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اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل التركيب. احتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.
الوثائق األصلية مكتوبة باللغة اإلنجليزية. جميع اللغات األخرى هي ترجمات.
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1. األجزاء
تحقق من توفير الملحقات التالية وأن كل ملحق صحيح من حيث العدد.

إجراءات احتياطية
الملحقات مطلوبة لتركيب تكييف الهواء. تأكد من االحتفاظ بها حتى انتهاء التركيب.

أنبوب توصيل الصرف 3أنبوب توصيل الصرف 2أنبوب توصيل الصرف 1كتيفة التعليقتجميع مضخة الصرفاالسم

الشكل

12111الكمية

المادة العازلة للحرارة 1أنبوب العزل الحراري 4أنبوب العزل الحراري 3أنبوب العزل الحراري 2أنبوب العزل الحراري 1االسم

الشكل

ID38 x L35ID38 x L125ID38 x L114ID38 x L9460 x 290

11113الكمية

مشبك خرطوممسمار التثبيتالمادة العازلة للحرارة 4المادة العازلة للحرارة 3المادة العازلة للحرارة 2االسم

الشكل

20 x 400230 x 25090 x 240M5x12

21183الكمية

دليل التركيبحزام بالستيكرباط الكابل 2رباط الكابل 1االسم

الشكل

L265L150

1111الكمية

2. التحضير للتركيب
2.1 المساحة المطلوبة للتركيب

 لتركيب وحدة داخلية مع مجموعة مضخة الصرف، يلزم وجود مساحة قدرها 560 مم أو أكثر بين لوحة السقف وسطح السقف
)راجع الشكل أدناه(. وفّر فتحة فحص في وضع يمكنك من خالله صيانة الوحدة الداخلية ومجموعة مضخة الصرف بسهولة.
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2.2 تركيب طقم مضخة الصرف
تأكد من تركيب مجموعة مضخة الصرف هذه بعد تركيب الوحدة الداخلية في السقف.

قد يتسبب عدم اتباع هذه التعليمات في تلف مجموعة مضخة الصرف.

مالحظة: سيكون السطح السفلي لمجموعة مضخة الصرف أقل من السطح السفلي للوحدة الداخلية.
إذا وجب تركيب مجموعة مضخة الصرف هذه قبل تركيب الوحدة الداخلية في السقف، فضع الوحدة الداخلية على ألواح خشبية وما إلى ذلك.

بعد تركيب مجموعة مضخة الصرف، رّكب الوحدة الداخلية بعناية. ال تدفع أو تسحب أو تستخدم القوة المفرطة لتصريف مجموعة مضخة الصرف، فقد تتلف وتتسبب في تسرب المياه.
الوحدة الداخلية

المواد الخشبية 120 ملم أو أكثر

تنبيه
لضمان التركيب الصحيح لمجموعة مضخة الصرف، يُرجى مراعاة االعتبارات التالية عند تركيب الوحدة الداخلية.

تأكد من أن جانب الشفط أو جانب مقبس الصرف للوحدة الداخلية ليس في الجانب العلوي من الوحدة. خالف ذلك، قد يتعطل مفتاح الطفو مما يتسبب في تسرب المياه أو عطل آخر.	 

جانب الشفط

جانب الشفط

1 درجة أو أقل 1 درجة أو أقل

(الوحدة الداخلية)
منفذ الصرف 

(الوحدة الداخلية)
منفذ الصرف 

3. عملية التركيب
تنبيه

ال تمسك مجموعة مضخة الصرف من مقبس الصرف عند تركيبها في الوحدة الداخلية. قد يؤدي القيام بذلك إلى استخدام القوة المفرطة على الجذر من المقبس، مما يؤدي إلى تسرب المياه.	 
ال تضع حمولة زائدة ألعلى وألسفل عند سحب سدادة الصرف وإدخالها.	 
تأكد من فصل الطاقة عن الوحدة الداخلية قبل بدء اإلجراء أدناه.	 

قم بتجميع كتيفين معلقين )مرفق( في مجموعة مضخة الصرف باستخدام مسمار التثبيت )مرفق(.. 1
اربط مسمار التثبيت مسبقًا )مرفق( في أربعة فتحات معدة في اللوحة الجانبية للوحدة.. 2
قم بتركيب مجموعة مضخة الصرف على المسامير األربعة المشدودة مسبقًا التي تم إحكامها في اللوحة الجانبية للوحدة، ثم احكم ربط جميع المسامير لتثبيت مجموعة مضخة الصرف على اللوحة الجانبية.. 3

(مرفق)
مسامیر (4 قطع) 

مسند مطاطي 

مجموعة مضخة الصرف

(مرفق في كتیفة التعلیق 
األیمن فقط)

الوحدة الداخلیة

(مرفق)
مسامیر مشدودة مسبقًا (4 قطع) 

الوحدة الداخلیة

مجموعة مضخة الصرف

أدخل أنبوب العزل الحراري 1 )مرفق( في مقبس صرف الوحدة الداخلية.. 4
لف الطرف ألنبوب توصيل التصريف 1 )مرفق( بشريط مانع للتسرب. ثم قم بتوصيل أنبوب توصيل التصريف 1 بمقبس تصريف الوحدة الداخلية.. 5
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أدخل أنبوب العزل الحراري 2 )مرفق( في أنبوب توصيل الصرف 1.. 6

مجموعة 
مضخة الصرف

منفذ تصريف الوحدة الداخلية

أنبوب العزل الحراري 1 (مرفق)

أنبوب توصيل الصرف 1 (مرفق)

أنبوب العزل الحراري 2 (مرفق)

 أنبوب توصيل الصرف العازل 2 )مرفق( مع أنبوب عازل للحرارة 3 )مرفق(، أنبوب عازل للحرارة 4 )مرفق( ومادة عازلة للحرارة 1. . 7
مالحظة: تأكد من وضع الغراء حول وصلة أنبوب العزل الحراري 3 وأنبوب العزل الحراري 4.

بعد أن يجف الغراء، ألصق مادة عازلة للحرارة 1 )مرفق( لتغطية منطقة الوصلة.. 8

أنبوب توصيل الصرف 2 
(مرفق)

أنبوب العزل الحراري 4 
(مرفق)

أنبوب العزل الحراري 3 
(مرفق)

ضع الغراء حول مفصل 
المنطقة العازلة 

(دعم الحقل)

60 ملم
(مرفق)

المادة العازلة للحرارة 1 

المادة العازلة للحرارة 1 (مرفق)
لفه حول مفصل المنطقة العازلة

 قم بتوصيل أنبوب توصيل الصرف 2 بمجموعة مضخة التصريف وأنبوب توصيل الصرف1. . 9
مالحظة: تأكد من توصيل جانب المرفق ألنبوب توصيل الصرف 2 بمجموعة مضخة الصرف.

ثبت وصالت األنابيب بشرائط الخرطوم )مرفق(.. 10
لف مادة عازلة للحرارة 2 حول أنابيب توصيل الصرف في موقع شريط الخرطوم. ثم لف أنابيب توصيل الصرف بمواد عازلة للحرارة 3 ومواد عازلة للحرارة 4. وأخيًرا لف أنبوب العزل الحراري . 11

المكشوف بمادة عازلة للحرارة 1.

الوحدة الداخلية

مجموعة مضخة 
الصرف

مشبك خرطوم 
(مرفق)

أنبوب توصيل الصرف 2 (مرفق)

أنبوب توصيل الصرف 1 
(مرفق)

المادة العازلة للحرارة 2 
(مرفق)

20 ملم

2 ملم
0

محاذاة إلى الجانب
محاذاة إلى الجانب

(مرفق)
المادة العازلة للحرارة 4  المادة العازلة للحرارة 3 

(مرفق)

90 ملم

2 ملم
30

مفصل المنطقة العازلة 

المادة العازلة للحرارة 1 
(مرفق)

(أنبوب عازل للحرارة مكشوف)

60 ملم 6 ملم
0

 قم بتوصيل أنبوب توصيل الصرف 3 )مرفق( بمخرج مجموعة مضخة الصرف.. 12
مالحظة: تأكد من إمالة أنبوب الصرف الخارجي ألسفل.

ثبت وصالت األنابيب بشرائط الخرطوم )مرفق(.. 13
ال تركب مادة العزل الحراري )تتم إضافتها أثناء التركيب( بمخرج مجموعة مضخة الصرف في هذه المرحلة. سيتم تثبيته بعد فحص الصرف في إجراء التشغيل التجريبي )راجع 6. إجراء عملية المحاكمة(.. 14

أنبوب التصريف 
(دعم الحقل)

(مرفق)
أنبوب توصيل الصرف 3 

الوحدة الداخلية

مشبك خرطوم 
(مرفق)

مجموعة مضخة الصرف
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4. تركيب أنابيب الصرف
رّكب أنبوب الصرف لضمان الصرف المناسب.

استخدم قطر ماسورة يساوي أو أكبر من أنبوب التوصيل )أنابيب PVC بقطر اسمي 25 مم وقطر خارجي 32 مم(.. 1
اجعل األنبوب قصيًرا قدر اإلمكان وقم بإمالة األنبوب ألسفل بنسبة 1/100 أو أكبر لمنع تراكم الهواء.. 2
رّكب دعامات األنابيب على فترات من 1,0 م إلى 1,5 م لمنع االنحراف.. 3
استخدم خرطوم صرف وأشرطة خرطوم جديدة عند استبدال مجموعة مضخة الصرف بأخرى جديدة.. 4

1~1,5مل 1~1,5مل

دعم األنابيب

تنبيه
يجب أن يكون ارتفاع أنبوب الصرف 750 مم أو أقل بالنسبة لمخرج صرف الوحدة الداخلية.	 
يجب تركيب أنبوب الصرف الصاعد عموديًا.	 

لوحة السقف

1~1,5مل دعم األنابيب
(تتم إضافته أثناء 

التركيب)

أنابيب الصرف 

قل
و أ

م أ
 مل

75
0

راجع الشكل أدناه للتعرف على أنابيب الصرف المركزة.	 

قل
و أ

م أ
 مل

75
0

5. األسالك الكهربائية
قم بإجراء التمديدات الكهربائية لمجموعة مضخة الصرف بشكل صحيح على النحو التالي.

تنبيه
تأكد من فصل الطاقة عن الوحدة الداخلية قبل بدء اإلجراء أدناه.	 

قم بإزالة غطاء صندوق التحكم في الوحدة الداخلية.. 1
أدخل مضخة الصرف وأسالك التبديل العائمة من خالل الجلبة المطاطية على الحامل المعلق. قم بتوجيه وتوصيل أسالك التوصيل بلوحة الدوائر المطبوعة للوحدة الداخلية )راجع الشكل أدناه(.. 2
 اربط أسالك التوصيل مع أنبوب توصيل التصريف 1 )مرفق( باستخدام رباط الكبل 1 )مرفق(.. 3

مالحظة: ال تقم بضغط المادة العازلة بعد تثبيت رباط الكابل. تأكد من تثبيت سلك التوصيل بالقرب من الوحدة الداخلية.
اربط أسالك التوصيل داخل صندوق التحكم بإحكام باستخدام رابط الكابل 2 )مرفق( والشريط البالستيكي )مرفق(، على طول المسار إلى لوحة الدوائر المطبوعة، باستخدام شريط تثبيت أسالك صلبة آخر . 4

)راجع الشكل أدناه(.
5 ..)A1P( على لوحة الدائرة المطبوعة للوحدة الداخلية X15A أزل موصل الدائرة القصيرة من الطرف
6 ..X15A وّصل سلك الرصاص لمفتاح الطفو بطرف
7 ..X25A وّصل سلك توصيل مضخة الصرف بطرف
بعد االنتهاء من األسالك، تأكد من تنظيم األسالك بدقة وربطها معًا ووّصل األسالك.. 8
رّكب غطاء صندوق التحكم في الوحدة الداخلية.. 9
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X15A موصل

X25A الوحدة الداخليةموصل
(مرفق)

مسند مطاطي 

مشبك األسالك 
(داخل صندوق التحكم)

مضخة الصرف وأسالك 
مفتاح التبديل العائم

علبة التحكم

(مرفق)
رباط الكابل 2 وشريط بالستيكي 

أنبوب توصيل الصرف 1

(مرفق)
رباط الكابل 1 

سلك مضخة الصرف النحاسي

X25A X15A

لوحة الدائرة المطبوعة 
للوحدة الداخلية

MP

الوحدة الداخلية

تجميع مضخة الصرف

التبديل 
العائم

سلك الرصاص 
للمفتاح العائم

6. إجراء العملية التجريبية
تنبيه

تأكد من فصل الطاقة عن الوحدة الداخلية قبل بدء اإلجراء أدناه.	 

تحقق مرة أخرى من اكتمال إجراءات التركيب واألسالك الكهربائية لمجموعة مضخة الصرف بشكل صحيح.. 1
أزل غطاء منفذ الفحص من مجموعة مضخة الصرف ولوحة الخدمة من الوحدة الداخلية )راجع الشكل أدناه(.. 2

الوحدة الداخلية

مجموعة مضخة الصرف

غطاء منفذ الفحص

مسامير (4 قطع)

لوحة الخدمة

مسامير (7 قطع)

للتحقق من حالة الصرف لمجموعة مضخة الصرف، صب حوالي 3 لترات من الماء من فتحة لوحة الخدمة في حوض الصرف )راجع الشكل أدناه(.. 3
تأكد من أن الماء يتدفق بسالسة دون تسرب.. 4
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الوحدة الداخلية

مجموعة مضخة 
الصرف

البرافين سخان السيفون
الدلو

في حالة اكتمال تمديدات األسالك الكهربائية: 	
بعد التأكد من إغالق غطاء صندوق التحكم في الوحدة الداخلية، شغّل الطاقة.. 5
استخدم جهاز التحكم عن بُعد إلجراء عملية التبريد والتحقق من حالة الصرف بالضغط ألعلى على أنبوب توصيل الصرف 3 )مرفق(.. 6

مالحظة:
  إذا كنت تستخدم مكيف هواء من النوع VAV، فقد يتعذر إجراء عملية التبريد البارد ما لم يكتمل التشغيل التجريبي للوحدة الخارجية. 	 

في هذه الحالة، تحقق من حالة الصرف من خالل إجراء عملية تبريد أثناء التشغيل التجريبي للوحدة الخارجية أو بعدها.
بعد التحقق من حالة الصرف، أوقف تشغيل عملية التبريد وأعد تثبيت لوحة الخدمة وغطاء منفذ الفحص.. 7

في حالة عدم اكتمال تمديدات األسالك الكهربائية: 	
5 ..)X2M( الخاص بمجموعة التوصيل الطرفية P2و P1 أزل غطاء صندوق التحكم في الوحدة الداخلية، ووّصل أسالك وحدة التحكم عن بعد بطرف 

.)X1M( والطرف األرضي لمجموعة التوصيل الطرفية للطاقة Nو L وّصل مصدر طاقة أحادي الطور 220 فولت~240 فولت وسلك أرضي بالمحطة 
ثم أغلق غطاء صندوق التحكم في الوحدة الداخلية وشغَل الطاقة.

استخدم التحكم عن بُعد لبدء وضع التشغيل التجريبي وحدد وضع تشغيل FAN باستخدام زر وضع التشغيل.. 6
اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء مضخة الصرف. اضغط ألعلى أنبوب توصيل الصرف 3 )متضمن( للتحقق من حالة الصرف )راجع الشكل أدناه(.. 7

تنبيه
كن حذًرا ألن الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل يؤدي إلى تدوير مروحة الوحدة الداخلية.	 
بعد االنتهاء من فحص حالة الصرف، قم بإيقاف تشغيل الطاقة. ثم افصل سلك التحكم عن بعد والسلك األرضي، وأغلق غطاء صندوق التحكم.. 8
أعد تثبيت لوحة الخدمة وغطاء منفذ الفحص.. 9

أنبوب توصيل الصرف 3 
(مرفق)

منفذ المخرج 

مجموعة مضخة الصرف

مجموعة مضخة الصرف

تحقق من حالة الصرف بالضغط على أنبوب 
توصيل الصرف 3 ألعلى (مرفق)

مسامير (4 قطع)

غطاء منفذ الفحص

بعد اكتمال العملية التجريبية: 	

 أعد إدخال أنبوب توصيل الصرف 3 )مرفق( وقم بتثبيته باستخدام مشبك خرطوم )مرفق(.. 1
مالحظة: تأكد من عدم وجود فجوة بين أنبوب توصيل الصرف 3 )مرفق( ومجموعة مضخة الصرف.

اعزل أنبوب توصيل الصرف 3 )مرفق( بأنبوب عزل )تتم إضافتا أثناء التركيب( لمنع تكاثف الندى.. 2
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أنبوب العزل 
(تتم إضافته أثناء 

التركيب)

يتعذر وجود فجوة

مجموعة مضخة 
الصرف

تنبيه
لف مادة العزل الحراري لعزل مشبك 

الخرطوم بشكل مناسب

7. الفحص بعد التركيب
تحقق مرة أخرى على األقل من العناصر التالية بعد االنتهاء من التركيب.

عالمة االختيارنقطة الفحص
هل تم تركيب الوحدة الداخلية ومجموعة مضخة الصرف أفقيًا؟

هل أنبوب الصرف متصل بإحكام؟

هل توجد إمكانية لتسرب المياه؟

هل أنابيب الصرف مائلة بشكل صحيح لألسفل )1/50 إلى 1/100(؟

هل خرطوم الصرف معزول بشكل كاٍف؟

هل األسالك موصلة بشكل صحيح؟

8. الصيانة
نّظف مجموعة مضخة الصرف في نهاية كل موسم تستخدم فيه الوحدة للتبريد.

 اصرف كل الماء من مجموعة مضخة الصرف عن طريق إزالة سدادة العزل والسدادة المطاطية.. 1
مالحظة: حتى بعد إزالة السدادة المطاطية من مجموعة مضخة الصرف، قد يظل بعض الماء محاصًرا في أنابيب توصيل الصرف ومجموعة مضخة الصرف.

أزل غطاء منفذ الفحص من مجموعة مضخة الصرف.. 2
أزل الغبار والماء من المناطق المحيطة بمنفذ الفحص.. 3
بعد االنتهاء من التنظيف، أعد تركيب غطاء منفذ الفحص والسدادة المطاطية وسدادة العزل.. 4

مجموعة 
مضخة الصرف

سدادة العزلالسدادة المطاطية

مسامير (4 قطع)

غطاء منفذ الفحص
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