zijn tegen de hogere systeemdruk en om te voorkomen dat
er verontreinigingen in het systeem kunnen binnendringen.
• Lektest: gebruik uitsluitend stikstof voor het afpersen van het
systeem.
(Zie voor de locatie van de onderhoud1
saan-sluiting de sticker “Voorzorgsmaatregelen” op het frontpa-neel [rechts]
van de buitenunit.)
(Zie afbeelding)
1. [Aandachtspunten bij onderhoud]
2
Label
3
2. Deksel van het elektrische aansluitingencompartiment
3. [Voorzorgsmaatregelen] Label
Verhoog de druk in de vloeistof- en gasleidingen tot 4,0 MPa
(40 bar) (laat de druk niet hoger oplopen dan 4,0 MPa (40 bar)).
Als de druk binnen 24 uur niet terugloopt is het systeem lekvrij.
Onderzoek, wanneer de druk in het systeem wel terugloopt, waar
het lek zit.
• Vacuümdrogen: gebruik een vacuümpomp die een onderdruk
van –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).
1. Pomp het systeem via de vloeistof- en gasleidingen met
behulp van een vacuümpomp gedurende minimaal 2 uur leeg
om een onderdruk in het systeem te bereiken van minimaal
–100,7 kPa. Houdt het systeem gedurende minimaal 1 uur in
deze toestand en controleer vervolgens of het vacuüm in het
systeem lager wordt. Als dat het geval is, is er ofwel nog vocht
in het systeem aanwezig of het systeem is lek.
2. Ga als volgt te werk als het mogelijk is dat er nog vocht in het
systeem aanwezig is (bijvoorbeeld wanneer het systeem in de
regen is geïnstalleerd of wanneer het systeem langere tijd aan
regen is blootgesteld).
Pomp, nadat het 2 uur vacuüm gepompt is, met stikstofgas op
een druk van 0,05 MPa en pomp het systeem vervolgens nogmaals met de vacuümpomp gedurende 1 tot een onderdruk
van minimaal –100,7 kPa bereikt is (vacuümdrogen). Herhaal
deze procedure als de druk niet binnen twee uur kan worden
verlaagd tot –100,7 kPa.
Controleer vervolgens, nadat het systeem gedurende 1 uur
vacuüm is geweest, dat de onderdruk niet oploopt.

9-7 Leidingisolatie
Nadat u een lektest en vacuümdrogen heeft uitgevoerd, moeten de
leidingen geïsoleerd worden. Let daarbij op de volgende punten:
• Zorg ervoor dat de verbindingsleidingen zowel aan vloeistof- als aan
gaszijde en de koelmiddelvertakkingssets volledig geïsoleerd zijn.
Wanneer de isolatie ontbreekt, kan lekkage ontstaan. (De
gasleiding kan temperaturen van 120°C bereiken. Zorg ervoor dat
de isolatie bestand is tegen dergelijke temperaturen.)
• Isoleer de koelmiddelleiding zonodig extra, afhankelijk van de
omstandigheden. Binnenin het isolatiemateriaal kan condens
worden gevormd.
• Gebruik, om te voorkomen dat water vanaf de afsluiter in de binnenunit kan druppelen via de openingen in het isolatiemateriaal en de
leidingen wanneer de buitenunit hoger gemonteerd is dan de binnenunits, tape e.d. om de isolatie van de verbindingen at te dichten.
Voorzorgsmaatregelen
Isoleer ook de leidingkoppelingen, omdat deze bij aanraken
brandwonden kunnen veroorzaken.

9-8 De toestand van het apparaat en de installatie
controleren
Controleer altijd de volgende punten.

1.
2.
3.

14

Controleer de voedingskabel en de hele installatie op loszittende
onderdelen.
Zie “8. BEDRADING BUITEN HET APPARAAT”.
Controleer de besturingskabel en de hele installatie op loszittende onderdelen.
Zie “8. BEDRADING BUITEN HET APPARAAT”.
Controleer of de koelmiddelleidingen goed zijn aangesloten.
Zie “9. KOELMIDDELLEIDINGEN”.

4.
5.
6.

Controleer of de afmetingen van de leidingen correct zijn.
Zie “9-1 Materiaalkeuze voor de leidingen”.
Controleer of de isolatie aangebracht is.
Zie “9-7 Leidingisolatie”.
Zorg ervoor dat de isolatieweerstand van de voedingschakeling
niet aangetast wordt.
Gebruik een multimeter in het bereik tot 500V en controleer of de
isolatieweerstand 2 MΩ of meer is wanneer een werkspanning
van 500V DC tussen de voeding en aarde wordt aangelegd.
Gebruik de multimeter nooit voor de besturingskabel (tussen de
buiten- en binnenunit, de buitenunit en de afstandsbediening voor
KOELEN/VERWARMEN enzovoort.).

9-9 Koelmiddel bijvullen
Voorzorgsmaatregelen
• Het is niet mogelijk om koelmiddel bij te vullen voordat de bekabeling buiten het apparaat is aangesloten.
• Koelmiddel mag pas worden gevuld wanneer de lektest en vacuümdrogen met succes is uitgevoerd.
• Let er bij het vullen op dat het systeem niet verder gevuld dan de
maximaal toegestane hoeveelheid, omdat anders het gevaar van
vloeistofslag bestaat.
• Wanneer het systeem wordt gevuld met een ongeschikt middel,
kan explosiegevaar ontstaan dat kan leiden tot ongevallen. Controleer daarom altijd of het juiste koelmiddel (R410A) wordt
gebruikt, wanneer het systeem wordt gevuld.
• Open de vaten met koelmiddel altijd langzaam.
• Gebruik tijdens het vullen van het systeem altijd beschermende
handschoenen en oogbescherming.
• Deze buitenunit is in de fabriek gevuld met koelmiddel. Sommige
systemen moeten, afhankelijk van de leidingdiameters en –
lengte, soms nog worden bijgevuld metkoelmiddel.
• Bepaal de toe te voegen hoeveelheid koelmiddel, noteer die op
het label “Added Refrigerant” (Toegevoegd koelmiddel) en bevestig het vervolgens op de achterzijde van het frontpaneel.
Opmerking: Bepaal de toe te voegen hoeveelheid koelmiddel aan
de hand van het voorbeeld.
Procedure voor extra koelmiddel toevoegen (1)-normaal
• Vul het koelmiddel altijd in vloeibare vorm bij. Wanneer het koelmiddel in gasvormige toestand wordt aangevuld, verandert de samenstelling ervan, waardoor het systeem niet goed meer zal werken.
• Gebruik alleen installatiegereedschappen die uitsluitend bedoeld
zijn voor werk met R410A; d.w.z. dat geschikt is voor de werkdruk
en geen ongerechtigheden of met andere koelmiddelen in aanraking is geweest.

1.

Controleer, voordat u het koelmiddel gaat toevoegen, of de tank
voorzien is van een sifon.
Koelmiddel toevoegen met een tank met sifon.

Bijvullen met de tank rechtop.
Binnen in de tank is een sifon
gemonteerd, waardoor u de tank
niet hoeft om te keren.
Koelmiddel toevoegen met een andere tank.

Bijvullen met de tank ondersteboven.

2.

Vul het systeem, nadat vacuümdrogen uitgevoerd is, met extra
koelmiddel via de vloeistofafsluiter.
Let daarbij op de volgende punten:
• Controleer of de afsluiters aan gas- en vloeistofzijde gesloten
zijn.
• Pare o compressor e coloque o montante específico de refrigerante.
(Volg, als de buitenunit uitgeschakeld is en de totale hoeveelheid niet
kan worden bijgevuld, procedure (2) zoals hieronder beschreven is.)
Opmerking
• Procedures voor het toevoegen van koelmiddel
(Zie afbeelding 24)
1. Reduceerventiel
2. Stikstof
3. Koelmiddeltank
4. Met een sifon
5. Meetinstrument
6. Vacuümpomp
7. Afsluiter A

Nederlands
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Afsluiter B
Vulslang
Buitenunit
Gaszijde
Vloeistofzijde
Gasretourzijde
Gasaanvoerzijde
Afsluiteronderhoudsaansluiting
Naar binnenunit
Naar binnenunit / BS-units
De met een stippellijn aangegeven leidingen moeten ter
plaatse worden gemaakt

Procedure om extra koelmiddel toe te voegen (2)- door extra
koelmiddel bijvullen
Meer informatie over de systeeminstellingen voor het bijvullen van
extra koelmiddel vindt u op het label [Aandachtspunten bij onderhoud] op het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment.
1. Open alle afsluiters volledig (afsluiter A en afsluiter B in afbeelding 24 moeten volledig gesloten blijven).
2. Sluit na tien minuten de vloeistofleidingafsluiter en open vervolgens de afsluiter door deze 180° te draaien.
Begin met het bijvullen van het extra koelmiddel.
Zie het label [Aandachtspunten bij onderhoud] voor meer
informatie.
Als het lastig is om extra koelmiddel bij te vullen, kunt u de
watertemperatuur verlagen of de koelmiddeltank opwarmen.
(Warm de koelmiddeltank door deze in een warme doek te
wikkelen of zet de tank in warm water met een temperatuur
van maximaal 40 graden.)
3. Druk, nadat het systeem bijgevuld is met de voorgeschreven
hoeveelheid koelmiddel, op de toets RETURN (BS3) op de
printplaat (A1P) van de buitenunit naar om de bijvulprocedure
af te sluiten.
4. Draai onmiddellijk de afsluiters aan zowel vloeistof- als gaszijde open.
(Als de afsluiter niet onmiddellijk opengedraaid wordt, kan de
leiding als gevolg van de uitzettende vloeistof scheuren.)
Opmerking
• Procedures voor het toevoegen van koelmiddel
(Zie afbeelding 24)

9-10 Procedure voor de bediening van de afsluiters
Voorzorgsmaatregelen
Open de afsluiter pas wanneer de punten 1 tot en met 6 in paragraaf “9-8 De toestand van het apparaat en de installatie controleren” uitgevoerd zijn. Als de afsluiter geopend blijft zonder
dat de voedingsspanning ingeschakeld wordt, kan koelmiddel in
de compressor terechtkomen en de isolatie beschadigen.
Open de afsluiter

1.
2.
3.

Verwijder de dop en draai de afsluiter linksom met de imbussleutel (JISB4648).
Draai tot de spindel stopt.
Belast de afsluiter niet mechanisch. Wanneer u de afsluiter te zwaar
belast, kan deze beschadigen. Gebruik altijd een imbussleutel.
Vergeet niet de dop weer terug te plaatsen.

De afsluiter sluiten

1.

Verwijder de dop en draai de afsluiter rechtsom met de imbussleutel (JISB4648).
2. Draai de afsluiter tot de spindel de afdichting van de behuizing raakt.
3. Vergeet niet de dop weer terug te plaatsen.
∗ In de onderstaande tabel vindt u het aandraaimoment.
Aantrekmoment

Afmeting
van de
afsluiter

(Zie afbeelding 25)
1. Onderhoudsluik
2. Dop
3. Zeskantopening
4. Spindel
5. Afdichting van de hoofdunit
〈Voorzorgsmaatregelen〉
• Beschadig de dop niet.
• Gebruik altijd een vulslang voor de aansluiting op de onderhoudsaansluiting.
• Controleer, nadat u de dop heeft aangedraaid, of er geen koelmiddellekkages zijn.
• Zet, nadat de werkzaamheden voltooid zijn, de dop op de onderhoudsaansluiting weer met het voorgeschreven koppel vast.
• Gebruik, wanneer u een flensmoer losdraait, altijd twee sleutels.
Draai de flensmoer, nadat de aansluiting is gemaakt, vast met
behulp van een steeksleutel en een momentsleutel.
• Breng, voordat u de flensverbinding aandraait, wat ether- of esterolie aan op de binnen- en buitenzijde van de getrompte leiding,
draai deze met de hand drie of vier slagen vast.
• Vergeet niet de afsluiterklep te openen voordat u de installatie start.
(Zie afbeelding 26)
1. Verwijder de dop en draai de as met behulp van een
imbussleutel tot de aanslag linksom (tegen de wijzers
van de klok in) los.
2. Afsluiter van hogedruk/lagedrukgas
3. Afsluiter van vloeistofleiding
4. Afsluiter van gasaanvoerleiding
5. Verwijder nooit de scheidingsflens.
6. Geheel gesloten aan gasaanvoerzijde

10. CHECKS NA DE INSTALLATIE
Controleer, na de installatiewerkzaamheden, de volgende punten.

1.

2.

3.

De afsluiter
Zorg ervoor dat dat de afsluiters (vloeistof- en gas-) geopend zijn.
Zie “Procedure voor de bediening van de afsluiters” in paragraaf 9-10.
Extra koelmiddel bijvullen
Noteer de toe te voegen hoeveelheid koelmiddel op het label
“Added Refrigerant” (Bijgevuld koelmiddel) en bevestig het vervolgens op de achterzijde van het frontpaneel.
Installatiedatum
Vergeet niet de installatiedatum volgens EN60335-2-40 te noteren op de sticker op het deksel van de elektrische schakelkast.

11. GEBRUIKSPROEF
Voorzorgsmaatregelen
Vergeet niet om, na het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden, de afsluiter te openen. (Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en de afsluiter gesloten is, zal de compressor
beschadigen.)

11-1 Luchtuitlaat
• Schakel de pomp voor de aanvoer van warmwater in en ontlucht
het systeem tot water uit de ontluchter komt.
(Voer, wanneer het systeem voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt, eerst een werkingstest uit.)

11-2 Voordat u de voedingsspanning inschakelt
• Monteer, voordat u de voedingsspanning inschakelt, eerst zorgvuldig het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment.
• Maak instellingen op de printplaat van de buitenunit (A1P) nadat
de voedingsspanning ingeschakeld is en controleer de LED’s aan
de hand van de informatie op het deksel van het elektrische
aansluitingencompartiment.

Aandraaimoment Nm (Rechtsom draaien om te sluiten)
Meegeleverde
Onderho- FlensSpindel
Dop
leiding
moer
(klepdeksel) udsluik
(afsluiterhuis)
aan gaszijde (1)

VloeImbussleutel
_
istofz- 5,4-6,6
13,5-16,5 11,5-13,9 32,7-39,9
4 mm
ijde
GaszImbussleutel
_
22-28
27-33
36-44 11,5-13,9
ijde
10 mm

Nederlands
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11-3 Werkingstest
(Voer, wanneer het systeem voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt, altijd eerst een werkingstest uit. Anders zal code “U3” worden
weergegeven en het systeem niet in gebruik genomen kunnen worden.)
(1)Controleer de vergrendelingschakeling

De buitenunit kan niet ingeschakeld worden
wanneer de vergrendelingschakeling niet
aangesloten is.

(2)Pas zonodig de systeeminstellingen met
behulp van dipswitch (DS1) en de schakelaars (BS1 tot en met 5) op de printplaat
van de buitenunit (A1P) aan).

Maak de instellingen altijd pas nadat u de
voedingsspanning heeft ingeschakeld. Meer
informatie hierover vindt u op het label [Aandachtspunten bij onderhoud] op het deksel
van het elektrische aansluitingencompartiment (zie afbeelding 27). Noteer de aangepaste instellingen op het label
[Aandachtspunten bij onderhoud].

Sluit vervolgens het deksel van het elektrische aansluitingencompartiment.

(3)Schakel de voedingsspanning van de bin- Schakel de voedingsspanning ten minste 6
nen- en buitenunits IN.
uur voordat u de units in gebruik neemt in. Dit
is nodig om het carter met behulp van het elektrische verwarmingselement op te warmen.
(4)Start de pomp voor de aanvoer van warm- De buitenunit kan niet ingeschakeld worden
water en vul het buitenunit.
als de pomp voor de aanvoer van warmwater
niet ingeschakeld is.
(5)Zorg ervoor dat de temperatuur van het
warme aangevoerd water een temperatuur tussen 10 en 45°C heeft.

De buitenunit kan niet ingeschakeld worden
als de temperatuur buiten dit bereik ligt.

(6)Controleer of de LED op de printplaat (A1P) van de buitenunit brandt om te zien of de
besturingsgegevens normaal worden uitgewisseld.
LED-display
(status af fabriek)

Werking van Page Gereed/ Omschakelen tussen koelen en verwarmen
Storing
Bulk
Bulk
de microcomIndividueel
(master) (slave)
puter
HAP
H1P H2P H3P H4P H5P

Stiller

Vraag

Multi

H6P

H7P

H8P

Wanneer een buitenunit
wordt geïnstalleerd

j

h

h

i

h

h

h

h

h

Master
Slave 1
Slave 2

j
j
j

h
h
h

h
h
h

i
h
h

h
h
h

h
h
h

h
h
h

h
h
h

i
j
h

Wanneer meerdere
buitenunits worden
geïnstalleerd (∗)

LED-display: h UIT i AAN j Knipperend
(∗) De masterunit is de buitenunit waarop de besturingskabel voor de binnenunits
aangesloten is. De andere buitenunits zijn slaves.

(7) • Pas de lokale instellingen zonodig met
behulp van de schakelaars (BS1 - 5) op
de printplaat (A1P) van de buitenunit
aan.
• Bij een installatie met meerdere buitenunit moet de instelling op de masterunit worden gemaakt.
(De instelling op de slave wordt genegeerd.)

Wijzig instellingen uitsluitend wanneer de
voedingsspanning ingeschakeld is.
Meer informatie hierover vindt u op het label
“Aandachtspunten bij onderhoud” op het
deksel van het elektrische aansluitingencompartiment (zie afbeelding 27) van de buitenunit.
(Noteer de gewijzigde instellingen altijd op
het label “Aandachtspunten bij onderhoud”.)

(8)Controleer of alle afsluiters geopend zijn.
Draai eventuele gesloten afsluiters open.
(Zie “9-10 Procedure voor de bediening
van de afsluiters”.)

[VOORZORGSMAATREGELEN]
Laat geen van de afsluiters gesloten.
Wanneer een van de afsluiters gesloten is,
zal de compressor beschadigen.
Voor het warmteterugwinningsysteem voor
koelen en verwarmen:
Open alle afsluiters aan aanvoer-, gasretouren vloeistofzijde.
Voor systemen die omschakelen tussen
koelen en verwarmen:
Open alle afsluiters aan gasretour- en vloeistofzijde. (Laat de afsluiter aan aanvoerzijde volledig gesloten.)

(9)Voer de controles uit die zijn afged-rukt op Als u de werkingstesttoets (BS4) op de printde sticker [Voorzorgsmaat-regelen bij
plaat (A1P) van de buitenunit indrukt.
onderhoud].
Wanneer u de testrun wilt onderbreken, drukt
u op de RETURN knop (BS3) op het Ppaneel (A1P) van de buitenunit. Het systeem
blijft dan nog 1 tot 10 minuten ingeschakeld
om vervolgens uitgeschakeld te worden.
(Tijdens een werkingstest is het niet mogelijk
om het systeem uit te schakelen via een
afstandsbediening.)
De hiervoor genoemde instellingen
moeten worden uitgevoerd op de printplaat die toegankelijk is via het inspectieluik op het deksel van de schakelkast.

(Zie afbeelding 27)
1. Elektrische aansluitingencompartiment
2. Deksel van het elektrische aansluitingencompartiment
3. Onderhoudsluik
4. Inspectieluik
5. Aandachtspunten bij onderhoud
〈Let op de volgende punten bij het uitvoeren van een werkingstest〉
• Als het systeem binnen 12 minuten nadat de voedingsspanning
van de binnen- en buitenunit ingeschakeld werd ingeschakeld
wordt, zal H2P wel, maar de compressor niet inschakelen. Controleer, voordat u het systeem inschakelt, aan de hand van tabel
(6) in “11-3 Werkingstest”) of de LED’s de juiste uitlezing geven.
• Het kan tot ongeveer 10 minuten na het inschakelen van het
systeem duren tot de compressor inschakelt. Dit is normaal en is
bedoeld om het koelmiddel de gelegenheid te geven om zich
regelmatig te verdelen.
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• De werkingstest kan niet gebruikt worden om binnenunits
afzonderlijk te controleren. U kunt dat wel tijdens bedrijf doen met
behulp van de afstandsbediening nadat een werkingstest is uitgevoerd.
• Controleer of werking mogelijk is in andere modi zoals de
verzamelmodus.
• Als de instelling van de afstandsbediening van de binnenunit
gewijzigd wordt voordat een werkingstest uitgevoerd is, zal deze
mogelijk niet goed werken en storingscode “UF” weergegeven.
Op de afstandsbediening wordt een storingscode weergegeven
StoringFout in de installatie
scode
E3
E4
De afsluiter van een
F3
buitenunit is nog gesloF6
ten.
UF
U2
De fasen van de voedU1
ing naar de buitenunits
zijn verwisseld.
De werkingstest is niet
U3
voltooid.

U1
U2
U4

UF
E3
F6
UF
U2

E4
F3

U7
UF

UF
E4

HJ

Wat te doen

Open de afsluiter.

Verwissel twee van de drie fasedraden (L1, L2, L3).
Voltooi de werkingstest.

Controleer of de voedingskabels voor de buitenunits correct
zijn aangesloten.
Geen voeding voor een
(Als de voedingskabel niet
buiten- of binnenunit (of
aangesloten is op L2, zal er
fasedraad los).
geen storingsmelding weergegeven worden en de compressor
zal niet werken.)
Controleer of de koelmiddelFout in communicatie
leidingen en de besturingskabel
tussen apparaten
met elkaar overeenkomen.
Bereken de noodzakelijke hoeveelheid koelmiddel voor de totale
Teveel koelmiddel in het
leidinglengte opnieuw en pas de
systeem
hoeveelheid koelmiddel daarop
aan.
• Controleer of de procedure
voor het bijvullen van extra
koelmiddel correct is uitgevoerd.
Onvoldoende koelmid• Bereken de noodzakelijke
del in het systeem
hoeveelheid koelmiddel voor
de totale leidinglengte
opnieuw en pas de hoeveelheid koelmiddel daarop aan.
Als een verdeelset voor
de buitenunit gebruikt
Verwijder de multibuitenuniwordt en er maar één
taansluitingen (Q1 en Q2).
buitenunit geïnstalleerd
is.
De werkingsmodus
werd op de afstandsbe- Stel de werkingsmodus op de
diening gewijzigd voor- afstandsbedieningen van alle
binnenunits in op “koelen”.
dat een werkingstest
uitgevoerd werd.
Het aangevoerd warmZorg ervoor dat de pomp ingewater wordt niet
schakeld is.
rondgepompt.

11-4 Controleer of de installatie normaal werkt
Schakel, nadat de werkingstest voltooid is, het apparaat IN.
(verwarmen is niet mogelijk als de buitenluchttemperatuur 24°C of
hoger is. Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding.)
Controleer de volgende punten.
• Controleer of de binnen- en buitenunits normaal werken.
(Schakel, wanneer u een kloppend geluid in de vloeistofleidingen hoort, onmiddellijk het apparaat uit en schakel vervolgens
het verwarmingselement gedurende voldoende lange tijd in
voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.)
• Schakel elke binnenunit afzonderlijk een tijdje in en controleer
of de bijbehorende buitenunit ook inschakelt.
• Controleer of er koude (of warme) lucht uit de binnenunit wordt
geblazen.
• Druk op de toetsen ventilatorrichting en ventilatorsnelheid op
de binnenunit om te controleren of deze correct werken.

Nederlands
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Voorzorgsmaatregelen
〈Let op de volgende punten bij normaal bedrijf〉
• Het apparaat zal gedurende ongeveer 5 minuten nadat de
compressor is uitgeschakeld niet kunnen worden ingeschakeld; ook niet wanneer de toetsen AAN/UIT op de binnenunits van hetzelfde systeem worden ingedrukt.
• Wanneer het systeem met behulp van de afstandsbediening
uitgeschakeld wordt, blijven de buitenunits nog gedurende
maximaal 5 minuten nadraaien.
• Als voor het systeem nog geen eerste werkingstest na de
installatie uitgevoerd werd, wordt een storingscode “U3”
weergegeven. Voer in dat geval een werkingstest uit op de
manier zoals beschreven is in “11-3 Werkingstest”.
• Zorg ervoor dat, nadat de werkingstest uitgevoerd is en het
apparaat overgedragen wordt aan de klant, dat het deksel van
het elektrische aansluitingencompartiment, de inspectiedeuren en de behuizing gemonteerd zijn.

Opmerking
• Reken, wanneer één koelmiddelsysteem is opgesplitst in twee
onafhankelijk van elkaar werkende systemen, met de afzonderlijke hoeveelheden van de twee systemen.
2. Bereken het kleinste ruimtevolume (m3)
Bereken in het volgende geval het volume van (A) en (B) als een
enkele ruimte of ga uit van de kleinste ruimte.
A.Bereken het volume van een ruimte of de kleinste ruimte

B.Beschouw de beide ruimtes als één geheel wanneer tussen
de twee ruimtes een opening aanwezig is die groot genoeg
is om een ongestoorde luchtstroming tussen de twee
ruimtes mogelijk te maken.

12. LET OP BIJ KOELMIDDELLEKKAGE
(Aandachtspunten met betrekking tot lekkages van koelmiddel)

1

Inleiding

2

De installateur en de systeemspecialist moeten afdoende
maatregelen treffen, volgens de ter plaatse geldende voorschriften of standaarden, om lekkage te voorkomen. De volgende standaarden kunnen gevolgd worden in situaties waar
geen lokale voorschriften beschikbaar zijn.
Het VRV-systeem werkt, net als andere airconditionersystemen, met
het koelmiddel R410A. R410A is op zichzelf niet giftig, niet brandbaar
en onschadelijk. Het is echter wel van belang om het apparaat in een
voldoende grote ruimte te installeren. Hierdoor wordt voorkomen dat
de concentratie koelmiddel in de betreffende ruimte de toegestane
concentratie niet gemakkelijk kan overschrijden wanneer er onverhoopt toch koelmiddel weg zou lekken en de ter plaatse geldende
voorschriften niet worden overtreden.

3.

totale hoeveelheid koelmiddel (kg)
in het koelmiddelsysteem
3

volume (m ) van de kleinste ruimte
waarin een binnenunit is geïnstalleerd

Maximale concentratie
De maximale vulhoeveelheid koelmiddel en de berekening van de
maximale concentratie koelmiddel is afhankelijk van de grootte van
de door personen gebruikte ruimte waarin het koelmiddel kan lekken.
3

De concentratie koelmiddel wordt uitgedrukt in kg/m (het gewicht in
3
kilogrammen koelmiddeldamp per m gebruiksruimte).
Het is verplicht om bij het vullen van de installatie te voldoen aan de
ter plaatse geldende voorschriften voor de maximaal toegestane
concentratie koelmiddel.

1. opening tussen ruimtes
2. scheiding
(wanneer er een deuropening is zonder deur erin of wanneer er
onder en boven de deur ventilatieopeningen aanwezig zijn met
een oppervlakte van minimaal 0,15% van het vloeroppervlak.)
Bereken de concentratie koelmiddel aan de hand van de uitkomsten uit de stappen 1 en 2.

4.

≤

maximaal toegestane
3
concentratie (kg/m )

Wanneer het resultaat van bovenstaande formule groter is dan de
maximaal toegestane concentratie, moet de berekening nogmaals gemaakt worden voor de op één na kleinste ruimte. Herhaal dit tot het resultaat van bovenstaande formule kleiner is dan
de maximaal toegestane concentratie.
Het is nu duidelijk in welke ruimtes het systeem moet worden
aangepast (namelijk die ruimtes waarin het resultaat van de formule een te hoge waarde heeft).
Vraag uw Daikin-leverancier om advies.

In Australië is de maximaal toegestane concentratie koelmiddel in de
3
door mensen gebruikte ruimtes vastgesteld op 0,35 kg/m voor
3
R407C en 0,44 kg/m voor R410A.
1
2

1. stroomrichting van het koelmiddel
2. ruimte waarin de koelmiddellekkage is opgetreden
(weglekken van koelmiddel uit het systeem)
Let vooral goed op de plaats van de installatie, bijvoorbeeld bij
installaties in kelders enz. waar eventueel gelekt koelmiddel niet
zal wegstromen, omdat koelmiddel zwaarder is dan lucht.
Procedure om de maximale concentratie te bepalen
Controleer de maximaal toegestane concentratie aan de hand van
de stappen 1 tot en met 4 en tref afdoende maatregelen om aan de
voorschriften te voldoen.

1.

Bereken de hoeveelheid koelmiddel (in kg) in elk systeem.
hoeveelheid
koelmiddel in een
systeem met één
apparaat (de hoeveelheid koelmiddel waarmee het
apparaat in de fabriek is gevuld)

Nederlands

+

extra toegevoegde
hoeveelheid koelmiddel (hoeveelheid
koelmiddel die ter
plaatse is gebruikt,
afhankelijk van de
leidinglengte en –
diameter)

=

totale hoeveelheid
koelmiddel
(in kg) in het
systeem.

17

00_CV_3P153897-8L.fm Page 5 Friday, July 11, 2008 4:45 PM

3P153897-8L

EM08A055

(0808) HT

