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Szerelési kézikönyv
Daikin Altherma kültéri egység

EMRQ8ABY1
EMRQ10ABY1
EMRQ12ABY1
EMRQ14ABY1
EMRQ16ABY1

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

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

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

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

11 *enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
** i i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>.
Se även nästa sida.
12 *som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
ifølge Sertifikat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>.
Risikokategori <H>. Se også neste side.
13 *jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E>
on hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>.
Katso myös seuraava sivu.
14 *jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
s osvědčením <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
Viz také následující strana.
15 *kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B>
prema Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>.
Kategorija opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.

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

19 ***
20 ***
21 ***
22 ***
23 ***
24 ***
25 ***
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<A>

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

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų
nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa
používajú v súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki
standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 *както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Cертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>.
Категория риск <H>. Вижте също на следващата страница.
22 *kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>). <G>.
Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 *kkā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>.
Skat. arī nākošo lappusi.
24 *ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>.
Kategória nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
25 *<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından olumlu
olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

16 *a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta a
megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>.
Veszélyességi kategória <H>. Lásd még a következő oldalon.
17 *zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B>
i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>.
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
18 *aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
19 *kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>). <G>.
Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 *nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B>
järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks
kiidetud <E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>.
Vaadake ka järgmist lehekülge.

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

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

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z
naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau
alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie
utilizate în conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste
normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt
meie juhenditele:

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

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende
standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under
forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten
dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään
ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny,
odpovídají následujícím normám nebo normativním
dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim
uputama:

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

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Pressure Equipment 2014/68/EU **

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou
outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam
utilizados de acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим
нормативным документам, при условии их использования
согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i
henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument,
under förutsättning att användning sker i överensstämmelse
med våra instruktioner:

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

06 *delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>.
Fare riferimento anche alla pagina successiva.
07 *ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <B>
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
** ﬁˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ <D> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È
ıÂÙÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ <E> (ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÌÔÓ¿‰· <F>). <G>.
∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓﬁÙËÙ·˜ <H>.
∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ Â›ÛË˜ ÛÙËÓ ÂﬁÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
08 *tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
de acordo com o Certificado <C>.
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>.
Categoria de risco <H>. Consultar também a página seguinte.
09 *как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
** как указано в Досье технического толкования <D> и в соответствии с
положительным решением <E> (Прикладной модуль <F>). <G>.
Категория риска <H>. Также смотрите следующую страницу.
10 *som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>.
Se også næste side.

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

04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt
overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de
acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i)
documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in
conformità alle nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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

01 *as set out in <A> and judged positively by <B> according to
the Certificate <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
positively by <E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>.
Also refer to next page.
02 *wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
Zertifikat <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und
von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß.
<G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
03 *tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
conformément au Certificat <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>.
Catégorie de risque <H>. Se reporter également à la page suivante.
04 *zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
overeenkomstig Certificaat <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
05 *como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
de acuerdo con el Certificado <C>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D> y juzgado
positivamente por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>.
Categoría de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.

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

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s), provided that these are used in
accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen
Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen,
unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen
eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à
nos instructions:

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

EMRQ8ABY1*, EMRQ10ABY1*, EMRQ12ABY1*, EMRQ14ABY1*, EMRQ16ABY1*,

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
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настоящее заявление:

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní
posouzení shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
megfelelŒséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną
opinię dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń
Ciśnieniowych: <Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune: <Q>

10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet
av tryckutrustningsdirektivet: <Q>
12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment
Directive): <Q>
13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la
conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
07 ŸÓÔÌ· Î·È ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ KÔÈÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘
·ÂÊ¿ÓıË ıÂÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ √‰ËÁ›·
∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ ˘ﬁ ¶›ÂÛË: <Q>
08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou
favoravelmente a conformidade com a directiva sobre equipamentos
pressurizados: <Q>
09 Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об
оборудовании под давлением: <Q>

01 Name and address of the Notified body that judged positively on
compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter
Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l'organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó
positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de
Equipos de Presión: <Q>

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of September 2017

15 • Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
• Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem
dopuštenom tlaku (PS): <M> (°C)
• Rashladno sredstvo: <N>
• Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
• Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu
modela
16 • Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
• Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású
oldalon: <L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS)
megfelelő telítettségi hőmérséklet (PS): <M> (°C)
• Hűtőközeg: <N>
• A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
• Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
17 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
• Czynnik chłodniczy: <N>
• Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
• Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
modelu
18 • Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
• Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturaţie corespunzând presiunii
maxime admisibile (PS): <M> (°C)
• Agent frigorific: <N>
• Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
• Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de
identificare a modelului

10 • Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
• Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS):
<M> (°C)
• Kølemiddel: <N>
• Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
• Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
11 • Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
• Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet
tryck (PS): <M> (°C)
• Köldmedel: <N>
• Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
• Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
12 • Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
• Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt
trykk (PS): <M> (°C)
• Kjølemedium: <N>
• Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
• Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
13 • Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
• Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava
kyllästyslämpötila: <M> (°C)
• Kylmäaine: <N>
• Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
• Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
14 • Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
• Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu
přípustnému tlaku (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
• Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

22 t ankstesnio puslapio tęsinys:
23 v iepriekšējās lappuses turpinājums:
24 k pokračovanie z predchádzajúcej strany:
25 w önceki sayfadan devam

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

19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който се е
произнесъл положително относно съвместимостта с
Директивата за оборудване под налягане: <Q>
22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par
atbilstību Spiediena Iekārtu Direktīvai, nosaukums un adrese: <Q>

bar

°C

°C

bar

<Q>

VINÇOTTE nv
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde, Belgium

24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
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TSmax

<M>

40
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24 • Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
• Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym
povoleným tlakom (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
• Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 • İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
• İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı (PS): <M> (°C)
• Soğutucu: <N>
• Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
• İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

19 • Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu
dovoljenemu tlaku (PS): <M> (°C)
• Hladivo: <N>
• Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
• Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
20 • Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
• Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur (PS): <M> (°C)
• Jahutusaine: <N>
• Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
• Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
21 • Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
• Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското
налягане: <L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на
максимално допустимото налягане (PS): <M> (°C)
• Охладител: <N>
• Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
• Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
22 • Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
• Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną
slėgį (PS): <M> (°C)
• Šaldymo skystis: <N>
• Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
• Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio
pavadinimo plokštelę
23 • Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
• Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo
pieļaujamo spiedienu (PS): <M> (°C)
• Dzesinātājs: <N>
• Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
• Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

20
21
22
23
24
25

19 o nadaljevanje s prejšnje strani:
20 x eelmise lehekülje järg:
21 b продължение от предходната страница:

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

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15 y nastavak s prethodne stranice:
16 h folytatás az előző oldalról:
17 m ciąg dalszy z poprzedniej strony:
18 r continuarea paginii anterioare:

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

06 • Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
• Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione:
<L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione
massima consentita (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
• Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla
targhetta del modello
07 • ª¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <K> (bar)
• ∂Ï¿¯ÈÛÙË/Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (TS*):
* TSmin: ∂Ï¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛË˜: <L> (°C)
* TSmax: ∫ÔÚÂÛÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ ÙË
Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂﬁÌÂÓË ›ÂÛË (PS): <M> (°C)
• æ˘ÎÙÈÎﬁ: <N>
• ƒ‡ıÌÈÛË ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ›ÂÛË˜: <P> (bar)
• ∞ÚÈıÌﬁ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ¤ÙÔ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜: ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ
ÈÓ·Î›‰· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
08 • Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
• Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão
máxima permitida (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
• Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
09 • Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
• Минимально/максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого
давления: <L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая
максимально допустимому давлению (PS):
<M> (°C)
• Хладагент: <N>
• Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
• Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную
табличку модели

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

13
14
15
16
17
18
19

12 n fortsettelse fra forrige side:
13 j jatkoa edelliseltä sivulta:
14 c pokračování z předchozí strany:

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

01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen
Druck (PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des
Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise: <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión:
<L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible: <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de
especificaciones técnicas del modelo

01
02
03
04
05

08 p continuação da página anterior:
09 u продолжение предыдущей страницы:
10 q fortsat fra forrige side:
11 s fortsättning från föregående sida:

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

07 ¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÌÂ Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ë ‰‹ÏˆÛË:
08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
09 Проектные характеристики моделей, к которым относится

05 e continuación de la página anterior:
06 i continua dalla pagina precedente:
07 g Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·:

01 a continuation of previous page:
02 d Fortsetzung der vorherigen Seite:
03 f suite de la page précédente:
04 l vervolg van vorige pagina:

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia
esta declaración:
06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™
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1. Definíciók

2.

Szerelési kézikönyv:

Az ebben a kézikönyvben leírt minden műveletet csak szerelő
végezheti el.

Üzembe helyezési kézikönyv egy bizonyos termékhez vagy
készülékhez, amely leírja a felszerelés, a beállítás és a karbantartás
módját.
Veszély:
Biztos veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos
sérülést okoz, amennyiben nem sikerül elkerülni.
Figyelmeztetés:
Potenciális veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely halált vagy súlyos
sérülést okozhat, amennyiben nem sikerül elkerülni.
Vigyázat:
Potenciális veszélyt jelentő helyzetet jelöl, amely könnyű vagy
közepesen súlyos sérülést okozhat, amennyiben nem sikerül
elkerülni. Ez a jelölés jelzi a nem biztonságos gyakorlatra
figyelmeztető leírásokat is.

Általános biztonsági óvintézkedések

Ezen készülék üzembe helyezése, karbantartása vagy javítása során
ügyeljen arra, hogy megfelelő védőfelszerelést (védőkesztyűt,
védőszemüveget stb.) viseljen.
Ha bizonytalan az egység üzembe helyezésének vagy
a használatának módját illetően, tanácsért és információért mindig
lépjen kapcsolatba helyi forgalmazójával.
A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők
helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet
vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Mindenképpen
csak a Daikin által gyártott tartozékokat és opcionális
berendezéseket használjon, amelyeket kimondottan a kézikönyv
tárgyát képező termékkel való használatra terveztek, az üzembe
helyezést pedig bízza szerelőre.
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Minden tápellátást kapcsoljon ki mielőtt a kapcsolódoboz
szervizlemezét eltávolítja, bármilyen alkatrészt csatlakoztat,
vagy megérinti valamelyik elektromos alkatrészt.

Megjegyzés:
Olyan helyzetet jelöl, amely csak a berendezés vagy egyéb tárgyak
károsodását okozhatja.

Az áramütés elkerülése érdekében győződjön meg arról,
hogy az elektromos alkatrészek szervizelése előtt legalább
1 perccel eltávolította a tápkábelt. Még 1 perc után is
mindig mérje meg a feszültséget a főáramkör
kondenzátorainak
és
elektromos
alkatrészeinek
kivezetésein, és mielőtt hozzájuk érne, győződjön meg
arról, hogy az egyenáramú feszültség legfeljebb 50 V.

Forgalmazó:
A kézikönyv tárgyát képező termék forgalmazója.
Szerelő:
A kézikönyv tárgyát képező termékek üzembe helyezésére képes,
szakképzett személy.

Ha eltávolította a szervizlemezeket, könnyű véletlenül
megérinteni a feszültség alatt lévő alkatrészeket. Ha
a szervizlemezt eltávolította, soha ne hagyja az üzembe
helyezés vagy javítás során őrizetlenül az egységet.

Szervizalkalmazott:
Szakképzett személy, aki el tudja végezni vagy meg tudja szervezni
az egység szükséges szervizelését.
Jogszabályok:

VESZÉLY: NE ÉRINTSE MEG A CSŐVEZETÉKEKET ÉS
A BELSŐ ALKATRÉSZEKET

Minden, egy adott termékre vagy tárgykörre vonatkozó nemzetközi,
európai, országos és helyi irányelv, törvény, szabályozás és/vagy
szabályzat.

Működés közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg
a hűtő- és vízcsöveket vagy a belső alkatrészeket.
A csövek és a belső alkatrészek az egység működési
állapotától függően hidegek vagy forrók is lehetnek.

Tartozékok:
Az egységgel együtt szállított berendezések, amelyeket
a dokumentáció útmutatásának megfelelően kell üzembe helyezni.

Ha megérinti a csöveket vagy a belső alkatrészeket, égési
vagy fagyási sérüléseket szenvedhet. A sérülés elkerülése
érdekében várja meg, amíg a belső alkatrészek és a
csövek normál hőmérsékletűek lesznek, vagy ha a
megérintésük
szükséges,
mindenképpen
viseljen
védőkesztyűt.

Opcionális berendezések:
A kézikönyv tárgyát képező termékkel opcionálisan felhasználható
berendezések.
Nem tartozék:
Olyan berendezések, amelyeket a dokumentáció útmutatásának
megfelelően kell üzembe helyezni, de nem a Daikin biztosítja őket.

3.
3.1.

Bevezetés
Általános információk

Ez a szerelési kézikönyv a Daikin EMRQ sorozatú Daikin Altherma
inverteres levegő-víz hőszivattyúegységekről szól.
Ezeket az egységeket lakásokban és más, többfelhasználójú
épületekben történő, kültéri használatra tervezték.
Az egység úgy lett kialakítva, hogy használati meleg vizet
biztosítson, térfűtésre nem alkalmas.
Az egység fűtésének teljesítménytartománya 22,4 és 45 kW között
található.
A kültéri egység úgy lett kialakítva, hogy használati meleg víz
üzemmódban működjön –20°C - 35°C környezeti hőmérsékleten.
MEGJEGYZÉS
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3.2.

4.

Kombinációk és opciók

Az EMRQ kültéri egységek csak EKHBRD(1) beltéri egységekkel
használhatók együtt.

4.1.

A kültéri egység üzembe helyezéséhez a következő opcionális
alkatrészek is szükségesek.

■

■

A hűtőközeg-szétválasztó készlet:
Leírás

Modell neve

Az egységhez mellékelt tartozékok
Lásd az alábbi ábrán az 1. helyet azzal kapcsolatban, hogy
hova kell elhelyezni az egységhez mellékelt alábbi
alkatrészeket.

Szerelési kézikönyv

1x

KHRQ22M29H

További hűtőközeg-feltöltés felirata

1x

KHRQ22M64H

Felszerelési információs matrica

1x

KHRQ22M20T

Fluorozott üvegházhatású gázokra figyelmeztető címke

1x

KHRQ22M29T

Fluorozott üvegházhatású gázokra figyelmeztető
többnyelvű címke

1x

refnet osztó

refnet csatlakozás

Tartozékok

KHRQ22M64T

Az optimális szétválasztókészlet kiválasztásával kapcsolatban lásd:
"9.3. A hűtőközeg-szétválasztó készlet kiválasztása", 12. oldal.
A leeresztett víz az alsó lemezből történő központi összegyűjtéséhez
csatlakoztathatja a következő opcionális alkatrészt:
Leírás

Modell neve

Központi leeresztőedény-készlet

KWC25C450

2
Ha fennáll a leeresztőedény fagyásának veszélye, a szerelőnek meg
kell tennie a szükséges intézkedéseket a jég felgyülemlésének
elkerülésére.

3.3.

■

Lásd a fenti ábrán a 2. helyet azzal kapcsolatban, hogy hova
kell elhelyezni az egységhez mellékelt alábbi alkatrészeket.

A kézikönyv célja

EMRQ

Ez a kézikönyv az EMRQ egységek kezelési, üzembe helyezési és
csatlakoztatási eljárásait írja le. A kézikönyv célja, hogy segítsen az
egység megfelelő karbantartásában és az esetleges problémák
megoldásában.
MEGJEGYZÉS

3.4.

1

Az EKHBRD beltéri egység(ek) üzembe helyezése a
beltéri egység szerelési kézikönyvében van leírva.

8

10

12

14

16

Folyadék tartozékcső (1)

1x

1x

1x

1x

1x

Folyadék tartozékcső (2)

1x

1x

1x

1x

1x

1x

—

—

—

—

—

1x

—

—

—

—

—

1x

1x

1x

Ø19.1

1x

—

—

—

—

Ø22.2

—

1x

—

—

—

—

—

1x

1x

1x

1x

—

—

—

—

—

1x

1x

—

—

—

—

—

1x

1x

1x

—

—

—

—

1x

1x

—

—

—

—

—

1x

1x

A modellek azonosítása
Ø22.2

EM

RQ

8

AB

Y1

Gázszívó tartozékcső (1)
Ø22.2

3N~, 380–415 V, 50 Hz
Sorozat

Ø28.6

Fűtőteljesítmény azonosítása (Hp)
Kültéri egység, R410A használatával
Európai többfunkciós hőszivattyú
Gázszívó tartozékcső (2)

Ø28.6

Ø15.9

Elvezető tartozékcső (1)

Ø19.1

Ø19.1
Ø15.9

Elvezető tartozékcső (2)

Ø19.1
Ø22.2

Tartozék csatlakozás
(90°-os szög) (1)

Ø25.4

1x

1x

1x

1x

1x

Tartozék csatlakozás
(90°-os szög) (2)

Ø19.1

1x

1x

1x

1x

1x

1x

—

—

—

—

Tartozék csatlakozás
(1) Az EKHBRD csatlakoztatása csak az EKHBRD_ABX és EKHBRD_AC
modellek esetén lehetséges. A csatlakoztatás NEM lehetséges az
EKHBRD_AA vagy EKHBRD_AB modellek esetén. További részletekért
lásd a műszaki adatkönyvet.
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5.
5.1.

Az egység áttekintése
Az egység felnyitása

Ahhoz, hogy hozzáférjen az egységhez, a következőképpen kell
kinyitni az elülső lemezeket:

13x

Ha kinyitotta az elülső lemezeket, az elektromos alkatrészdoboz az
elektromos alkatrészdoboz fedelének eltávolításával érhető el
a következő módon:

8x
A szervizeléshez hozzá kell férni a kapcsolódoboz PCB-panel
nyomógombjaihoz. A nyomógombok eléréséhez nem kell kinyitni az
elektromos alkatrészdoboz fedelét. Lásd "Helyszíni beállítások
nyomógombokkal", 26. oldal.
VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

VESZÉLY: NE ÉRINTSE MEG A CSŐVEZETÉKEKET ÉS
A BELSŐ ALKATRÉSZEKET
Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.
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5.2.

Az egységben található fő alkotóelemek
1

Kompresszor (Inverter (INV))

8

Elektronikus szabályozószelep (fő) (Y1E, Y3E)

2

Kompresszor (Szabványos (STD), Inverter az EMRQ14+16
modellhez)

9

Elektronikus szabályozószelep (aláhűtés) (Y2E, Y5E)

10

Elektronikus szabályozószelep (töltés) (Y4E)

3

Hőcserélő

11

Négyutas szelep (hőcserélő) (Y2S, Y9S)

4

Ventilátor

12

Négyutas szelep (cső) (Y8S)

5

Ventilátormotor (M1F, M2F)

13

6

Hűtőközeg-szabályzó

Szolenoid szelep (szabályozószelep megkerüléses)
(Y5S)

7

Olajkiválasztó

14

Szolenoid szelep (forró gáz) (Y4S)

15

Szolenoid szelep (Y3S)

16

Szolenoid szelep (Y1S)

17

Szolenoid szelep (Y7S)

18

Szolenoid szelep (Y6S)

19

Elektromos alkatrészdoboz (1)

20

Elektromos alkatrészdoboz (2)

21

Szervizcsatlakozó (hűtőközeg-feltöltés)

22

Elzárószelep (folyadékcső)

23

Elzárószelep (szívócső)

24

Elzárószelep (elvezető gázcső)

4

4

5

5

20

19

13

13

3 11 12

7

11

6

3

18
14
10
8

21

7

9

2
11

1
9

8 13

22

22 23 24
3

9 8
9

17 16 15

8 13

SV

SV

3
11

7
S1NPH
SENPH

7
12

15
SV

24

S1PH
HPS
SV

S2PH
HPS

SV

23

6
STD

S2NPL
SENPL

SV

10

SV

INV

16

21

2
Szerelési kézikönyv
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1
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5.3.

A kapcsolódobozban található fő alkotóelemek

Elektromos alkatrészdoboz (bal oldali kapcsolódoboz)

Elektromos alkatrészdoboz (jobb oldali kapcsolódoboz)

Csak az EMRQ8~12 modell esetében

Minden modell esetében

1

1
2
4

2
5
4

5
3
5

5

Csak az EMRQ14+16 modell esetében
5

5

5

5

5

5

1

Fő PCB-panel

2

Sub 1 PCB-panel

3

X1M csatlakozóblokk
Tápfeszültség csatlakozóblokk, amelyre a tápfeszültség helyszíni
huzalozása könnyen beköthető.

4

X1M a fő PCB-panelen. Csatlakozóblokk az átviteli huzalozáshoz.

5

Kábelrögzítő pontok.
A kábelrögzítő pontokon a helyszíni huzalozást a kábelszorítókkal
a kapcsolódobozhoz kell rögzíteni, hogy a vezetékeken esetleg
fellépő húzóerő miatt ne lazuljon meg a csatlakozás.

1

3
3
2
3

3

3

3

3

3

1

Sub 2 PCB-panel

2

X2M csatlakozóblokk

3

Kábelrögzítő pontok.
A kábelrögzítő pontokon a helyszíni huzalozást a kábelszorítókkal
a kapcsolódobozhoz kell rögzíteni, hogy a vezetékeken esetleg
fellépő húzóerő miatt ne lazuljon meg a csatlakozás.

4

K2M mágneskapcsoló

5

Áramérzékelő PCB-panel

EMRQ8~16ABY1
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6.

A berendezés helyének
megválasztása

MEGJEGYZÉS

■

FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg arról, hogy megfelelő óvintézkedéseket
tett az ellen, hogy kisméretű állatok költözzenek
a berendezésbe.
Az elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények
működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is.
Kérje meg az ügyfelet, hogy a berendezés körüli területet
tartsa tisztán és üresen.

A kézikönyvben leírt berendezés rádiófrekvenciás
energiából létrejövő elektromos zajt okozhat.
A berendezés megfelel az ilyen interferencia
elleni védelmet nyújtó specifikációknak. Azonban
arra nincs garancia, hogy egy adott üzembe
helyezés során nem alakul ki interferencia.
Ezért ajánlott a sztereó berendezésektől,
számítógépektől stb. megfelelő távolságra
elhelyezni a berendezést és az elektromos
vezetékeket.
3
2

Ez egy A osztályú termék. Otthoni környezetben a termék
rádióinterferenciát
okozhat.
Ebben
az
esetben
előfordulhat, hogy a felhasználónak meg kell tennie a
szükséges lépéseket.

m

m
0
50
≥1 mm
0
00
≥1

VIGYÁZAT
A készülék ne legyen hozzáférhető bárki számára,
biztonságos helyen helyezze üzembe, ahol nem érhető el
könnyen.

4

5

≥1500 mm
≥1
50
0m
m

1

Ez az egység alkalmas kereskedelmi és könnyűipari
használatra is, mind beltéren, mind kültéren.

2
3
1

Személyi számítógép vagy rádió

2

Biztosíték

Olyan helyszínt válasszon az üzembe helyezéshez, amely megfelel
a következő feltételeknek:

3

Földzárlatvédelem

4

Távirányító

■

5

Beltéri egység

Általános óvintézkedések az üzembe helyezés helyszínén

Az alapnak elég erősnek kell lennie, hogy elbírja a berendezés
súlyát. A rezgés és a zaj megelőzése, valamint a stabilitás
érdekében a padló egyenes legyen.

■

A berendezés körül elegendő hely legyen a karbantartáshoz és
a szervizeléshez (lásd "7.2. Szerelési tér", 9. oldal).

■

Az egység körül legyen elegendő tér a szellőzéshez.

■

Ahol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye.

■

A
berendezés
környezetben.

■

A berendezés helyét a vonatkozó szabályozásnak megfelelően
válassza ki, és úgy, hogy az egység által keltett zaj ne zavarjon
senkit.

■

Minden csőbekötési hosszúságot és távolságot figyelembe kell
venni (lásd: "9.4. A rendszer csöveinek korlátozásai", 12. oldal).

■

Gondoskodjon arról, hogy vízszivárgás esetén a víz ne tegyen
kárt az üzembe helyezési helyiségben és annak környezetében.

■

Ha kisméretű helyiségben helyezi üzembe a berendezést,
ügyeljen arra, hogy egy esetleges szivárgás esetén a hűtőközeg
koncentrációja ne haladja meg az engedélyezett határértéket.

nem

használható

■

robbanásveszélyes

■

A gyenge vételű helyeken tartson legalább 3 m
távolságot
az
egyéb
berendezések
elektromágneses
zavarásának
megelőzése
végett, és használjon szigetelőcsöveket az
erősáramú és átviteli vezetékekhez.
Maga az R410A hűtőközeg nem mérgező, nem
gyúlékony és a használata biztonságos. Ha
azonban a hűtőközeg szivárog, a koncentrációja a
helyiség méretétől függően meghaladhatja
a megengedett értéket. Emiatt szivárgás elleni
intézkedésekre
lehet
szükség.
Lásd
"17. Figyelmeztetés a hűtőközeg-szivárgással
kapcsolatban", 29. oldal.
Ne szerelje fel a következő helyekre.
■

Olyan helyek, ahol kénes savak vagy más
korrozív gázok lehetnek a levegőben.
A rézcsövek és forrasztott illesztések
korrodálódhatnak, így szivároghat a hűtőközeg.

■

Olyan helyek, ahol ásványi olaj gőze vagy
pára lehet a levegőben.
A műanyag alkatrészek tönkremehetnek és
leeshetnek vagy vízszivárgást okozhatnak.

■

Olyan
helyek,
ahol
elektromágneses
hullámokat kibocsátó berendezések vannak.
Az elektromágneses hullámok meghibásodást
okozhatnak a vezérlőrendszerben, így az nem
tud megfelelően működni.

■

Olyan helyek, ahol gyúlékony gázok
szivároghatnak, ahol hígítót, benzint vagy
más illékony anyagokat használnak, vagy
ahol szénpor vagy más gyúlékony anyag van
a levegőben.
A szivárgó gáz összegyűlhet az egység körül
és robbanást okozhat.

A túl magas hűtőközeg-koncentráció zárt térben
oxigénhiányt okozhat.

■

Szerelési kézikönyv

7

Az üzembe helyezés során vegye számításba az
erős szelet, tájfunokat vagy földrengéseket.
A
nem
megfelelő
üzembe
helyezés
következtében az egység felborulhat.
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■

Időjárásfüggő óvintézkedések
■

Olyan helyet válasszon, ahol az eső a lehető legjobban
elkerülhető.

■

Ellenőrizze, hogy az egység légbeeresztő nyílása nem a fő
szélirányban van. A szemből fújó szél zavarja az egység
működését. Ha szükséges, egy védőlappal akadályozza
a szelet.

■

Biztosítsa, hogy a víz ne tehessen kárt az üzembe helyezés
helyében. Ehhez szerelje fel az alapot vízelvezetőkkel, és
előzze meg a víz összegyűlését.

■

Ne szerelje fel az egységet olyan helyeken, ahol nagy
mennyiségű só van a levegőben, például az óceán közelében.

Olyan helyeken, ahol erős havazás lehetséges, nagyon fontos
olyan üzembe helyezési helyet választani, ahol a hó nem
befolyásolja az egység működését. Ha oldalirányú havazás is
lehetséges, ellenőrizze, hogy a hőcserélőt nem éri a hó (ha
szükséges, építsen oldalsó tetőt).

1

Hely kiválasztása hideg éghajlaton
MEGJEGYZÉS

■

Ha alacsony kültéri környezeti hőmérséklet mellett
működteti az egységet, mindig kövesse az
alábbiakban leírt útmutatásokat.
2

A szél és a hó elleni védelem érdekében helyezzen el egy
terelőlemezt a kültéri egység levegő felőli oldalán:

7.
7.1.

1

Építsen egy nagy tetőt.

2

Építsen egy állványt.
Elég magasra helyezze az egységet, hogy ne temethesse
be a hó.

Méretek és szerelési tér
A kültéri egység méretei
A 1162

A 722~737

1

B

163
234

177
100

64

577

B

1570

Terelőlemez

1680

1

129 160

67
1032
1109
1300

67
765

(a távolságok mm-ben lettek megadva)
1

EMRQ8~16ABY1
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7.2.

■ Olyan felszerelés esetében, ahol az A+B+C+D oldalakon
akadályok vannak, az A+C oldalak falmagassága nem
befolyásolja a szerelési tér méreteit. A B+D oldali
falmagasságok a szerelési tér méreteire kifejtett hatásáról
lásd a fenti ábrát.

Szerelési tér

Az egység körüli tér elegendő a szereléshez, és rendelkezésre áll
a levegőbemenethez és -kimenethez szükséges minimális tér.
(Tekintse meg az alábbi ábrát, és válassza ki az egyik lehetőséget).

■ Olyan felszerelés esetében, ahol csak az A+B oldalakon
vannak akadályok, a falmagasságok nem befolyásolják
a jelzett szerelési terek méreteit.

b
a

c

■ A rajzokon jelzett szükséges szerelési tér teljes terhelés
melletti
fűtés
üzemmódra
vonatkoznak,
a
jég
felgyülemlésének figyelembevétele nélkül.
Ha hideg éghajlaton van az üzembe helyezés helye, akkor
az összes fenti méretnek >500 mm-nek kell lennie a kültéri
egységek közötti jégfelgyülemlés megelőzése végett.

d

b
a

e

c

e

8.

d

8.1.

c

e

Vizsgálat

A berendezést a szállításkor ellenőrizni kell, és minden sérülést
azonnal jelezni kell a szállító felé.

b
a

A berendezés vizsgálata, kezelése
és kicsomagolása

f

8.2.

Kezelés

Az egység kezelése során vegye figyelembe a következőket:

d
1

Törékeny, óvatosan szállítsa.
Tartsa álló helyzetben, hogy a kompresszor ne sérüljön meg.

b
a

2

Előre válassza ki az útvonalat, ahol be kívánja vinni az
egységet.

3

A készüléket az eredeti csomagolásban vigye minél közelebb
a végleges üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze
a szállítás során okozott sérüléseket.

c

e
d

b
2
4

4
2

2

1
a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm

a ≥200 mm
b ≥300 mm

a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm
e ≥100 mm

a ≥200 mm
b ≥300 mm

a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm
f ≥600 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm
e ≥100 mm
f ≥500 mm

a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm
e ≥100 mm

e ≥400 mm

4

1

Csomagolás

2

Emelőheveder

3

Nyílás

4

Védőelem

43

Az egységet lehetőleg daruval és 2, legalább 8 m hosszú
hevederrel emelje fel, a fenti ábrán látható módon.
Mindig használjon védőelemeket a hevederek sérüléseinek
megelőzésére, és figyeljen az egység súlyközéppontjára.
MEGJEGYZÉS

Használjon ≤20 mm széles emelőhevedert, amely
megfelelően elbírja az egység súlyát.

Targoncával csak akkor szállítható, ha az egység a raklapon
marad, a fenti ábrán látható módon.

h2

h1
500

1500

3
4

(a távolságok mm-ben lettek megadva)
ABCD

A szerelési tér oldalai akadályokkal
Beszívás oldala

Szerelési kézikönyv
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8.3.

Kicsomagolás

8.4.
■

VIGYÁZAT
A sérülések elkerülése végett ne érjen a levegő bemeneti
nyílásához és a készülék alumínium ventilátorszárnyaihoz.
■

A berendezés üzembe helyezése
A rezgés és a zaj megelőzése érdekében győződjön meg róla,
hogy az egység kellően erős alapon van elhelyezve.

MEGJEGYZÉS

Bontsa ki ez egységet a csomagolóanyagokból:

Ha az egység felszerelési magasságát növelni kell, ne
csak a sarkok megtámasztására használjon
állványokat:

≥100

≥100

X

Nem engedélyezett

O

Engedélyezett (mértékegység: mm)

6 7

1

2

3

4

5

765

Az egységet egy szilárd hosszirányú alapra (acélgerenda-keret
vagy beton) kell felszerelni, és ellenőrizni kell, hogy az egység
alatti alap nagyobb a szürkével jelölt területnél:

≥765

■

729

Az alap magassága legalább 150 mm legyen a padlótól.
Olyan helyeken, ahol erős havazás fordulhat elő, a felszerelés
helyétől és a körülményektől függően ezt a magasságot növelni
kell.

631

■

1300
1162

(a távolságok mm-ben lettek megadva)
kárt

az

egységben,

amikor

FIGYELMEZTETÉS
Tépje szét és dobja ki a műanyag tasakokat, hogy
a gyerekek ne játszhassanak velük. Ha a gyermekek
műanyag zacskóval játszanak, fennáll a fulladásos halál
veszélye.
■

Távolítsa el a 4 csavart, amelyek a raklaphoz rögzítik az
egységet.

■

Ellenőrizze, hogy a "4.1. Az egységhez mellékelt tartozékok",
3. oldal részben említett összes tartozék benne van az
egységben.

■

1

Furat az alap csavarozásához

2

Az alap belső mérete

3

Az alap csavarfuratai közötti távolság

4

A berendezés mélysége

5

Az alap külső mérete

6

Az alap hosszirányú mérete

7

Az alap csavarfuratai közötti távolság

Rögzítse az egységet négy M12
alapcsavarral.
Az
alapcsavarokat
lehetőleg addig csavarozza be, míg
20 mm-re állnak ki az alap felületéből.

MEGJEGYZÉS

EMRQ8~16ABY1

Daikin Altherma kültéri egység
4P501819-1 – 2017.08

20 mm

Vigyázzon, hogy ne tegyen
vágóeszközzel távolítja el a fóliát.

■

Készítsen elő egy vízelvezető csatornát az alap
körül az egység körüli vízfelesleg elvezetésére.
A fűtés üzemmódban és negatív kültéri
hőmérsékletek esetén a kültéri egységből
elvezetett víz megfagy. Ha nem gondoskodik
a víz elvezetéséről, az egység körül nagyon
csúszóssá válhat a talaj.

■

Ha korrozív környezetben
szereli fel az egységet,
műanyag alátétes anyát
használjon (1), hogy az
anya
alsó
része
ne
rozsdásodjon be.

1

Szerelési kézikönyv
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9.

Hűtőközeg-csövek mérete
és engedélyezett csőhossz

9.1.

■

Válasszon az alábbi táblázatból a beltéri egység teljes
teljesítménytípusának, illetve a csatlakoztatott leágazásnak
megfelelően:

A csövek anyagának kiválasztása

MEGJEGYZÉS

■

B. Két hűtőközeg-szétválasztó készlet közötti csövek

Csövek külső átmérőjének mérete (mm)

A csöveknek és más nyomás alatt álló részeknek meg
kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, és
alkalmasnak kell lenniük a hűtőközeggel való
használatra. Foszforral dezoxidált, toldás nélküli
rézcsöveket használjon a hűtőközeghez.

A csövekben található idegen anyagoknak (beleértve
a gyártáshoz használt olajat is) ≤30 mg/10 m értékűnek kell
lenniük.
Keménységi fok: olyan keménységi fokú csöveket használjon,
amely megfelel az alábbi táblázatban szereplő csőátmérőknek.
Cső Ø

A csövek keménységi foka

≤15,9

O

≥19,1

1/2H

Beltéri egység
teljesítménymutat
ója

Elvezető gázcső

Folyadékvezeték

<150

12,7

9,5

150≤x<200

15,9

9,5

200≤x<290

19,1

9,5

290≤x<420

19,1

12,7

420≤x<520

28,6

15,9

Példa:
Teljes teljesítmény a csatlakoztatott leágazás esetén B1 =
teljesítménymutató beltéri 2 + teljesítménymutató beltéri 3 = 240
C. A hűtőközeg-szétválasztó készlet és a beltéri egység közötti
csövek
A beltéri egységhez való közvetlen kapcsolat csőméretének meg kell
egyeznie a beltéri egység csatlakozásának méretével:

O = Lágyított
1/2H = Félkemény

Csövek külső átmérőjének mérete (mm)

9.2.

A csövek méretének kiválasztása
EKHBRD

MEGJEGYZÉS

■

A csak fűtés üzemmódú beltéri egységekhez
2 cső szükséges (csak folyadék és elvezető).

■

Beltéri egységek teljesítménymutatója

Elvezető gázcső

Folyadékvezeték

15,9

9,5

A hűtőközegcsövek csővastagságának meg kell felelnie a
vonatkozó jogszabályoknak. Az R410A csövek minimális
csővastagságának meg kell felelnie az alábbi táblázatnak.
Cső Ø

Minimális vastagság t (mm)

EKHBRD011

100

6,4

0,80

EKHBRD014

125

9,5

0,80

EKHBRD016

140

12,7

0,80

15,9

0,99

19,1

0,80

22,2

0,80

28,6

0,99

■

Méret: a következő táblázat használatával határozza meg
a megfelelő méretet:

■
B1
b

a
A
1

100

C

C

2

100

3

Ha a szükséges csőméretek (hüvelykben megadott méretek)
nem állnak rendelkezésre, más átmérőjű (mm-ben megadott
méretek) csövek is használhatók az alábbiak figyelembe
vételével:
■ válassza
a
csőméretet.

C

szükséges

csőmérethez

legközelebbi

■ megfelelő illesztőegységeket használjon a hüvelykes
csövekről a mm-es csövekre való váltáshoz (nem tartozék).

140

Refnet csatlakozás

A. Cső a kültéri egység és az első elágazó cső között
Csövek külső átmérőjének mérete (mm)
Kültéri egység
teljesítménytípusa (Hp)

Elvezető gázcső

Folyadékvezeték

8

15,9

9,5

10

19,1

9,5

12

19,1

12,7

14+16

22,2

12,7

MEGJEGYZÉS

Soha ne növelje a gázelvezető csövek méretét.

Szerelési kézikönyv
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9.3.

A hűtőközeg-szétválasztó készlet kiválasztása

3. példa: Elágazás refnet osztóval

Hűtőközeg refnetek
■

Ha a kültéri egység oldalától számított első elágazásnál refnet
csatlakozást használ, válasszon a következő táblázattól a kültéri
egység teljesítményének megfelelően (például a refnet
csatlakozás)

a
H1
b
1

e

d

c
2

4

3

f

H2
5

A hűtőközeg-szétválasztó készlet neve
Kültéri egység
teljesítménytípus
a (Hp)

Maximális engedélyezett hosszok
2 cső

8+10

KHRQ22M29T9

12~16

KHRQ22M64T

■

Az első elágazáson kívüli refnet csatlakozásoknál (például
a b refnet
csatlakozó),
válassza
ki
a
megfelelő
szétválasztókészlet-modellt a hűtőközeg-szétválasztó után
csatlakozó összes beltéri egység összes kapacitása alapján.
A hűtőközeg-szétválasztó készlet neve

Beltéri egység
teljesítménymutat
ója

2 cső

<200

KHRQ22M20T

200≤x<290

KHRQ22M29T

290≤x<520

KHRQ22M64T

■

A refnet osztókkal kapcsolatban válasszon az alábbi táblázatból
a refnet osztó után csatlakoztatott beltéri egységek teljes
kapacitásának megfelelően:
A hűtőközeg-szétválasztó készlet neve

Beltéri egység
teljesítménymutat
ója

2 cső

<200

KHRQ22M29H

200≤x<290

KHRQ22M29H

290≤x<520

KHRQ22M64H

A hűtőközeg-szétválasztó készletek csak az R410A
hűtőközeggel használhatók.

MEGJEGYZÉS

Tényleges csőhossz a kültéri és beltéri egység között ≤100 m
1. példa: a+b+c+d+e≤100 m
2. példa: a+f+h≤100 m
3. példa: a+f≤100 m
Egyenértékű csőhossz a beltéri és kültéri egység között ≤120 m
(egyenértékű refnet csőhossz 0,5 m és 1,0 m-es refnet osztó)
A kültéri és összes beltéri egység közötti teljes csőhossz ≤300 m
Csőhossz az első szétválasztókészlettől (refnet csatlakozó vagy
refnet osztó) a beltéri egységig ≤40 m
[1 példa]: 5. egység: b+c+d+e≤40 m
[2. példa]: 3. egység: b+e≤40 m, 5. egység: f+h≤40 m
[3. példa]: 5. egység: f≤40 m

Maximális engedélyezett magasságkülönbség
A kültéri és beltéri egységek magassága közötti különbség H1≤40 m
A
legalacsonyabb
és
legmagasabb
magasságkülönbsége H2≤15 m.
MEGJEGYZÉS

A rendszer csöveinek korlátozásai

A csövek hosszának korlátozásai
Győződjön meg róla, hogy a felszerelést a maximális engedélyezett
csőhosszra, a maximális szintkülönbségre és a szétválasztás utáni
maximális hosszra vonatkozó korlátozások betartásával hajtja végre,
az alább jelzett módon:

egység

Ha kültéri és beltéri egységek közötti egyenértékű
csőhossz legalább 90 m, a fő folyadékcső méretét
növelni kell. Soha ne növelje a gázelvezető csövek
méretét.
A csövek hosszától függően csökkenhet a
teljesítmény, de még ilyen esetben is növelhető a fő
folyadékcső mérete.
HP

9.4.

beltéri

Folyadék Ø (mm)

8+10

9,5 → 12,7

12~16

12,7 → 15,9

Győződjön meg róla, hogy a felszerelést a maximális
engedélyezett
csőhosszra,
a
maximális
szintkülönbségre és a szétválasztás utáni maximális
hosszra vonatkozó korlátozások betartásával hajtja
végre, a fent jelzett módon.

1. példa: Elágazás refnet csatlakozással

a

b
A

c

d

B

f

e

C

g
1

h
2

H1

D

i
3

4 H2
5

2. példa: Elágazás refnet csatlakozással és refnet osztóval

f

a

A

B

b

H1

h

g
4

c

e

d
1

2

H2

3
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10. A hűtőközegcsövekkel kapcsolatos
korlátozások
■

Ne hagyja, hogy a kijelölt hűtőközegen kívül bármi más
a fagyasztókörbe kerüljön, például levegő stb. Ha az egységen
végzett munka közben kiszivárog a hűtőközeg gáz, azonnal
alaposan szellőztesse ki a helyiséget.

■

Az R410A hűtőközeget
használja

■

Üzembe helyezési eszközök:
Győződjön meg arról, hogy csak olyan üzembe helyezési
eszközöket használ (osztott mérős töltőtömlő, töltőcső stb.),
amelyek csak az R410A üzembe helyezése során
használatosak, hogy kibírják a nyomást, és megelőzze , hogy
idegen anyagok (pl. ásványi olajak és nedvesség) kerüljenek
a rendszerbe.

■

■

csak

hűtőközeg

10.1. Figyelmeztetés a forrasztáshoz
■

A forrasztást nitrogén atmoszféra alatt végezze.
Ha nitrogén atmoszférát használ, megelőzheti a cső belsejében
a nagy mennyiségű oxidréteg kialakulását. Az oxidréteg árt
a hűtőközegrendszer szelepeinek és kompresszorainak, és
gátolja a megfelelő működést.

■

A nitrogén nyomását állítsa 0,02 MPa értékre (azaz éppen
annyira, hogy érezhető legyen a bőrön) egy nyomáscsökkentő
szelep segítségével.

hozzáadásakor

1

A felszerelés időtartama

Védelmi módszer

Egy hónapnál több

Szorítsa el a csövet

Egy hónapnál kevesebb
Szorítsa el vagy ragassza
le a csövet

Az időtartamtól
függetlenül

-

Tömítőanyagok (nem tartozék) használatával zárja
le a réseket a kimenő csövek esetében. (Az egység
teljesítménye csökken, és kis méretű állatok juthatnak
be az egységbe.)
Példa: cső kivezetése elöl.

1

Hűtőközeg-csövek

2

Forrasztandó rész

3

Tekercselés

4

Kézi szelep

5

Nyomáscsökkentő szelep

6

Nitrogén

-

1

Miután minden csövet csatlakoztatott, ellenőrizze, hogy
nincs-e gázszivárgás. Nitrogénnel hajtson végre
gázszivárgás-ellenőrzést.

5

6

A
csőcsatlakozások
forrasztásánál
ne
használjon
antioxidánsokat.
A visszamaradt anyag eltömítheti a csöveket, és tönkreteheti
a berendezéseket.

■

Réz hűtőközegcsövek forrasztásához ne használjon flux
segédanyagot. Használjon foszforos rézforrasztó ötvözetet
(BCuP), amelyhez nem szükséges flux használata.

■

A flux rendkívül káros hatással bír a hűtőközegcsövek
rendszerére. Ha például klóralapú flux segédanyagot használ,
a csövek korrodálódnak, ha pedig fluort tartalmaz, az károsítja
a hűtőközegolajat.

10.2. A hűtőközeg-csövek csatlakoztatása
■

Az üzembe helyezést szerelőnek kell végeznie,
a felhasznált anyagoknak és az üzembe
helyezésnek pedig meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak.
Európában
az
EN378
szabványt kell követni.

■

Győződjön meg róla, hogy a helyszíni csövek és
a csatlakozások nincsenek nyomásnak kitéve.

Tömítse el a "
" jellel
jelzett területeket.
(Ha a csövet az elülső
lemezen keresztül vezeti.)

Csak tiszta csöveket használjon.
A sorja eltávolításakor tartsa a cső végét lefelé.
Zárja le a csővéget a falon való átbujtatáskor, hogy ne
kerüljön bele szennyeződés.

4

■

MEGJEGYZÉS

1

3

6

Vákuumszivattyú:
Kétszakaszos vákuumszivattyút használjon nem visszaeresztő
szeleppel.
Győződjön meg róla, hogy a szivattyú olaja nem folyik ellenkező
irányba a rendszerbe, amikor a szivattyú nem üzemel.
Olyan vákuumszivattyút használjon, amely –100,7 kPa (5 Torr,
–755 mm Hg) nyomásig tud szivattyúzni.
Szennyezés elleni védelem a csövek felszerelés során
- Tegyen megfelelő intézkedéseket, hogy ne kerülhessen
a rendszerbe idegen anyag, például nedvesség vagy
szennyeződések.

2

1.

Döntse el, hogy elülső vagy oldalsó csatlakozást kíván
használni.
A hűtőközegcsövek felszerelése elülső vagy oldalsó
csatlakozással (alulról kivéve) lehetséges, az alábbi ábrán
látható módon:

3
2
1

Szerelési kézikönyv
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1

Bal oldali csatlakozás

2

Elülső csatlakozás

3

Jobb oldali csatlakozás
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Az elülső csatlakozáshoz távolítsa el az elülső borítást
a következő módon:

2.

Távolítsa el az elszorított csöveket
Az elzárószelepben maradó gáz vagy olaj
lerepítheti az elszorított csövet. Az alább leírt
utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt
vagy
személyi
sérülést
okozhat,
amely
a körülményektől függően súlyos is lehet.

MEGJEGYZÉS

A következő eljárással távolítsa el az elszorított csöveket:
1

Távolítsa el a szelep fedelét, és ellenőrizze, hogy minden
elzárószelep teljesen el van zárva.
1

3x

2
3

Az oldalsó csatlakozáshoz el kell távolítani az alsó lemezen
található kilökőlapot:
1 2

Nagy kilökőlap

2

Fúró

3

Fúrópontok

Szervizcsatlakozó és
a szervizcsatlakozó fedele

2

Elzárószelep

3

Helyszíni csövek csatlakozása

4

Elzárószelep fedele

4

3

2

1

1

Csatlakoztassa a vákuumszivattyúzó/visszanyerő egységet az
összes elzárószelep szervizcsatlakozójához.
14
6
11

9
8

10
7

12
MEGJEGYZÉS

Óvintézkedések a kilökőlapok lyukasztásakor

1

■

Vigyázzon arra,
a készülékházban

■

A kilökőlapok kilyukasztása után javasoljuk, hogy
távolítsa el a sorjákat, és javítófestékkel fesse le
a széleket és a szélek körüli területeket, hogy
megelőzze a rozsdásodást.

■

hogy

ne

tegyen

16

13

kárt

17
18
15

4

19
3

2

Amikor elektromos vezetékeket vezet át
a kilökőlapokon, a fent látható módon tekerje
körül védőszalaggal a vezetékeket, hogy
megelőzze a sérüléseket.

3

5

1

Osztott mérő

2

Nitrogén

3

Mérőeszköz

4

R410A hűtőközegtartály (szifonrendszer)

5

Vákuumszivattyú

6

Töltőtömlő

7

Hűtőközegtöltő csatlakozója

8

Elvezetőcső elzárószelepe

9

Szívó gázcső elzárószelepe (nincs használatban)

10

Folyadékcső elzárószelepe

11

A szelep

12

B szelep

13

C szelep

14

Kültéri egység

15

A beltéri egységbe

16

Elzárószelep

17

Szervizcsatlakozó

18

Helyszíni csövek

19

Gázáramlás

Egy visszanyerő egységgel nyerje vissza a gázt és az olajat az
elszorított csőből.
Ne eresszen gázokat a légtérbe.

4
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5

Ha az elszorított csövek
részletezésen az alábbi
lépésének utasításait.
Ha az elszorított csövek
részletezésen az alábbi
lépésének utasításait.

alsó része úgy néz ki, mint az A
ábrán, kövesse az eljárás 7-8.

Biztonsági előírások a helyszíni csövek csatlakoztatásával
kapcsolatban.

alsó része úgy néz ki, mint a B
ábrán, kövesse az eljárás 6-7-8.

Adja hozzá a forrasztóanyagot az ábrán látható módon.

3

2

A B

1

4

6

1

Elszorított csövek

2

Elzárószelep

3

Szervizcsatlakozó

4

A forrasztófém olvadási pontja. A csövet közvetlenül
a forrasztási vagy jelölési pont fölött vágja le.

Az elvezető gázcsövek elzárószelepeinek esetében vágja le a
kisebb elszorított cső alsó részét egy megfelelő eszközzel (pl.
csővágóval, metszőollóval, …). Hagyja kicsöpögni a maradék
olajat, ha a visszanyerés nem volt teljes:

■

Mindenképpen
a
mellékelt
tartozékcsöveket
használja, amikor a helyszíni csöveken dolgozik.

■

Ellenőrizze, hogy a helyszínen felszerelt csövek nem
érintkeznek más csövekkel, az alsó vagy az oldalsó
lemezzel. Különösen az oldalsó és alsó csatlakozás
esetében gondoskodjon a cső szigeteléssel való
megfelelő védelméről, hogy ne érintkezhessen
a készülék házával.

Az elzárószelep és a helyszíni csövek közötti tartozékcsövekkel
létrehozott csatlakozást a következőképpen kell kialakítani:

A

B

3
2

3
2
1

1

4
4

7

4
9

8
5
6
Várja meg, hogy az olaj teljesen kicsöpögjön.
7

Közvetlenül a forrasztási pont, vagy ennek hiánya esetén a
jelölési pont fölött vágja le az elszorított folyadékcsövet és az
elvezető gázcső elzárószelepét egy csővágóval.

C
3
2

Sose távolítsa el az elszorított csöveket forrasztással.

8

3.

1

Várja meg, amíg az összes olaj kicsöpög, mielőtt folytatná
a helyszíni csövek csatlakoztatását, hátha nem volt teljes
a visszanyerés.

A hűtőközegcsövek csatlakoztatása a kültéri egységhez.

MEGJEGYZÉS

A tartozékcsövek kivételével minden
egységek közötti csővezeték nem tartozék.

helyi

A

Elülső csatlakozás

B

Alsó csatlakozás

C

EMRQ8

1

Folyadékcső elzárószelepe

2

Szívó gázcső elzárószelepe (nincs használatban)

3

Elvezető gázcső elzárószelepe

4

Forrasztás

5

Folyadék tartozékcső (1)

6

Elvezető tartozék gázcső (1)

7

Tartozék csatlakozás (90°-os szög) (2)

8

Folyadék tartozékcső (2)

9

Elvezető tartozék gázcső (2)

MEGJEGYZÉS

Szerelési kézikönyv

15

Győződjön meg róla, hogy a helyszíni csövek nem
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A fenti, szétválasztókészletekhez vezető csatlakozások kialakítása a
szerelő felelőssége (helyszíni csövek).

Az elzárószelep használata

4.

Az elzárószelep megnyitása

A hűtőközeg-csövek elágazása
A hűtőközeg-szétválasztó készlet felszerelésével kapcsolatban
lásd a készlethez mellékelt szerelési kézikönyvet.

1.

Távolítsa el a szelepfedelet.

2.

Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm /
elvezető oldal: 8 mm) az elzárószelepre, és fordítsa az
elzárószelepet az óramutató járásával ellentétes irányba.

3.

Amikor nem tudja tovább fordítani az elzárószelepet, hagyja
abba a fordítást.
A szelep most már nyitva van.

Az elzárószelep elzárása
±30°

A

1

1.

Távolítsa el a szelepfedelet.

2.

Helyezzen be egy imbuszkulcsot (folyadék oldal: 4 mm /
elvezető oldal: 8 mm) az elzárószelepre, és fordítsa az
elzárószelepet az óramutató járásával egyező irányba.

3.

Amikor nem tudja tovább fordítani az elzárószelepet, hagyja
abba a fordítást.
A szelep most már zárva van.

1

B

Zárás iránya
1

Folyadék oldal

Vízszintes felület

Gáz oldal

Kövesse az alább leírt feltételeket:
■

Úgy helyezze el a refnet csatlakozást, hogy vagy vízszintesen
vagy függőlegesen ágazzon el.

■

Úgy helyezze el a refnet csatlakozást, hogy vízszintesen
ágazzon el.

10.3. Útmutatás az elzárószelep kezeléséhez

Figyelmeztetés az elzárószelep fedelének kezelésével
kapcsolatban

Figyelmeztetés az elzárószelep kezelésével kapcsolatban

■

Az elzárószelep fedele a nyíl által
jelzett helyen van lezárva. Ügyeljen
arra, hogy ne tegyen benne kárt.

■

Az elzárószelep használata után
győződjön
meg
arról,
hogy
biztonságosan
meghúzza
az
elzárószelep fedelét. A húzási nyomatékot lásd az alábbi
táblázatban.

■

Az elzárószelep fedelének meghúzása után ellenőrizze, hogy
nem szivárog-e a hűtőközeg.

■

Győződjön meg róla, hogy mindkét elzárószelep nyitva van
a működés alatt.

■

Az alábbi ábrán látható az elzárószelep kezeléséhez szükséges
összes alkatrész neve.
1
2
3

1

Szervizcsatlakozó és
a szervizcsatlakozó fedele

2

Elzárószelep

3

Helyszíni csövek csatlakozása

4

Elzárószelep fedele

4
■

Az elzárószelep a gyári állapotában zárva van.

Figyelmeztetés az szervizcsatlakozó kezelésével
kapcsolatban
■

Mindig szelepbenyomó tűvel ellátott feltöltőtömlőt használjon,
mivel a szervizcsatlakozó Schrader típusú szelep.

■

A szervizcsatlakozó használata után győződjön meg arról, hogy
biztonságosan meghúzza a szervizcsatlakozó fedelét. A húzási
nyomatékot lásd az alábbi táblázatban.

■

A szervizcsatlakozó fedelének meghúzása után ellenőrizze,
hogy nem szivárog-e a hűtőközeg.

Meghúzási nyomatékok
Meghúzási nyomaték (N•m)
Elem

Elzárószelep fedele, folyadék oldal

EMRQ8~16ABY1
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8

10

12

13,5~16,5

14

16

18~22

Elzárószelep fedele, elvezető oldal

22,5~27,5

Szervizcsatlakozó fedele

11,5~13,9

Szerelési kézikönyv
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10.4. Szivárgásteszt és vákuumszivattyús szárítás
Nagyon fontos, hogy minden hűtőközegcsővel kapcsolatos munkát
végezzen el a (kültéri és beltéri) egységek bekapcsolása előtt.

Hűtőközegcsövek felszerelése, szivárgásteszt,
vákuumszivattyúzás bármely beltéri vagy kültéri
egység elektromos felszerelése után

Az egységek bekapcsolásakor a szabályozószelepek működésbe
lépnek. Ez azt jelenti, hogy bezárulnak. A helyszíni csövek
szivárgástesztje és vákuumszivattyús szárítása ilyenkor nem
lehetséges.

A szivárgásteszt és a vákuumos szivattyúzás előtt használja
a 2-21=1 kültéri egység beállítást (lásd: 29. oldal). Ez a beállítás
kinyitja az összes helyszíni szabályozószelepet és szolenoid
szelepet, hogy biztosítsa az R410A útját a csövekben.

Ezért
a
kezdeti
üzembe
helyezés,
szivárgásteszt
vákuumszivattyús szárítás két módszerét írja le a kézikönyv.
Befejeződött
a hűtőközegcsövekkel
kapcsolatos munka?

Nem

és
MEGJEGYZÉS

A beltéri egység és/vagy
a kültéri egység már be
volt kapcsolva?

Használja a következő
eljárást: "Hűtőközegcsövek
felszerelése, szivárgásteszt,
vákuumszivattyúzás az
elektromos felszerelés előtt
(normál felszerelési
módszer)", 17. oldal

Igen
Használja a következő
eljárást: "Hűtőközegcsövek
felszerelése, szivárgásteszt,
vákuumszivattyúzás bármely
beltéri vagy kültéri
egység elektromos
felszerelése után", 17. oldal

■

Győződjön meg arról, hogy a kültéri egységhez
csatlakozó ÖSSZES beltéri egység be van
kapcsolva.

■

Várjon, amíg a kültéri egység befejezi az
inicializációt.

Az összes csőszerelési munka befejezése után a következőket kell
végrehajtani:
■

a hűtőközegcsövek szivárgásának ellenőrzése

■

vákuumszivattyús szárítás a hűtőközegcsövekben található
összes nedvesség eltávolítására.

Ha lehetséges, hogy nedvesség van a hűtőközegcsövekben (például
esővíz juthatott a csövekbe), először hajtsa végre az alábbi
vákuumszivattyús szárítási eljárást, amíg minden nedvességet el
nem távolított, és fontolja meg egy folyadékszárító felszerelését.

Általános irányelvek

Az egységben található minden csövön gyári szivárgásellenőrzést
hajtottak végre.

■

Olyan kétszakaszos vákuumszivattyút használjon nem
visszaeresztő szeleppel, amely –100,7 kPa
(5 Torr abszolút, –755 mm Hg) túlnyomásig tud szivattyúzni.

■

A nagyobb hatékonyság érdekében a vákuumszivattyút
mindhárom elzárószelep szervizcsatlakozójához csatlakoztassa
(lásd: "Beállítás", 17. oldal).

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység
MINDEN elzárószelepe NYITVA van (nem
a kültéri egységek elzárószelepei), mielőtt elkezdi
a szivárgástesztet és a vákuumszivattyúzást.

Fejezze be a csöveken
végzett munkát

Igen
Nem

■

Ne hajtson végre légtelenítést hűtőközeggel.
Vákuumszivattyúval szivattyúzza ki a felszerelést.

Csak a helyszíni hűtőközegcsöveket kell ellenőrizni. Ezért
a szivárgásteszt vagy a vákuumszivattyús szárítás előtt győződjön
meg arról, hogy minden elzárószelep erősen el van zárva.
Lásd: "Beállítás", 17. oldal, "Szivárgásteszt",
"Vákuumszivattyús szárítás", 18. oldal.

7
8
11

9
1
3

vákuumszivattyús szárítás a hűtőközegcsövekben található
összes nedvesség eltávolítására.

Az egységben található minden csövön gyári szivárgásellenőrzést
hajtottak végre.
Csak a helyszíni hűtőközegcsöveket kell ellenőrizni. Ezért
a szivárgásteszt vagy a vákuumszivattyús szárítás előtt győződjön
meg arról, hogy a kültéri egység minden elzárószelepe erősen el van
zárva.
MEGJEGYZÉS

Győződjön meg róla, hogy a beltéri egység MINDEN
elzárószelepe NYITVA van (nem a kültéri egységek
elzárószelepei), mielőtt elkezdi a szivárgástesztet és a
vákuumszivattyúzást.

Lásd: "Beállítás", 17. oldal, "Szivárgásteszt",
"Vákuumszivattyús szárítás", 18. oldal.

Szerelési kézikönyv

18. oldal

és

9

9

8

a hűtőközegcsövek szivárgásának ellenőrzése

Ha lehetséges, hogy nedvesség van a hűtőközegcsövekben (például
esővíz juthatott a csövekbe), hajtsa végre az alábbi
vákuumszivattyús szárítási eljárást, amíg minden nedvességet el
nem távolított, és fontolja meg egy folyadékszárító felszerelését.

17

6
12
12

Az összes csőszerelési munka befejezése után a következőket kell
végrehajtani:
■

és

Beállítás

Hűtőközegcsövek felszerelése, szivárgásteszt,
vákuumszivattyúzás az elektromos felszerelés előtt
(normál felszerelési módszer)

■

18. oldal

2

4

U
VAC

5

1

Nyomáscsökkentő szelep

2

Nitrogén

3

R410A hűtőközegtartály (szifonrendszer)

4

Mérőeszköz

5

Vákuumszivattyú

6

Szívó gázcső elzárószelepe (nincs használatban)

7

Kültéri egység

8

Folyadékcső elzárószelepe

9

Beltéri egység(ek)

10

Töltőtömlő

11

Hűtőközegtöltő csatlakozója

12

Elvezetőcső elzárószelepe
Szelep
Elzárószelep szervizcsatlakozója
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MEGJEGYZÉS

A beltéri és kültéri egységek csatlakozásain is végre
kell hajtani a szivárgás- és vákuumos tesztet. A beltéri
egységek elzárószelepeit is tartsa nyitva.

MEGJEGYZÉS

A beltéri és kültéri egységek csatlakozásain is végre
kell hajtani a szivárgás- és vákuumos tesztet. A beltéri
egységek elzárószelepeit is tartsa nyitva.

A további részleteket lásd a beltéri egység szerelési
kézikönyvét.

A további részleteket lásd a beltéri egység szerelési
kézikönyvét.

A szivárgástesztet és a vákuumszivattyús szárítást az
egység tápellátásának biztosítása előtt kell elvégezni.
Lásd a fejezet korábbi részében leírt folyamatábrát.

A szivárgástesztet és a vákuumszivattyús szárítást az
egység tápellátásának biztosítása előtt kell elvégezni.
Ha nem így lenne, további információért lásd:
"10.4. Szivárgásteszt és vákuumszivattyús szárítás",
17. oldal.

Szivárgásteszt
A szivárgástesztnek meg kell felelnie az EN 378-2 előírásnak.
1

Vákuumszivattyús szivárgásteszt

11. Csőszigetelés

1.1 Szivattyúzza ki a folyadék- és gázcsöveket, illetve a magas
nyomású csöveket –100,7 kPa (5 Torr) nyomással két
óránál hosszabb ideig.

A szivárgásteszt és a vákuumos szárítás befejezése után szigetelni
kell a csöveket. Vegye figyelembe a következőket:

1.2 Ha ezt elérte, kapcsolja ki a vákuumszivattyút, és
ellenőrizze, hogy a nyomás legalább egy percen keresztül
nem emelkedik-e.
1.3 Ha emelkedik a nyomás, akkor a rendszer nedvességet
tartalmazhat (lásd alább a vákuumszivattyús szárítást)
vagy szivároghat.
2

■

Győződjön
meg
arról,
hogy
teljesen
szigetelte
a csatlakozócsöveket és a hűtőközeg-szétválasztó készleteket.

■

Győződjön meg róla, hogy a folyadék és elvezető csövek
szigetelve vannak (minden egység esetében).

■

A folyadékcsövekhez 70°C-ig hőálló polietilén habot,
a gázcsövekhez pedig 120°C-ig hőálló polietilén habot
használjon.

■

A felszerelési környezetnek megfelelően
a hűtőközegcsövek szigetelését.

Nyomásos szivárgásteszt
2.1 Szüntesse meg a vákuumot úgy, hogy nitrogéngázzal
minimum 0,2 MPa (2 bar) túlnyomást hoz létre.
Soha ne állítsa a túlnyomást az egység maximális
működési nyomásánál, azaz 4,0 MPa (40 bar) értéknél
magasabb értékre.
2.2 Hajtson végre szivárgástesztet úgy, hogy minden
csőcsatlakozáson buboréktesztes oldatot használ.
Mindenképpen a fogalmazótól származó, ajánlott
buboréktesztes oldatot használjon.
Ne használjon szappant, ami a hollandi anyák
repedését okozhatja (a szappanos víz sót
tartalmazhat, ami elnyeli a nedvességet, és
megfagy, ha a cső lehűl) és/vagy a hollandi
anyás
kötések
korróziójához
vezethet
(a szappanos víz ammóniát tartalmazhat, ami
korrozív hatást válthat ki a réz hollandi anya és
a réz hollandi között).

erősítse

Környezeti
hőmérséklet

Páratartalom

≤30°C

75% – 80% RH

15 mm

>30°C

≥80% RH

20 mm

meg

Minimális vastagság

A szigetelés felületén kondenzáció alakulhat ki.
■

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy az elzárószelepen
található kicsapódás lecsöpöghet a beltéri egységbe
a szigetelésen és a csöveken található réseken át, mert a kültéri
egység magasabban van a beltéri egységnél, ezt meg kell
előzni a csatlakozások tömítésével. Lásd alább.

2

2.3 Távolítsa el az összes nitrogéngázt.

1

Vákuumszivattyús szárítás
Az összes nedvesség a rendszerből való eltávolításához hajtsa
végre a következőket:
1

Szivattyúzza ki a rendszert legalább két óráig a –100,7 kPa
célvákuumra.

2

Ellenőrizze, hogy a vákuumszivattyút kikapcsolva legalább
1 órán keresztül fennmarad a célvákuum.

3

Ha nem sikerül 2 óra alatt elérni vagy 1 órán át fenntartani
a vákuumot, akkor lehetséges, hogy túl sok nedvesség van
a rendszerben.

4

Ebben az esetben szüntesse meg a vákuumot úgy, hogy
nitrogéngázzal minimum 0,05 MPa (0,5 bar) túlnyomást hoz
létre, és ismételje meg az 1–3. lépést, amíg az összes
nedvességet el nem távolítja.

5

Most már kinyithatók a kültéri elzárószelepek és/vagy további
hűtőközeget tölthet a rendszerbe (lásd: "13.4. A hűtőközeg
hozzáadásának módszere", 23. oldal).

MEGJEGYZÉS

1

Szigetelőanyag

2

Tömítések stb.

Az elzárószelep megnyitása után előfordulhat, hogy
a hűtőközegcsövekben nem emelkedik a nyomás. Ezt
okozhatja például a kültéri egység körében levő
elzárószelep zárt állapota, de ez nem gátolja az
egység megfelelő működését.
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■ Soha ne távolítson el termisztort, érzékelőt stb.
a táphuzalozás és az átviteli huzalozás csatlakoztatása
közben.
(Ha termisztor, érzékelő stb. nélkül működteti,
a kompresszor tönkremehet.)

12. Elektromos huzalozás
12.1. Elektromos huzalozás – biztonsági előírások

■ A termék ellenfázisvédő érzékelője csak akkor működik,
amikor a termék bekapcsol. Ezért az ellenfázisvédő
érzékelése a termék normál használata során nem
működik.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos felszerelés
Minden helyszíni vezetéket és alkatrészt szerelőnek kell
felszerelnie, és meg kell felelniük a vonatkozó
jogszabályoknak.

MEGJEGYZÉS

■ Az ellenfázisvédő érzékelő feladata, hogy leállítsa
a terméket,
ha
a
termék
indítása
közben
rendellenességet tapasztal.

Ajánlások az elektromos huzalozáshoz.

■ Az ellenfázisvédő áramkör üzemmódban cseréljen ki
kettőt a három fázisból (L1, L2 és L3).

Az elektromos huzalozást végző személyek számára:
Ne működtesse az egységet a hűtőközegcsövek
felszerelésének befejezéséig. Lásd "10.4. Szivárgásteszt
és vákuumszivattyús szárítás", 17. oldal.

■ Ha fennáll az ellenfázis lehetősége egy pillanatnyi
áramszünet után, és a termék működése közben
megszűnik, majd helyreáll a tápellátás, csatlakoztasson
helyben egy ellenfázisvédő áramkört. A termék
ellenfázisban való működtetése a kompresszor és más
alkatrészek meghibásodásához vezethet.

Ha a csövek előkészítésének befejezése előtt beindítja
az egységet, tönkremegy a kompresszor.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
A nyilvános elektromos áramszolgáltatás
kapcsolatos figyelmeztetések.

Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

Ez a berendezés megfelel a következőknek:

FIGYELMEZTETÉS
■ A vonatkozó szabályozásokkal összhangban a rögzített
vezetékekbe be kell építeni egy főkapcsolót vagy más
olyan megszakítót, amellyel minden pólus csatlakozása
bontható.
■ Csak réz vezetékeket használjon.
■ A helyszíni huzalozást az egységhez mellékelt
huzalozási rajz és az alábbi utasítások szerint kell
elvégezni.
■ Soha ne nyomja össze a kötegelt vezetékeket, és
ellenőrizze, hogy azok nem érintkeznek-e a nem
szigetelt csövekkel és éles peremekkel. Gondoskodjon
arról, hogy ne érje külső nyomás a kivezetéseket.
■ A
tápellátó
csatlakoztatni.

vezetékeket

biztonságosan

■

EN/IEC 61000-3-11(1), ha a rendszer Zsys impedanciája
legfeljebb Zmax.

■

EN/IEC 61000-3-12(2), ha az Ssc rövidzárási áram legalább
egyenlő az Ssc minimális értékkel

a felhasználói ellátás és a nyilvános rendszer csatlakozási pontjánál.
A berendezés üzembe helyezőjének vagy felhasználójának
felelőssége – szükség esetén akár a hálózat üzemeltetőjével történő
egyeztetés útján is – annak biztosítása, hogy a berendezés
a következő típusú áramellátást kapjon:
■

Zsys kisebb vagy egyenlő, mint Zmax

■

Ssc legalább egyenlő a minimális Ssc értékkel.

kell

Zmax (Ω)

Minimális Ssc érték

EMRQ8

—

889 kVA

■ Ha a tápellátásban hiányzó vagy rossz N-fázis van,
akkor a berendezés nem fog működni.

EMRQ10

0,27

843 kVA

EMRQ12

0,27

850 kVA

■ Földelni kell! Ne földelje a berendezést gázcsövekhez,
vízcsövekhez, túlfeszültség-levezetőhöz, és ne kösse
telefonföldelésre.
A
rossz
földelés
áramütést
eredményezhet.

EMRQ14

—

2045 kVA

EMRQ16

—

2035 kVA

■ Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ennek
elmulasztása áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
■ Mindenképpen külön, dedikált áramkört használjon, sose
használjon olyan áramellátást, amely más készüléket is
táplál.
■ A földzárlatvédelem felszerelésekor győződjön meg
arról, hogy kompatibilis az inverterrel (ellenáll a magas
frekvenciájú elektromos zajnak), hogy ne kelljen
feleslegesen felnyitni a földzárlatvédő elemet.
■ Mivel az egység inverterrel van felszerelve,
a fázissiettető kondenzátor beszerelése nem csak
a teljesítménytényező javításának hatását csökkenti, de
a magas frekvenciájú hullámoknak köszönhetően
a kondenzátor rendellenes melegedéséhez is vezethet.
Emiatt soha ne szereljen be fázissiettető kondenzátort.
■ Gondoskodjon arról, hogy be legyenek
a szükséges biztosítékok és megszakítók.

építve

■ Ne működtesse az egységet a hűtőközegcsöveken
végzett munka befejezéséig.
(Ha a csöveken végzett munka befejezése előtt
működteti, tönkremehet a kompresszor.)
Szerelési kézikönyv
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minőségével

12.2. Belső huzalozás – Alkatrészek táblázata
Tanulmányozza az egységre ragasztott huzalozási rajzot. A használt
rövidítések felsorolása alább látható:
A1P~A8P ............... Nyomtatott áramköri kártya (fő, al 1, al 2,
zajszűrő, inverter, ventilátor, áramérzékelő)
BS1~BS5 ............... Nyomógombos kapcsoló (mód,
visszatérés, teszt, visszaállítás)

beállítás,

C1,C63,C66........... Kondenzátor
E1HC,E2HC .......... Forgattyúház fűtőegysége
F1U........................ Biztosíték (DC 650 V, 8 A)
F1U........................ Biztosíték (T, 3,15 A, 250 V)
F1U,F2U ................ Biztosíték (T, 3,15 A, 250 V)
F5U........................ Helyszíni biztosíték (nem tartozék)
F400U.................... Biztosíték (T, 6,3 A, 250 V)
H1P~H8P .............. Ellenőrzőlámpa
(1) Európai/nemzetközi műszaki szabvány, amely meghatározza a feszültség
változásaira, ingadozásaira és vibrációjára vonatkozó határt a nyilvános
kisfeszültségű ellátórendszerekben a ≤75 A névleges áramerősségű
berendezésekre vonatkozóan.
(2) Európai/nemzetközi műszaki szabvány, amely meghatározza a nyilvános
kisfeszültségű rendszerekre kapcsolt, fázisonként >16 A és ≤75 A
bemeneti áramú berendezések harmonikus áramkibocsátásának
határértékeit.
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H2P........................ Előkészítés alatt vagy próbaüzemben, ha villog

BLK ........................ Fekete

H2P........................ Működési hiba, ha világít

BLU ........................ Kék

HAP ....................... Ellenőrzőlámpa (szervizkijelző – zöld)

BRN ....................... Barna

K1,K3..................... Mágneses relé

GRN ....................... Zöld

K1R........................ Mágneses relé (K2M, Y4S)

GRY ....................... Szürke

K2,K4..................... Mágneskapcsoló (M1C)

ORG....................... Narancssárga

K2R........................ Mágneses relé (Y5S)

PNK........................ Rózsaszín

K3R........................ Mágneses relé (Y1S)

RED ....................... Piros

K4R........................ Mágneses relé (Y8S)

WHT....................... Fehér

K5R........................ Mágneses relé (Y2S)

YLW ....................... Sárga

K5R........................ Mágneses relé (opcióhoz)

MEGJEGYZÉS

K6R........................ Mágneses relé (Y7S)
K7R,K8R................ Mágneses relé (E1HC, E2HC)

A beltéri egységgel vagy az opcionális elektromos
alkatrészekkel kapcsolatban lásd a beltéri egység
huzalozási rajzát.

K11R ...................... Mágneses relé (Y3S)
L1R,L2R ................ Fojtótekercs
M1C,M2C .............. Motor (kompresszor)
M1F,M2F................ Motor (ventilátor)
PS.......................... Kapcsolóüzemű tápellátás
Q1DI ...................... Földzárlatvédelem (nem tartozék)

A kültéri egységen található huzalozási rajz csak
a kültéri egységre vonatkozik.

12.3. A helyszíni huzalozás áttekintése
A helyszíni huzalozás az áramellátásból (mindig földeléssel együtt)
és a beltéri-kültéri kommunikációs (=átviteli) huzalozásból áll.

Q1RP..................... Ellenáram-érzékelő áramkör
R1T........................ Termisztor (levegő, fin)
R2T~R15T ............. Termisztor (H/E gáz 1, H/E jégtelenítő 1,
aláhűtés H/E gáz 1, aláhűtés H/E folyadék, H/E
folyadék 1, szívás 1, folyadék 1, szívás 2, H/E
gáz 2, H/E jégtelenítő 2, aláhűtés H/E gáz 2,
folyadék 2, H/E folyadék 2)
R10 ........................ Ellenállás (áramérzékelő)
R31T,R32T ............ Termisztor (elvezető) (M1C,M2C)

12.4. Követelmények
A tápellátást el kell látni a szükséges védőberendezésekkel, vagyis
egy főkapcsolóval, egy lassú égésű biztosítékkal minden fázis
esetén és egy földzárlatvédő elemmel, amely megfelel a vonatkozó
jogszabályoknak.
A huzalozás kiválasztását és méretezését a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni, az alábbi táblázatban
leírt információk alapján:

R50,R59 ................ Ellenállás
R90 ........................ Ellenállás (áramérzékelő)

Fázis és
frekvencia

Feszültség

Maximális
áram

Ajánlott
biztosítékok

EMRQ8

3N~ 50 Hz

380~415 V

17,1 A

20 A

R95 ........................ Ellenállás (áramkorlátozás)

EMRQ10

3N~ 50 Hz

380~415 V

22,1 A

25 A

S1NPH................... Nyomásérzékelő (magas)

EMRQ12

3N~ 50 Hz

380~415 V

22,3 A

25 A

S1NPL ................... Nyomásérzékelő (alacsony)

EMRQ14

3N~ 50 Hz

380~415 V

32,8 A

40 A

S1PH,S2PH........... Nyomáskapcsoló (magas)

EMRQ16

3N~ 50 Hz

380~415 V

33,0 A

40 A

SD1........................ Biztonsági eszközök bemenete
T1A ........................ Áramérzékelő
V1R........................ Diódahíd
V1R,V2R................ Árammodul

mm2

Az átviteli huzalozásnak 0,75~1,25
vonalszakasszal kell
rendelkeznie. Az átviteli huzalozás esetében a maximális huzalozási
hossz 1000 m.
Ha a teljes átviteli huzalozás meghaladja ezeket a határértékeket, az
kommunikációs hibát okozhat.

X1A~X9A ............... Csatlakozó
X1M ....................... Kapocsléc (tápellátás)
X1M ....................... Kapocsléc (vezérlés)
X2M ....................... Kapocsléc (relé)
Y1E~Y5E ............... Elektronikus szabályozószelep (Fő 1, aláhűtés 1,
fő 2, töltés, aláhűtés 2)
Y1S~Y10S ............. Szolenoid szelep (RMTG, négyutas szelep–H/E
gáz 1, RMTL, forró gáz, EV megkerülés 1,
RMTT, RMTO, négyutas szelep–H/E gáz 2, EV
megkerülés 2)

12.5. Huzalozás
Fontos egymástól elkülöníteni a tápellátási és az átviteli huzalozást.
Az elektromos interferencia elkerülése érdekében a huzalozások
közötti távolságnak legalább 25 mm-nek kell lennie.

Átviteli huzalozás vezetése
Az átviteli huzalozást burkolni kell, és a következő módon együtt kell
vezetni a helyszíni csövekkel.

Z1C~Z12C ............. Zajszűrő (ferritmag)
Z1F ........................ Zajszűrő (túlfeszültség-levezetővel)
L1,L2,L3................. Élő
N ............................ Semleges
............... Helyszíni huzalozás
................. Kapocsléc

3

6

2
6
1

4

6

5

1

Folyadékvezeték

2

Elvezető gázcső

3

Ragasztószalag

4

Szívó gázcső

5

Átviteli huzalozás

6

Szigetelőanyag

......................... Csatlakozó
......................... Kivezetés
.......................... Védőföldelés (csavar)
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A helyszíni csövek balról, jobbról vagy szemből is vezethetők. Lásd
"10.2. A hűtőközeg-csövek csatlakoztatása", 13. oldal.
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12.6. Csatlakoztatás

Tápellátás vezetése
A tápellátás balról, jobbról vagy szemből is vezethető.

Ez a fejezet azt írja le, hogy hogyan vezesse és csatlakoztassa
a huzalozást az egységen belül.

1

1

Bal és jobb oldal. A bal és jobb oldalon található műanyag
vezetőlyuk a következőképpen nyitható ki:

4

Vezetés az egységen belül
A huzalozás az egységen belüli vezetéséhez kövesse az alábbi
ábrát:
5
6

5

6
5

6
5

1

8

3
2

2

0
6
5
4

1

Tápellátás egy vezetőn belül

2

Vezető

3

Tápellátás

4

Vágja le az árnyékolt területeket a használat előtt

5

A lyuk borítóján keresztül

Elülső oldal.
Ha az elülső oldalon át kívánja vezetni
a rendelkezésre álló kilökőlapok használhatók:

a

5
6

6
7

6

tápkábelt,

1

Tápellátás

2

Átviteli huzalozás

3

Tápellátás kivezetése az egység jobb oldalán.

4

Legalább 25 mm-es távolságot biztosítson a tápellátás és az
átviteli huzalozás között.

5

Szorítsa meg a huzalozást nem tartozék szorítókkal.

6

Átviteli huzalozás kivezetése az egység elején keresztül.

7

Tápellátás kivezetése az egység elején keresztül.

8

Tápellátás kivezetése az egység bal oldalán keresztül.

9

A tápellátás földelővezetéke.

10

A huzalozás során ügyeljen arra, hogy ne válassza le az
akusztikus szigetelőket a kompresszorról.

2

Huzalozás csatlakoztatása a kivezetésekre.

2.1 Átviteli huzalozás

1

2

3

3

1

Kilökőlap

2

Leélezni

3

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy kis méretű állatok
juthatnak be a rendszerbe a kilökőlapokon keresztül, akkor
csomagolóanyagokkal tömje be a lyukakat (helyszínen
biztosítandó).

2
1
4

5

Óvintézkedések a kilökőlapok lyukasztásakor
■

A kilökőlapokat kalapácsütéssel kell eltávolítani.

■

A kilökőlapok kilyukasztása után javasoljuk, hogy távolítsa el a
sorjákat, és javítófestékkel fesse le a széleket és a lyukak körüli
területeket, hogy megelőzze a rozsdásodást.

■

Amikor az elektromos vezetékeket a kilökőlapokon keresztül
vezeti, a vezetékek sérülésének megelőzése érdekében
védőszalaggal tekerje körbe azokat, helyezze be azokat nem
tartozék kábelvezetőkbe, vagy szereljen fel nem tartozék
vezetéktartót vagy gumiból készült perselyt a kilökőlapokra.

4

5

1

Nem tartozék szorítóeszközökkel rögzítse a jelzett műanyag
konzolokhoz.

2

Huzalozás az egységek között (Beltéri – kültéri) (F1+F2 bal)

3

Belső átviteli huzalozás (Q1+Q2)

4

Műanyag konzol

5

Nem tartozék szorítók

Óvatosan járjon el a huzalok a csatlakozóblokkhoz történő
csatlakoztatásakor.

Szerelési kézikönyv
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Az átviteli huzalozások csatlakozóinak húzási nyomatékát lásd az
alábbi táblázatban.
Csavarméret

Meghúzási nyomaték (N•m)

M3,5 (A1P)

0,80~0,96

■

Sose csatlakoztassa a tápellátást az átviteli huzalozás
csatlakozóblokkjához. Ellenkező esetben az egész rendszer
meghibásodhat.

■

Ügyeljen az átviteli huzalozás polaritására.

Óvintézkedések a tápkábelek fektetéséhez
■

A huzalozáshoz használja a kijelölt tápkábelt, és
biztonságosan csatlakoztassa, majd rögzítse, hogy
ne érhesse külső nyomás a csatlakozótáblát.

■

A csatlakozócsavarok meghúzásához használjon
megfelelő csavarhúzót. A kis fejű csavarhúzók kárt
tehetnek a fejben, és lehetetlenné tehetik a megfelelő
meghúzást.

■

A csatlakozócsavarok túl szoros meghúzása eltörheti
őket.

■

A csatlakozócsavarok húzási nyomatékát lásd az
alábbi táblázatban.

2.2 Tápellátás
A tápellátást a nem tartozék szorítóeszközzel kell a műanyag
konzolhoz szorítani.
A zöld és a sárga csíkos vezeték csak földelésre használható. (lásd
az alábbi ábrát)

Meghúzási nyomaték (N•m)

M8 (Tápcsatlakozóblokk)
5,5~7,3
M8 (Földelés)

12
13

1

L1

L2

L3

N

5
6

Ajánlások a földvezeték csatlakoztatásához

2
3

7

Úgy huzalozza, hogy a csavaralátét kivágott részén
haladjon át. (Nem megfelelő földelési kapcsolat esetén
előfordulhat, hogy nem hozható létre jó földelés.)

8
4

9
10

13. Hűtőközeg feltöltése

11

13.1. Óvintézkedések

1

Tápellátás (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

2

Földzárlatvédelem

3

Biztosíték

FIGYELEM

4

Földvezeték

■

5

Tápellátás csatlakozóblokkja

A hűtőközeg nem tölthető fel a helyszíni huzalozás
befejezéséig.

6

Csatlakoztassa az egyes tápkábeleket
a RED kábelt az L1, a WHT kábelt az L2, a BLK kábelt az L3,
a BLU kábelt az N csatlakozóba

■

A hűtőközeg feltöltése csak a szivárgásteszt és
a vákuumszivattyús szárítás végrehajtása után
végezhető el.

7

Földvezeték (GRN/YLW)

■

8

A tápellátást a helyben biztosított nem tartozék szorítóeszközzel
kell a műanyag konzolhoz szorítani, hogy a csatlakozót ne érje
külső nyomás.

A rendszer feltöltésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje
túl a maximális engedélyezett feltöltési mennyiséget,
ami a folyadékáramlás megállását okozhatja.

9

Szorító (nem tartozék)

■

10

Csavaralátét

11

A földelés csatlakoztatásakor ajánlott hurkot kialakítani.

A nem
megfelelő
anyaggal
való
feltöltés
robbanásokat és baleseteket okozhat, ezért mindig
ellenőrizze, hogy a megfelelő, R410A hűtőközeget
használja.

12

Elektromos alkatrészdoboz (1)

■

A hűtőközeg-tartályokat lassan kell kinyitni.

13

Elektromos alkatrészdoboz (2)
A felszereléshez nem kell felnyitni a (2) elektromos
alkatrészdobozt.

■

A hűtőközeg feltöltése közben mindig
védőkesztyűt, és védje a szemét is.

■

A hűtőközeg-rendszer kinyitásakor a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell kezelni a
hűtőközeget.

■

■

A földvezetékek vezetése során legalább 25 mm-es
távolságot
tartson
fenn
a
kompresszor
huzalkivezetésétől. Ha nem tartja be ezt az előírást,
előfordulhat, hogy az ugyanott földelt többi egység
nem működik megfelelően.
A tápellátás csatlakoztatásakor az áramvezető
csatlakozások előtt kell létrehozni a földelési
csatlakozást. A tápellátás megszüntetésekor az
áramvezető csatlakozásokat a földelési csatlakozás
előtt
kell
leválasztani.
A tápellátás
feszességcsökkentése és a csatlakozóblokk közötti
vezeték hosszának olyannak kell lennie, hogy az
áramvezető vezetékek megfeszüljenek, mielőtt
a tápellátás dobozában található földelővezeték
kihúzódik a feszességcsökkentőből.
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VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.
■

A kompresszor meghibásodásának megelőzése érdekében. Ne
töltsön a megadott mennyiségnél több hűtőközeget.

■

A kültéri egység gyárilag fel van töltve hűtőközeggel.
A csőméretektől és -hosszaktól függően egyes rendszerek
további hűtőközeg-feltöltést igényelhetnek. Lásd "13.3. A
további hűtőközeg-feltöltés számítása", 23. oldal.

■

Ha újratöltésre van szükség, a készülék adattábláján talál
további információt. Ezen látható a hűtőközeg típusa és
a szükséges mennyiség.

Szerelési kézikönyv
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13.2. Fontos információk a használt hűtőközeggel
kapcsolatban

Óvintézkedések a hűtőközeg hozzáadásának esetén

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. Nem szabad
a gázokat a légkörbe engedni.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mennyiségű hűtőközeget
adja hozzá folyékony állapotban.

Hűtőközeg típusa: R410A

Mivel ez egy kevert hűtőközeg, ha gáz állapotban adja hozzá,
változhat a hűtőközeg összetétele, és ez megakadályozhatja
a megfelelő működést.

GWP(1) érték:

2087,5

(1)

GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

■

Töltse ki a címkét az alábbiak szerint:

RXXX

A hengert állítva tartva
töltse be a folyékony
hűtőközeget.

A hengert fejjel
lefelé állítva töltse be
a folyékony hűtőközeget.

1

Contains fluorinated greenhouse gases

6

A feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a hűtőközeg-henger fel van-e
szerelve szifoncsővel.

1 =

kg

2

2 =

kg

3

1 + 2 =

kg

4

tCO2eq

5

GWP: XXX

2
1

GWP ◊ kg
1000

=

1

A fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó
többnyelvű címkéről tépje le a megfelelő nyelvű címkét, és
ragassza az 1 jelzésre.

2

Gyári hűtőközeg-töltetének mennyisége: lásd a berendezés
adattábláját

3

Hűtőközeg-utántöltési mennyiség

4

Teljes hűtőközeg-mennyiség

5

A teljes hűtőközeg-feltöltés üvegházhatásúgáz-kibocsátása
megfelelő értékű tonna CO2-ban kifejezve

6

GWP= globális felmelegedési potenciál (Global Warming
Potential)

■

Csak az R410A hűtőközeghez megfelelő eszközökkel biztosítsa
a szükséges nyomásellenállást, és akadályozza meg az idegen
anyagok bejutását a rendszerbe.
A nem megfelelő anyaggal való feltöltés robbanásokat és
baleseteket okozhat, ezért mindig győződjön meg róla,
hogy a megfelelő, R410A hűtőközeget használja.
A hűtőközeg-tartályokat lassan kell kinyitni.
■

A rendszer feltöltésekor a megengedettnél nagyobb
mennyiség betöltése a folyadékáramlás megállását
okozhatja.

■

A hűtőközeg feltöltése közben mindig
védőkesztyűt, és védje a szemét is.

viseljen

TUDNIVALÓK
Európában a rendszerbe töltött összes hűtőközegből
eredő üvegházhatást okozó gázok kibocsátását (CO2egyenértékű kibocsátás tonnában) veszik figyelembe a
karbantartási időközök meghatározásánál. Kövesse a
helyi előírásokat.
Képlet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
számításához: Hűtőközeg GWP értéke x a betöltött
hűtőközeg teljes mennyiségével [kg-ban] / 1000

13.3. A további hűtőközeg-feltöltés számítása
A további hűtőközeg-feltöltés számítása R (kg)
Az R értéket 0,1 kg-os értékre kell kerekíteni
R = [((X1 x Ø15,9) x 0,18) + ((X2 x Ø12,7) x 0,12)
+ ((X3 x Ø9,5) x 0,059)]
X1...3= A folyadékcsövek teljes hossza (m) Øa mellett
■

Az EKHBRD modell esetén
A rendszer folyadékcsövei

a

b
A

c
B

f

d
C

g
1

e

H1

D

h
2

i
3

4 H2
5

A rendszer elvezetőcsövei

a

b
A

c
B

f

g
1

d
C

h
2

e

H1

D

i
3

4 H2
5

13.4. A hűtőközeg hozzáadásának módszere
Szerelési kézikönyv
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7

Felöltési módszer

Nyomja meg 20 alkalommal a BS2 SET gombot, amíg eléri
a következő LED-kombinációt:

A vákuumszivattyús szárítás módszerénél elmondottaknak
megfelelően a vákuumszivattyús szárítás befejeztével elkezdődhet a
további hűtőfolyadék feltöltése.
Kövesse az alábbiakban leírt lépéseket.
1

Számítsa ki a hozzáadni kívánt hűtőközeg mennyiségét
a következő részben említett képlet segítségével: "13.3. A
további hűtőközeg-feltöltés számítása", 23. oldal.
Az első 10 kg hűtőközeget a kültéri egység működtetése nélkül
is betöltheti. Ha a további hűtőközeg mennyisége 10 kg-nál
kevesebb, akkor hajtsa végre a 2. lépésben alább leírt
előfeltöltési eljárást. Ha a további hűtőközeg mennyisége 10 kgnál több, hajtsa végre a 2. lépést, és a 3. lépéstől folytassa az
eljárás végéig.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x w x w x

x

8

Nyomja meg a BS3 RETURN gombot a fenti 2-20 beállítás
megerősítéséhez.

9

Nyomja meg a BS2 SET gombot a feltöltési üzemmód
váltásához a OFF (KI) értékről a ON (BE) értékre. A LED
jelzésnek a következőképpen kell változnia
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

OFF
ON

(a)

w x
w x

x
x

x
x

x x c
x c x

(a) Ez a beállítás a gyári beállítás

2

Az előfeltöltés csak a kompresszor működése nélkül hajtható
végre, a hűtőközeg üvegét csak a folyadék elzárószelepéhez
csatlakoztatva.

10

Nyomja meg a BS3 RETURN gombot a beállítás megadásához.

11

Nyomja meg újra a BS3 RETURN gombot, és elkezdődik
a hűtőközeg-feltöltési művelet.

12

A megfelelő mennyiségű hűtőközeg feltöltése után nyomja meg
a BS3 RETURN gombot a művelet leállításához.

Győződjön meg róla, hogy az elzárószelepek el vannak zárva:

7
8
11

6
12

MEGJEGYZÉS

12
9
1

9

9

A művelet 30 percen belül automatikusan leáll. Ha
30 perc alatt nem fejeződik be a feltöltés, akkor újra
állítsa be és hajtsa végre a további hűtőközeg-feltöltési
műveletet.

8

Ellenőrzések a hűtőközeg hozzáadása után

3
2

U
VAC

4

5

1

Nyomáscsökkentő szelep

2

Nitrogén

3

R410A hűtőközegtartály (szifonrendszer)

4

Mérőeszköz

5

Vákuumszivattyú

6

Szívó gázcső elzárószelepe (nincs használatban)

7

Kültéri egység

8

Folyadékcső elzárószelepe

9

Beltéri egység(ek)

10

Töltőtömlő

11

Hűtőközegtöltő csatlakozója

12

Elvezetőcső elzárószelepe

■

Nyitva vannak a folyadék- és elvezető elzárószelepek?

■

Fel lett jegyezve a betöltött hűtőközeg mennyisége a hűtőközegutántöltési címkére?
■

A hűtőközeg feltöltése után ne feledje kinyitni az
elzárószelepeket, de szívó elzárószelep végig legyen
zárva.

■

Ha a rendszert zárt állású elzárószelepekkel
üzemeltetik, az a kompresszort károsítja.

Szelep
Elzárószelep szervizcsatlakozója

3

Ha nem tudta a teljes hűtőközeg-mennyiséget előfeltöltéssel
feltölteni, akkor csatlakoztassa a hűtőközeg üvegét
a hűtőközeg-töltő nyíláshoz a fenti ábrán látható módon.

4

Ügyeljen rá, hogy az elvezető gázcső elzárószelepe és a kültéri
egység folyadékcsövének elzárószelepe nyitva legyen. A kültéri
egység gáz szívócső elzárószelepe VÉGIG legyen zárva. Lásd:
"Az elzárószelep használata", 16. oldal.
A szívó elzárószelepet mindig elzárva kell tartani.

5

Kapcsolja be a beltéri és a kültéri egységet is.
Vegye figyelembe a következő részben leírt óvintézkedéseket:
"14. Bekapcsolás és beállítás", 25. oldal.
A művelet végrehajtásához a kültéri egységnek 2. üzemmódban
kell lennie. A szükséges beállítások elvégzéséről a következő
részben talál további magyarázatot: "Helyszíni beállítások
nyomógombokkal", 26. oldal.

6

Tartsa nyomva 5 másodpercig a BS1 MODE gombot, a H1P
LED bekapcsol w.
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14. Bekapcsolás és beállítás

11

Hűtőközeg-szivárgás
Ellenőrizze, hogy nincs-e az egység belsejében hűtőközegszivárgás. Ha hűtőközeg-szivárgás alakul ki, próbálja meg
megjavítani a szivárgást. Ha a javítás sikertelen, lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Vigyázzon, hogy ne
érintkezzen a hűtőközegcsövek csatlakozásainál kiszivárgó
hűtőközeggel. Ez fagyási sérüléseket okozhat.

FIGYELEM
Fontos, hogy a szerelő sorban olvassa végig a fejezet
információit, és ennek megfelelően állítsa be a rendszert.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS

12

Olajszivárgás
Ellenőrizze a kompresszorban, hogy nem szivárog-e az olaj. Ha
olajszivárgás alakult ki, próbálja meg megjavítani a szivárgást.
Ha a javítás sikertelen, lépjen kapcsolatba a helyi
forgalmazóval.

Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

14.1. Ellenőrzések az első indítás előtt
Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alábbiakat. Ha
mindent ellenőrzött, a berendezés lemezeit le kell csukni, csak
ezután lehet áram alá helyezni.

13

1

14

2

3

Felszerelés
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van-e rögzítve,
elkerülendő az egység indításakor jelentkező abnormális zajok
és vibráció keletkezését.

Ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait nem
zárja el papírlap, kartonpapír vagy bármilyen más anyag.
További hűtőközeg-feltöltés
Az egységbe feltöltött hűtőközeg mennyiségét fel kell írni
a mellékelt "Hozzáadott hűtőközeg" táblára, és az elülső lemez
hátsó oldalára kell erősíteni.

Helyszíni huzalozás
Ellenőrizze, hogy a berendezés helyszíni huzalozásának
kivitelezése megfelel-e a szerelési kézikönyv előírásainak
("12. Elektromos huzalozás", 19. oldal), a huzalozási rajznak,
valamint a vonatkozó jogszabályoknak.

14.2. Helyszíni beállítások

Tápfeszültség

Ezt a nyomógombokkal vagy a kültéri egység PCB-panelének
használatával lehet megtenni az alábbiak szerint.

Ellenőrizze a tápfeszültséget a helyi áramforráspanelen.
A feszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján
feltüntetett feszültséggel.
4

Levegő bemeneti és kimeneti nyílásai

Földelés

A kültéri egység működését bizonyos beállítások módosításával
pontosabban meg lehet határozni.

A nyomógombok használata
1

Nyissa ki a kültéri egység elülső lemezét, és keresse meg
a kapcsolódobozt a jobb oldalon.

Ellenőrizze, hogy a földvezetékek megfelelően csatlakoznak-e,
és a földcsatlakozók meg vannak-e húzva.
5

A főáramkör szigetelési tesztje
500 V-hoz készült mérőműszer használatával ellenőrizze, hogy
a 2 MΩ vagy több szigetelési ellenállás meglétét úgy, hogy
500 V egyenáram feszültséget vezet a tápkivezetések és a föld
között. Sose használjon mérőműszert az átviteli huzalozás
esetében.

6

1

Biztosítók, megszakítók és védőeszközök
Ellenőrizze, hogy a biztosítékok, megszakítók és helyszínen
felszerelt védőeszközök a következő fejezetben megadott
méretűek és típusúak: "12. Elektromos huzalozás", 19. oldal.
Győződjön meg arról, hogy egyetlen biztosíték vagy védőeszköz
sincs kiiktatva.

7

Belső huzalozás
Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nincsenek-e a kapcsolódobozban és a berendezésben laza csatlakozások vagy sérült
elektromos alkatrészek.

8

Elzárószelepek
Ellenőrizze, hogy az elzárószelepek a folyadék és az elvezető
oldalon nyitva vannak-e.
A szívó elzárószelepet mindig elzárva kell tartani.

10

Nyomógombok

Amikor helyszíni beállításokat végez,
távolítsa el az ellenőrző fedelet (1).
A nyomógombokat szigetelt pálcával
(például egy golyóstollal) működtesse,
így elkerülheti az áram alatt álló
alkatrészek érintését.

1
2

Sérült berendezés
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e az egységben sérült alkatrészek
vagy deformált csövek.

Szerelési kézikönyv

25

1

Csőméret és csőszigetelés
Győződjön meg róla, hogy megfelelő méretű csövek vannak
felszerelve, és a szigetelés megfelelően van kialakítva.

9

6x

Ne felejtse el visszahelyezni az ellenőrző fedelet
a kapcsolódoboz fedelére (2) a feladat befejezése után.

(1)
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Győződjön meg róla, hogy a munka alatt az
elektromos alkatrészdoboz (1) kivételével minden
külső lemez zárva van.

MEGJEGYZÉS

Biztonságosan zárja be az elektromos alkatrészdoboz
fedelét az áram bekapcsolása előtt.

Helyszíni beállítások nyomógombokkal
A következő beállítások megadhatók a nyomógombokkal,
a következő részben leírtak szerint: "A nyomógombok használata",
25. oldal.
■

Az ellenőrző fedél (1) felnyitása előtt a következő LED-ek és
nyomógombok láthatók:
1

H1P~H8P LED

2

BS1~BS5
nyomógombok

Magas statikus nyomás beállítása.
Ha a kültéri egységet beltérben helyezi el, és a kültéri egység
ventilátorát levegőcsatornával látja el, akkor a megfelelő
légáramlás biztosításához növelni kell a kültéri egység
ventilátorának fordulatszámát.

A fent leírtak szerint lépjen a 2. módba (a H1P LED be van
kapcsolva), majd nyomja meg 18 alkalommal a BS2 SET gombot,
amíg a következő LED állapot nem látható:
1
2

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x w x

x w x

Nyomja meg a BS3 RETURN gombot a szükséges beállítás
megerősítéséhez.
Az alább leírt különböző módok a BS1~BS5 nyomógombok
megnyomásával állíthatók be.
A nyomógombok megnyomásával a LED-ek megjelenítik
a különböző módokat.
A kézikönyvben a következőképpen jelezzük a LED-ek állapotát:

x
w
c

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

KI

ON

BE

OFF

(a)

w x
w x

MODE

TEST:
HWL:

C/H SELECT

L.N.O.P DEMAND

MASTER

SLAVE

H3P

H4P

H5P

BS1

BS2

BS3

BS4

BS5

MODE

SET

RETURN

TEST

RESET

H2P

H6P

H7P

MULTI

A beállított mód módosítása

BS2 SET

Helyszíni beállítás

BS3 RETURN

Helyszíni beállítás

BS4 TEST

Próbaüzem

BS5 RESET

A cím visszaállítása a huzalozás módosítása vagy egy
további beltéri egység üzembe helyezése után

Ha ellenőrizte és megerősítette a fentieket, kapcsolja be a kültéri
egység és az összes beltéri egység tápellátását.
Ha a beltéri egységek és a kültéri egység közötti kommunikáció
megfelelően működik, a LED állapota a fentiek szerint alakul.
Ellenőrizze, hogy a kültéri egység tápellátása 6 órával a rendszer
tényleges működtetése előtt be van beállítva a forgattyúszekrény
fűtésének áramellátáshoz.
Ha ellenőrizte a fentieket, az alábbiakban leírt módon beállíthatja a 2.
módot a BS1 MODE gombbal.
A 2. mód beállításához: Tartsa nyomva 5 másodpercig
a BS1 MODE gombot, a H1P LED bekapcsol w.
Ha a beállítási folyamat közben eltéveszt valamit,
nyomja meg a BS1 MODE gombot. Ezzel visszatér az
1. beállítás módba (a H1P LED ki van kapcsolva).

EMRQ8~16ABY1
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x c x
x x c

A BS1 MODE gomb megnyomásával visszatérhet a kezdeti LED
kezdőponthoz:

H8P

BS1 MODE

MEGJEGYZÉS

x
x

A BS3 RETURN gomb megnyomásával megadhatja a beállítást.
Végül a BS3 RETURN gomb ismételt megnyomásával a készülék
a beállítás szerinti működésbe lép.

IND

H1P

x
x

(a) Ez a beállítás a gyári beállítás

Villog

A nyomógombok funkciói a következők:

■

Ez a beállítás a későbbiekben a BS2 SET gomb megnyomásával
módosítható. A fent említett beállítás ON (BE) vagy OFF (KI) értékre
állítható.
A különböző beállítások esetén a következő LED állapot jelenik meg:

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x

x w x

x

x

x

FIGYELMEZTETÉS
A VRV sorozatból ismert beállítások NEM alkalmazhatók
ezen a Daikin Altherma kültéri egységen.

14.3. Próbaüzem
Az üzembe helyezés és a helyszíni beállítások megadása után
a szerelő kötelessége ellenőrizni a készülék megfelelő működését.
Ennek érdekében végre kell hajtani az alábbi eljárás szerinti
próbaüzemet.

Óvintézkedések a próbaüzem elkezdése előtt
A próbaüzem során a kültéri egység és a beltéri egységek is
bekapcsolnak.
■

Győződjön meg róla, hogy minden beltéri egység előkészületei
befejeződtek (helyszíni csövek, elektromos huzalozás,
légtelenítés stb.). Lásd a beltéri egységek szerelési kézikönyvét.
Ne dugja be az ujját, rudakat vagy más tárgyakat a
levegőbemeneti és -kimeneti nyílásokba. Ha a
ventilátor nagy sebességgel forog, sérülést okozhat.
Ne végezzen próbaüzemet,
egységeken dolgozik.

miközben

a

beltéri

Szerelési kézikönyv
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1

Csukja be az összes elülső lemezt
alkatrészdoboz elülső lemezének kivételével.

2

Kapcsolja BE a kültéri és a csatlakoztatott beltéri egységek
áramellátását.

FIGYELMEZTETÉS
■

A tesztelés során soha ne helyezze a maximális
engedélyezett nyomásnál (amely az egység
adattábláján látható) nagyobb nyomás alá a
készülékeket.

elektromos

A kompresszor védelme és a forgattyúház fűtésének
áramellátása érdekében használat előtt 6 órával kapcsolja be
a tápellátást.

■

Ha
hűtőközeggáz-szivárgást
észlel,
azonnal
szellőztesse ki a területet. Ha a hűtőközeggáz tűzzel
érintkezik, mérgező gáz termelődhet.

■

Soha ne érintse meg közvetlenül a szivárgó
hűtőközeget. Ez súlyos fagyási sérüléseket okozhat.

■

A próbaüzem –20°C és 35°C közötti környezeti
hőmérséklet mellett végezhető.

■ A készülék automatikusan végrehajtja a próbaüzemet fűtés
üzemmódban, a H2P LED villog, és megjelenik a "Test
operation (Próbaüzem)" és a "Under centralized control
(Központi irányítás alatt)" üzenet a távirányítón.

VESZÉLY: NE ÉRINTSE MEG A CSŐVEZETÉKEKET ÉS
A BELSŐ ALKATRÉSZEKET

■ A hűtőközeg egyenletes állapotának beállítása 10 percig
tarthat, mielőtt működésbe lép a kompresszor.

Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

■ A próbaüzem alatt a hűtőközeg áramlási hangja vagy
a szolenoid szelepek mágneses hangja felerősödhet, és
megváltozhat a LED kijelzés, de ez nem jelez hibás
működést.

3

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szükséges lehet
jegyzőkönyvet biztosítani a berendezéshez, amely legalább
a következő információkat tartalmazza: karbantartási információ,
javítási munkák, tesztek eredményei, készenléti időszakok stb.

Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a BS4 TEST gombot.
Az egység elkezdi a próbaüzemet.

■ A próbaüzem alatt az egység működése nem állítható le
a távirányítóval. A próbaüzem leállításához nyomja meg
a BS3 RETURN gombot. Az egység ±30 másodperc után leáll.
A próbaüzem akár egy órán át vagy tovább is tarthat.

Biztosítson jegyzőkönyvet és géplapot.

4

A félreértések elkerülése végett csukja be az elülső lemezt.

5

Ellenőrizze a próbaüzem eredményeit a kültéri egység LED
kijelzőjén.

Emellett legalább a következő információt is biztosítani kell
a rendszer egy hozzáférhető részén:
■

útmutatás a rendszer kikapcsolásához vészhelyzet esetén

■

a tűzoltóság, rendőrség és kórház neve és címe

Normál befejezés

a szerviz neve, címe és éjjeli és nappali telefonszáma.

Rendellenes befejezés

■

az

Európában az EN378 tartalmazza a jegyzőkönyvre vonatkozó
útmutatásokat.
MEGJEGYZÉS

Vegye figyelembe, hogy az egység első futtatási
periódusában magasabb lehet a szükséges tápellátás.
Ennek a jelenségnek az az oka, hogy a
kompresszornak 50 órás időtartamra van szüksége a
zökkenőmentes működés és stabil energiafogyasztás
eléréséhez. Ennek az az oka, hogy a spirál vasból
készült, és némi időre van szükség az érintkező
részek elsimításához.

MEGJEGYZÉS

A kompresszor védelme érdekében használat előtt hat
órával kapcsolja be a tápellátást.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

6

x x w x
x w w x

x
x

x
x

x
x

A próbaüzem teljes befejezése után 5 perccel kezdhető
a normál működés.
Ellenkező esetben tekintse át a következő részt
a rendellenesség kijavításával kapcsolatban: "Javítás a
próbaüzem rendellenes befejezése után", 28. oldal.

Próbaüzem
Az alábbi eljárás a teljes rendszer próbaüzemét leírja. Ez a művelet
a következő elemeket ellenőrzi és értékeli:
■

Az elzárószelepek nyílásának ellenőrzése

■

Hibás huzalozás ellenőrzése

■

Hűtőközeg-túltöltés ellenőrzése

■

Beltéri egység működésének ellenőrzése

A próbaüzem mellett a beltéri egység működése külön is
ellenőrizhető. A további részleteket lásd a beltéri egység szerelési
kézikönyvét.
■

Ne feledje végrehajtani a próbaüzemet az első üzembe
helyezés után. Máskülönben az U3 hibakód jelenik meg
a távirányítón, és a normál működés nem lesz lehetséges.

■

A beltéri egységek rendellenességei nem ellenőrizhetők az
egyes egységeken. A próbaüzem befejezése után egyesével
ellenőrizze a beltéri egységeket úgy, hogy a távirányítóval
normál üzemmódban működteti őket.

Szerelési kézikönyv

27

EMRQ8~16ABY1

Daikin Altherma kültéri egység
4P501819-1 – 2017.08

4PHU501819-1.book Page 28 Wednesday, September 13, 2017 5:14 PM

Javítás a próbaüzem rendellenes befejezése után

16. Karbantartás és szerelés

A próbaüzem csak akkor fejeződött be, ha nem jelenik meg hibás
működést jelző kód a távirányítón. Ha megjelenik egy hibás
működést jelző kód, akkor tegye a következőket a rendellenesség
kijavítására:

16.1. Karbantartás – bevezetés

■

Ellenőrizze a hibás működést jelző kódot a távirányítón.

Üzembe helyezési hiba

Hibakód

Javítási művelet

A berendezés optimális működésének biztosítására rendszeres
időközönként, lehetőség szerint évente ellenőrizni kell az egységet.
Ezt a karbantartás szerelőnek vagy szervizalkalmazottnak kell
végeznie.

Egy kültéri egység
elzárószelepe zárva
maradt.

E3
E4
F3
F6
UF

Nyissa ki az elzárószelepet.

A kültéri egység
tápellátása ellenfázisú.

U1

Cseréljen ki kettőt a három fázisból
(L1, L2 és L3) a pozitív
fáziskapcsolat létrehozásához.

Egy beltéri vagy kültéri
egység nem kap
tápellátást (beleértve
a fázismegszakítást is).

LC
U1
U4

Ellenőrizze, hogy a kültéri egység
tápkábelei megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.

Nem megfelelő
csatlakozások az
egységek között.

UF

Ellenőrizze, hogy a hűtőközegcsövek és az egység huzalozása
megfelel-e egymásnak.

Hűtőközeg-túltöltés.

E3
F6
UF

Számolja ki újra a szükséges
hűtőközeg-mennyiséget
a csövek hosszából, és korrigálja
a hűtőközeg feltöltési szintjét.
Ezt úgy teheti meg, hogy egy
hűtőközeg-visszanyerő készülékkel
visszanyeri a felesleges
hűtőközeget.

16.2. Szervizelési óvintézkedések

Nem elegendő
hűtőközeg.

E4
F3

Ellenőrizze, hogy megfelelően
befejeződött-e a további hűtőközeg
feltöltése.
Számolja ki újra a szükséges
hűtőközeg-mennyiséget a csövek
hosszából, és adjon hozzá
megfelelő mennyiségű
hűtőközeget.

Ha a próbaüzem
félbeszakadt, vagy
az egység a megadott
hőmérséklettartományo
n kívül működött, akkor
a kezdeti hűtőközegérzékelés sikertelen
volt.

U3

Ha megszakadt a próbaüzem,
hajtsa végre újra.
Végezze el újra a próbaüzemet
a megadott
hőmérséklettartományon belül.
A próbaüzem –20°C és 35°C
közötti környezeti hőmérséklet
mellett végezhető.

■

A rendellenesség kijavítása után nyomja meg a BS3 RETURN
gombot, és állítsa alaphelyzetbe a hibás működést jelző kódot.

■

Végezze el újra a próbaüzemet, és ellenőrizze,
megfelelően sikerült-e a rendellenesség kijavítása.

■

A többi részletes kódért tekintse meg a beltéri egység használati
útmutatóját.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS
Lásd "2. Általános biztonsági óvintézkedések", 2. oldal.

VIGYÁZAT
az inverter berendezés javítása során
1

Az áramtalanítás után még 10 percig ne nyissa ki az
elektromos alkatrészdoboz fedelét.

2

Mérje meg a csatlakozók közötti feszültséget
a tápellátás csatlakozóblokkján egy mérővel, és
győződjön meg róla, hogy a tápellátás ki van
kapcsolva.
Emellett mérje meg a pontokat az alább látható
módon egy mérővel, és győződjön meg róla, hogy
a fő áramkör kondenzátorában a feszültség nem
haladja meg az 50 V egyenáram értéket.

A2P

A1P

TP1 TP2
A3P

3

A PC-tábla sérülésének megelőzése érdekében
érintsen hozzá egy bevonattal nem rendelkező fém
alkatrészt
a
statikus
elektromosság
megszüntetéséhez, mielőtt kihúzná vagy bedugná
a csatlakozókat.

4

Húzza ki az X1A, X2A, X3A, X4A (az X3A és X4A az
EMRQ14+16 modell esetében az elektromos
alkatrészdoboz (2)
belsejében
található,
lásd
a huzalozási rajzot) illesztési csatlakozókat a kültéri
egység ventilátorának motorjánál, mielőtt az inverter
szervizelési munkálatait megkezdené. Vigyázzon,
hogy ne érintse meg az áram alatt levő alkatrészeket.

hogy

15. A berendezés üzemeltetése
Miután megtörtént az egység üzembe helyezése és a kültéri és
beltéri egységek próbaüzeme, megkezdődhet a berendezés
üzemeltetése.

(Ha az erős szél miatt forog egy ventilátor, akkor
áramot tárolhat a kondenzátorban vagy a fő
áramkörben, és ez áramütést okozhat.)

A beltéri egység működtetéséhez a beltéri egység távirányítóját BE
kell kapcsolni. A további részleteket lásd a beltéri egység
üzemeltetési kézikönyvében.
5

A javítás után dugja vissza az illesztési csatlakozót.
Ellenkező esetben az E7 hibakód jelenik meg
a távirányítón, és nem lesz lehetséges a normál
működés.

A részleteket lásd az elektromos alkatrészdoboz fedelének
hátulján található huzalozási rajzon.
Ügyeljen a ventilátorra. Az egység vizsgálata veszélyes,
ha a ventilátor működik. Ne felejtse el lekapcsolni
a főkapcsolót és eltávolítani a biztosítékokat a kültéri
egységben található vezérlőáramkörből.

MEGJEGYZÉS

A biztonság kedvéért!
A PCB-panel védelme érdekében a javítás előtt érintse
meg kézzel a kapcsolódoboz házát, hogy
megszüntesse a teste statikus elektromosságát.
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16.3. Működés szerviz üzemmódban
A hűtőközeg-visszanyerés/vákuumszivattyúzás
egységet 2. üzemmódba állítva érhető el.
A 2. üzemmód beállításáról
nyomógombokkal", 26. oldal.

lásd.

A vákuumszivattyúzás/visszanyerés
alaposan ellenőrizze az indítás
vákuumszivattyúzni/visszanyerni.

üzemmód

"Helyszíni

az

beállítások

üzemmód használatakor
előtt, hogy mit kíván

A vákuumszivattyúzásról és visszanyerésről lásd a beltéri egység
szerelési kézikönyvét.

A vákuumszivattyúzás módszere
Az első üzembe helyezés alkalmával nem szükséges
a vákuumszivattyúzás. Ez csak javítási célokból szükséges.
1

Amikor az egység áll, állítsa 2. üzemmódba a következő módon:
tartsa nyomva 5 másodpercig a BS1 MODE gombot, a H1P
LED bekapcsol w.

2

Állítsa 2-21 üzemmódba az egységet:
Nyomja meg 21 alkalommal a BS2 SET gombot, amíg eléri
a következő LED kombinációt:
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

17. Figyelmeztetés a hűtőközegszivárgással kapcsolatban
17.1. Bevezetés
A szerelőnek
és
a
rendszerspecialistának
a
helyi
szabályozásoknak
vagy
szabványoknak
megfelelően
biztosítania kell a szivárgás elleni védelmet. Ha nincsenek helyi
szabályozások, akkor a következő szabványok lehetnek
érvényesek.
Ez a rendszer R410A hűtőközeget használ. Az R410A egy teljes
mértékben biztonságos, nem mérgező, nem éghető hűtőközeg.
Azonban biztosítani kell, hogy a légkondicionáló berendezéseket
megfelelő méretű helyiségben helyezzék üzembe. Ez biztosítja
a onatkozó szabályozásoknak és szabványoknak megfelelően, hogy
a hűtőközeg-gáz koncentrációja nem haladja meg a maximális
engedélyezett értéket, egy esetleges súlyos szivárgás esetén.

17.2. Maximális koncentráció szintje
A hűtőközeg maximális feltöltése és a hűtőközeg maximális
koncentrációjának számítása közvetlenül összefügg az emberi
használat alatt álló térrel, ahová kiszivároghat.
A koncentráció mértékegysége a kg/m3 (a hűtőközeg-gáz tömege az

w x w x w x w

elfoglalt tér 1 m3-ében).

3

Nyomja meg a BS3 RETURN gombot a fenti 2-21 beállítás
megerősítéséhez.

A maximális engedélyezett koncentráció szintjét illetően be kell
tartani a vonatkozó helyi szabályozásokat és szabványokat.

4

Nyomja meg a BS2 SET gombot a feltöltési üzemmód
váltásához a OFF (KI) értékről a ON (BE) értékre. A LED
jelzésnek a következőképpen kell változnia:

A megfelelő európai szabvány szerint az emberi használat alatt álló
terekben az R410A legmagasabb engedélyezett koncentrációja
0,44 kg/m3.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

OFF
ON

(a)

w x
w x

x
x

x
x

x x c
x c x

1

(a) Ez a beállítás a gyári beállítás
2

5

Nyomja meg a BS3 RETURN gombot a beállítás megadásához.

6

Nyomja meg ismét a BS3 RETURN gombot a beállítás
megerősítéséhez. A megerősítés után a beltéri és kültéri egység
szabályozószelepei teljesen kinyílnak. Ebben a pillanatban a
H1P LED ON (BE) állapotban van, és az összes beltéri egység
távirányítója TEST (próbaüzem) és
(külső vezérlés)
jelzést jelenít meg, és a működés le lesz tiltva.

1

a hűtőközeg áramlásának iránya

7

Vákuumszivattyúval szivattyúzza ki a rendszert.

2

az a helyiség, ahol a hűtőközeg-szivárgás történt (a rendszer
összes hűtőközegének kifolyása)

8

Nyomja meg a BS1 MODE
a 2. üzemmód beállítást.

gombot,

és

állítsa

vissza

A hűtőközeg-visszanyerési művelet módszere

Különösen ügyeljen az olyan helyekre, például az alagsorokra
stb., ahol a hűtőközeg megrekedhet, mivel a hűtőközeg
nehezebb a levegőnél.

Ezt egy hűtőközeg-visszanyerővel kell végezni.
Ugyanazt az eljárást kövesse, mint a vákuumszivattyúzás esetében.
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17.3. A maximális koncentráció ellenőrzésének eljárása

19. A berendezés jellemzői

A maximális koncentrációt az alábbi 1–4. lépés szerint ellenőrizze, és
tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy megfeleljen az
előírásoknak.

Műszaki adatok

1

Az egyes rendszerekbe betöltött hűtőközeget (kg) külön
számítsa ki.
a hűtőközeg
mennyisége
egy egység
rendszerében
(az a hűtőközegmennyiség,
amennyit gyárilag
a rendszerbe
töltenek)

+

további feltöltés
mennyisége
(a helyszínen
hozzáadott,
a hűtőközeg-csövek
átmérőjének és
hosszának megfelelő
hűtőközegmennyiség)

=

a rendszerben
található összes
hűtőközeg
mennyisége (kg)

2

Számolja ki annak a helyiségnek a térfogatát (m3), ahol a beltéri
egység fel lett szerelve.

3

A hűtőközeg sűrűségének számítása a fenti 1. és 2. lépés
számítási eredményeinek felhasználásával.

EMRQ

A készülékház anyaga
Méretek (Ma x Szé x Mé)
Tömeg
Működési tartomány
• Használati melegvíz
(min./max.)

8
(mm)
(kg)
(°C)

a helyiség mérete (m3),
ahol a beltéri egység
fel lett szerelve

≤

maximális koncentráció szintje
(kg/m3)

12

14

16

339

–20/35

Hűtőközeg típusa
Hűtőközeg-olaj
Csövek csatlakozása

R410A
Daphne FVC68D

• Folyadék

(mm)

• Elvezetés

(mm)

9,52
15,9

9,52
19,1

8

10

12,7
19,1

12,7
22,2

12,7
22,2

12

14

16

40

40

Elektromos jellemzők
EMRQ

a rendszerben található
hűtőközeg teljes
térfogata

331

10

festett, galvanizált acél
1680x1300x765
331
331
339

Fázis
Frekvencia
Feszültség
Feszültségtartomány

(Hz)
(V)

• Minimum

(V)

• Maximum

(V)

Ajánlott biztosítékok

3N~
50
380~415

(A)

20

25

342
440
25

Ha fenti eredmény meghaladja a maximális koncentráció
szintjét, akkor szellőzést kell biztosítani a szomszédos
helyiségbe.
Számolja ki a hűtőközeg sűrűségét annak a helyiségnek
a térfogatával, ahol a beltéri egység fel van szerelve és
a szomszédos helyiséggel együttesen.
Helyezzen el szellőzőnyílásokat a szomszédos szobák ajtajába,
míg a hűtőközeg sűrűsége alacsonyabb nem lesz a maximális
koncentráció szintjénél.

18. Hulladékelhelyezési követelmények
Az egység szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően
kell végezni.
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