MONTAGEHANDLEIDING
Buitenunit voor lucht-water-warmtepomp

ERHQ006BBV3
ERHQ007BBV3
ERHQ008BBV3

ERLQ006BBV3
ERLQ007BBV3
ERLQ008BBV3

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

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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:

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

06 Nota *

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

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

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

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
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23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
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10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
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23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
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инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
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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:
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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:
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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:
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1. DEFINITIES
1.1.

Betekenis van de waarschuwingen en symbolen

De waarschuwingen zijn in deze handleiding geordend volgens hun
zwaarte en kans op voorkomen.
GEVAAR
Aanduiding van een dreigende gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, ernstige verwondingen of
zelfs de dood zal veroorzaken.
WAARSCHUWING
Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, tot ernstige
verwondingen of zelfs de dood kan leiden.
VOORZICHTIG
Aanduiding van een mogelijke gevaarlijke situatie die,
indien deze niet vermeden wordt, tot lichte tot matige
verwondingen kan leiden. Deze aanduiding kan tevens
gebruikt worden als waarschuwing tegen onveilige
handelingen.
LET OP
Aanduiding van situaties die enkel de apparatuur of
eigendommen kan beschadigen.
INFORMATIE
Dit symbool duidt op handige tips of bijkomende informatie.
Sommige soorten gevaar worden met speciale symbolen aangeduid:
Elektrische stroom.
Gevaar om zich te verbranden (ook door zure stoffen).
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1.2.

Betekenis van termen

Montagehandleiding:

2.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR VEILIGHEID

Handleiding met instructies betreffende het installeren, het
conﬁgureren en het onderhouden van een bepaald product of een
bepaalde toepassing.

Alle in deze handleiding vermelde voorzorgen betreffen belangrijke
punten: deze voorzorgsmaatregelen dienen dus steeds nauwgezet te
worden gevolgd.

Gebruiksaanwijzing:

Alle activiteiten die in deze handleiding worden beschreven, moeten
door een installateur worden uitgevoerd.

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde
toepassing waarin wordt uitgelegd hoe het product of de toepassing
moet worden gebruikt.
Instructies voor het onderhoud:
Instructiehandleiding bedoeld voor een bepaald product of een
bepaalde toepassing waarin wordt uitgelegd hoe dit product (indien
van toepassing) dient gemonteerd, geconﬁgureerd, gebruikt en/of
onderhouden te worden.
Verdeler:
De verdeler die de in deze handleiding besproken producten
verkoopt.

Draag gepaste persoonlijke veiligheidsuitrusting (veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril,…) als u installatie-, onderhouds- of
servicewerkzaamheden aan de unit uitvoert.
Vraag bij twijfel over installatieprocedures of bediening van de unit
altijd uw plaatselijke dealer om advies en informatie.
Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of
accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekkages, brand
of schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik uitsluitend
accessoires en optionele apparatuur van Daikin die speciaal zijn
ontwikkeld voor toepassing met de producten die in deze handleiding
worden behandeld en laat ze door een installateur installeren.

Installateur:
Een technische, vakbekwame persoon, bevoegd om de in deze
handleiding besproken producten te installeren.
Gebruiker:
Persoon die de eigenaar is van het product en/of die het product
gebruikt.
Onderhoudsbedrijf:
Bedrijf dat bevoegd is om de vereiste onderhoudswerkzaamheden
aan de unit uit te voeren of te coördineren.
Toepasselijke wetgeving:
Alle geldende internationale, Europese, nationale en lokale
richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een
bepaald product of domein.
Toebehoren:
Samen met de unit geleverde apparatuur die volgens de instructies in
de handleiding geïnstalleerd moet worden.
Optionele apparatuur:
Apparatuur die optioneel met de producten gecombineerd kan
worden zoals beschreven in deze handleiding.
Lokale levering:
Apparatuur die volgens de instructies in deze handleiding moet
worden geïnstalleerd, maar die niet door Daikin wordt geleverd.
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GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Schakel de voeding volledig uit voordat u het
servicepaneel van de schakelkast verwijdert of voordat u
onderdelen aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.
Om elektrische schokken te voorkomen moet u de voeding
1 minuut of langer onderbreken voordat u service uitvoert
aan elektrische onderdelen. Meet zelfs na 1 minuut altijd
nog de spanning aan de klemmen van condensatoren van
het hoofdcircuit of elektrische onderdelen, en controleer
dat deze spanning niet meer dan 50 V DC bedraagt
voordat u ze aanraakt.
Als u de servicepanelen heeft verwijderd kunnen onder
spanning staande onderdelen gemakkelijk per ongeluk
worden aangeraakt. Laat de unit nooit alleen achter tijdens
de installatie of service wanneer het servicepaneel is
verwijderd.

GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Raak tijdens of direct na bedrijf geen koelleidingen,
waterleidingen of interne onderdelen aan. De leidingen en
de interne onderdelen kunnen heet of koud zijn afhankelijk
van de bedrijfsomstandigheid van de unit.
Uw handen kunnen brandwonden of bevriezingswonden
oplopen als u leidingen of interne onderdelen aanraakt.
Laat om letsel te voorkomen leidingen en interne
onderdelen weer op normale temperatuur komen of draag
veiligheidshandschoenen als het zich niet laat vermijden
om ze aan te raken.
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Waarschuwing
■

■

Vraag aan uw dealer of aan bevoegd personeel om de
montagewerkzaamheden uit te voeren. Monteer de machine niet
zelf.
Een slechte montage kan lekken of elektrische schokken of
brand veroorzaken.
Voer de montagewerkzaamheden uit zoals beschreven in deze
montagehandleiding.
Een slechte montage kan lekken of elektrische schokken of
brand veroorzaken.

■

Vraag aan uw plaatselijke dealer wat gedaan moet worden
wanneer het koelmiddel lekt. Indien de unit in een kleine kamer
geplaatst moet worden, dienen de nodige maatregelen
genomen te worden om ervoor te zorgen dat er niet meer
koelmiddel kan lekken dan de maximum toegestane
concentratie in het geval dat koelmiddel zou lekken. Anders zou
een ongeluk kunnen gebeuren door gebrek aan zuurstof.

■

Gebruik enkel de voorgeschreven accessoires en stukken voor
de montage.
Het niet gebruiken van de voorgeschreven stukken kan
waterlekken of elektrische schokken veroorzaken of de unit
doen vallen.

■

Monteer de unit op een fundering die het gewicht van de unit
kan dragen.
Indien de fundering niet stevig genoeg is, kan apparatuur vallen
en iemand verwonden.

■

Houd tijdens de beschreven montagewerkzaamheden rekening
met sterke winden, orkanen of aardbevingen.
Slordige
montagewerkzaamheden
kunnen
ongelukken
veroorzaken doordat apparatuur kan vallen.

■

Controleer of alle elektrische werkzaamheden door bevoegd
personeel worden uitgevoerd volgens de toepasselijke
wetgeving en zoals beschreven in deze montagehandleiding,
gebruik makend van een afzonderlijke kring.
Een niet voldoende krachtige voedingskring of een niet goed
uitgevoerde elektrische constructie kunnen elektrische schokken
of brand veroorzaken.

■

Controleer of alle bedradingen veilig zijn en conform de
beschreven draden uitgevoerd worden; controleer of externe
krachten geen aansluitklemmen of draden kunnen belasten.
Een slechte aansluiting of een slecht gesloten klem kunnen
brand veroorzaken.

■

Bij het bedraden tussen de binnenunit en de buitenunit en bij het
bedraden van de voeding: leg al deze draden zo dat de
voorplaat steeds goed en veilig vastgezet kan worden.
Indien de voorplaat niet goed op zijn plaats zit, kunnen de
aansluitklemmen warm worden en elektrische schokken of
brand veroorzaken.

■

Ventileer de omgeving direct als er koelgas lekt tijdens de
montagewerkzaamheden.
Als koelgas in contact komt met vuur kan er een toxisch gas
ontstaan.

■

Nadat de montagewerkzaamheden uitgevoerd werden,
controleer of er geen koelgas lekt.
Als koelgas lekt, kan giftig gas in de kamer ontstaan, dat in
contact kan komen met een warmtebron, zoals een kachel, een
kookplaat of een ventilatorkachel.

■

Wanneer eerder gemonteerde units verplaatst moeten worden,
dient eerst het koelmiddel gerecupereerd te worden nadat deze
werd afgetapt. Zie hoofdstuk "13. Het leegpompen" op
pagina 13.

■

Raak ongewenste vloeistoﬂekken nooit rechtstreeks aan. U zou
ernstige wonden kunnen oplopen door bevriezing.
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■

Monteer altijd een aardlekschakelaar in overeenstemming met
de toepasselijke wetgeving. Anders bestaat het gevaar dat
iemand een elektrische schok krijgt of dat er brand ontstaat.

■

Elektrische werkzaamheden moet worden uitgevoerd zoals
beschreven in de installatiehandleiding en volgens de nationale
wetgeving of gedragscode met betrekking tot elektrische
bedrading.
Onvoldoende capaciteit of onafgewerkte elektrische werkzaamheden kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

■

Gebruik een afzonderlijk voedingscircuit. Deel dus nooit een
voeding met een ander apparaat.

■

Gebruik voor de bedrading een kabel die lang genoeg is om de
hele afstand te overbruggen zonder een tussenaansluiting.
Gebruik geen verlengsnoer. Schakel geen andere belastingen
op de elektrische voeding, gebruik een afzonderlijke elektrische
kring.
Anders bestaat het gevaar dat er abnormaal veel warmte
geproduceerd wordt of dat iemand een elektrische schok krijgt
of dat er brand ontstaat.

■

Om het koelmiddel te verwijderen, stop de compressor vooraleer
de koelmiddelleidingen te verwijderen.
Indien de compressor nog steeds werkt en de afsluiter open is
wanneer het koelmiddel verwijderd wordt, zal lucht ingezogen
worden wanneer de koelmiddelleidingen verwijderd worden,
waardoor een abnormale druk in de vriescyclus ontstaat,
waardoor het systeem defect kan raken of iemand zich kan
verwonden.

■

Tijdens het installeren, maak de koelmiddelleidingen stevig vast
vooraleer de compressor te doen werken.
Indien de compressor niet goed vastgemaakt werd en de
afsluiter open is wanneer het koelmiddel verwijderd wordt, zal
lucht ingezogen worden wanneer de compressor werkt,
waardoor een abnormale druk in de vriescyclus ontstaat,
waardoor het systeem defect kan raken of iemand zich kan
verwonden.

Voorzichtig
■

Aard de unit.
De aarding dient te gebeuren conform de toepasselijke
wetgeving.
Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, een bliksemaﬂeider of een telefoonaarding.
Onvolledige aarding kan elektrische schokken
veroorzaken.
■ Gasleiding.
Ontbranding of ontplofﬁng mogelijk bij gaslekken.
■ Waterleiding.
Harde plastic leidingen vormen geen goede aarding.
■ Bliksemaﬂeider of telefoonaarding.
De elektrische potentiaal kan abnormaal hoog stijgen bij een
blikseminslag.

■

Monteer de binnen- en buitenunits en plaats de voedingskabel
en de aansluitdraad op minstens 1 meter van televisietoestellen
of radio's om beeldstoringen of ruis te voorkomen.
(Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 1 meter
soms niet om ruis te voorkomen.)

■

Spoel de buitenunit niet af. Dit kan kortsluiting of brand
veroorzaken.

Montagehandleiding

3

■

Installeer de unit niet op een van de volgende plaatsen:
■ plaatsen waar (mineraal)olienevel of oliedamp hangt (zoals in
een keuken).
De kwaliteit van de plastic onderdelen kan verminderen en
ze kunnen uit het toestel vallen of waterlekken veroorzaken.
■ Waar corrosieve gassen, zoals zwavelzuurgassen worden
geproduceerd.
Corrosie aan de koperen leidingen of gesoldeerde delen kan
leiden tot koelmiddellekken.
■ In de aanwezigheid van apparatuur die elektromagnetische
golven genereert.
Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem
storen, zodat het toestel slecht zou werken.
■ plaatsen waarin ontvlambare gassen kunnen lekken, waar
koolstofvezel of ontvlambaar stof in de lucht aanwezig is of
waarin met vluchtige brandbare gassen (zoals verdunningsmiddelen of benzine) gewerkt wordt.
Dergelijke gassen kunnen brand veroorzaken.
■ plaatsen waarin de lucht veel zout bevat (zoals aan de zee).
■ plaatsen waarin de spanning schommelt (zoals in fabrieken).
■ In voertuigen of schepen.
■ In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen.

■

Laat geen kinderen op de buitenunit kruipen; zet geen
voorwerpen op de unit. Kinderen kunnen eraf vallen en zich
kwetsen; voorwerpen kunnen eraf vallen en iemand verwonden.

■

Wanneer units in toepassingen met temperatuuralarmen
gebruikt worden, wordt geadviseerd om een vertraging van 10
minuten te voorzien vooraleer een dergelijk alarm wordt
gegeven wanneer de temperatuur hoger wordt dan een
maximumwaarde. De unit kan meerdere minuten stoppen
tijdens haar normaal bedrijf om de "unit te ontdooien" of
wanneer deze zich in "thermostaatstop" bevindt.

■

■

Daar R410A een koelmiddelmengsel is, dient het nodige
bijkomend koelmiddel in zijn vloeibare toestand toegevoegd te
worden. (Indien het koelmiddel in gasvormige toestand is, zal
zijn samenstelling wijzigen, waardoor het systeem niet goed zal
werken).

■

De aangesloten binnenunit moet de EKHBH/X008 unit zijn, die
uitsluitend voor R410A is ontworpen.

3.3.
■

Zie de montagehandleiding van de binnenunit voor de montage
van de binnenunit.
Laat de unit nooit werken zonder de thermistoren, anders kan de
compressor verbranden.
Controleer ook de naam van het model en het serienummer op
de buitenplaten (de voorplaten) wanneer de platen worden
vastgezet of verwijderd om zich niet te vergissen.
Bij het sluiten van de platen voor het onderhoud, zorg ervoor dat
het aanspankoppel niet groter wordt dan 4,1 N•m.

■
■
■

3.4.

VOORALEER

ER

H

■

Het koelmiddel dient met strikte voorzorgsmaatregelen
behandeld te worden om het systeem zuiver, droog en
waterdicht te houden.
- Zuiver en droog
Alle mogelijke voorzorgen dienen genomen te worden opdat er
nooit vreemde stoffen (inclusief minerale oliën of vochtigheid) in
het systeem kunnen komen en zich vermengen met het
koelmiddel.
- Waterdicht
Lees zorgvuldig "9. Voorzorgsmaatregelen voor koelmiddelleidingen" op pagina 9 en volg nauwgezet deze werkwijzen.
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V3

Capaciteitklasse (kW)
H=lage watertemperatuur – omgevingszone (0~–10°C)
L=lage watertemperatuur – omgevingszone (–10°C~–20°C)
Warmtepomp gescheiden buitenpaar

INFORMATIE
■ Een ERLQ0*BA/BB-buitenunit kan alleen op een
EKHBH/X008BA/BB-binnenunit worden aangesloten
(bodemplaatverwarming van buitenunit moet worden
geregeld door binnenunit).
■

Bestek van de handleiding

Voorzorgsmaatregelen voor R410A

BB

Buitenunit op R410A

Aangezien de maximum werkdruk voor deze buitenunit
4,17 MPa of 41,7 bar bedraagt, kunnen buizen met een
grotere wanddikte nodig zijn. Zie paragraaf "8.1. Keuze
van het leidingmateriaal" op pagina 9.

3.2.

006

V3=1~, 230 V, 50 Hz

TE MONTEREN

In deze handleiding worden de werkwijzen beschreven voor het
hanteren, het monteren en het aansluiten van de ERHQ en ERLQunits. Deze handleiding bevat instructies opdat adequaat onderhoud
van de unit is gegarandeerd. Bovendien biedt de handleiding
ondersteuning voor problemen.

Q

Reeks

WAARSCHUWING

3.1.

Modelidentificatie

De
ERLQ-units
bevatten
speciale
uitrustingen
(isolatie,
bodemplaatverwarming,...) om deze units goed te laten werken in
gebieden waar de omgevingstemperatuur laag kan worden, terwijl
gelijktijdig de luchtvochtigheid hoog kan zijn. In dergelijke
omstandigheden
kunnen
de
ERHQ-modellen
problemen
ondervinden door teveel ijsvorming op de luchtgekoelde spoel. Indien
dergelijke omstandigheden voorzien worden, dienen de ERLQmodellen in plaats te worden gemonteerd. Deze modellen zijn
voorzien (isolatie, bodemplaatverwarming,...) om niet te bevriezen.

Span de ﬂaremoer aan op de beschreven manier, bijv. met een
momentsleutel.
Indien de ﬂaremoer te hard aangespannen wordt, kan de
ﬂaremoer na een tijdje beginnen te barsten, waardoor
koelmiddel gaat lekken.

3.

Montage

3.5.
■

Een
ERHQ0*BA/BB-buitenunit
kan
worden
aangesloten op een EKHBH/X008BA/BB-binnenunit
of een EKHBH/X008AA-binnenunit (als een bodemplaatverwarmingskit vereist is, zie "Mogelijke opties"
op pagina 5).

Accessoires

Controleer of de volgende accessoires met de unit inbegrepen
zijn

Montagehandleiding
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Label geﬂuoreerde
broeikasgassen

1

Meertalig label geﬂuoreerde
broeikasgassen

1

ERHQ006~008BBV3 + ERLQ006~008BBV3

Buitenunit voor lucht-water-warmtepomp
4PW68002-1A – 03.2011

■

4.2.

Mogelijke opties

Hoofdcomponenten

Bodemplaatverwarming

ERHQ

Optionele kit

ERLQ

Standaard(a)

3

(a) Standaard gemonteerd.

1

Optionele bodemplaatverwarming
EKBPHT08

EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA

Mogelijk

Niet toegelaten

EKHBH/X008BA/BB

Mogelijk

Mogelijk

3.6.

4
5
6

2

Hantering

7
8

Zoals op onderstaande afbeelding getoond, verplaats traag de unit
door deze aan de linker- en rechtergrepen vast te nemen.
A

9
10

B
A

11
12

B

1 Warmtewisselaar
2 Ventilatormotor
3 Schakelkast met hoofdprintplaat (printplaat voor inverter
en regeling)
4 Klemmen voor communicatie- en elektrische voeding
5 Printplaat voor onderhoud
6 4-wegsklep
7 Elektronische expansieklep (hoofd)
8 Accumulator
9 Compressor
10 Vloeistofafsluiter
11 Gasafsluiter
12 Onderhoudspoort

VOORZICHTIG
Raak om letsel te voorkomen de luchtinlaat of de
aluminiumlamellen van de unit niet aan.

4.
4.1.

OVERZICHT

VAN DE UNIT

4.3.

Functioneel schema

Openen van de unit

1

2
3
M

5

4

6
5

2
1

12

7

1x
8
9
11
3

GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Zie "2. Algemene voorzorgsmaatregelen voor veiligheid"
op pagina 2.

GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Zie "2. Algemene voorzorgsmaatregelen voor veiligheid"
op pagina 2.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10

Thermistor (lucht)
Warmtewisselaar
Thermistor (warmtewisselaar)
Ventilatormotor
Filter
Elektronische expansieklep
Vloeistofafsluiter
Gasafsluiter met onderhoudpoort
Accumulator
Compressor
Thermistor (uitblaas)
4-wegsklep (AAN=verwarming)
Koelen
Verwarmen
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5.

DE

-

PLAATS VOOR DE MONTAGE
SELECTEREN

5.1.

Algemeen

■

Indien de unit op een plaats wordt gemonteerd waar hevige
winden waaien, let dan speciaal op het volgende.
Indien sterke winden van 5 m/s of meer blazen tegen de
luchtuitlaat van de buitenunit, ontstaat een kortsluiting
(aanzuiging van uitgeblazen lucht), wat de volgende gevolgen
kan hebben:
- de capaciteit in bedrijf is minder hoog;
- snellere en meer regelmatige ijsvorming tijdens het
verwarmen;
- stilvallen door de verhoogde druk;
- indien een sterke wind constant tegen de voorzijde van de
unit blaast, kan de ventilator zeer snel beginnen draaien en
breken.
Raadpleeg de afbeeldingen om deze unit te monteren op
plaatsen waar de windrichting voorspelbaar is.

■

Monteer een leiplaat op de zijde van de buitenunit waar de lucht
wordt aangezogen en plaats de uitlaatzijde zo dat deze een
rechte hoek vormt met de windrichting:

WAARSCHUWING
■

Neem gepaste maatregelen om te voorkomen dat
kleine dieren zich in de buitenunit kunnen nestelen.

■

Kleine dieren die in contact komen met elektrische
onderdelen kunnen storingen, rook of brand
veroorzaken. Gelieve de klant te zeggen de ruimte
rond de unit schoon te houden.

Plaats geen voorwerpen of uitrusting bovenop de unit
(bovenplaat).
Klim, zit of sta niet op de unit.
Neem voldoende voorzorgsmaatregelen in overeenstemming
met de toepasselijke wetgeving indien koelmiddel zou lekken.

■

De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving met
ontplofﬁngsgevaar.

■

Kies een plek die stevig genoeg is om het gewicht en de
trillingen van de unit te weerstaan en waar het werkingsgeluid
niet wordt versterkt.

■

Kies een plaats waar de hete lucht uit de unit of het geluid van
de unit in werking de buren van de gebruiker kunnen storen.

■

Vermijd plaatsen naast een slaapkamer en dergelijke, zodat het
geluid dat hij maakt tijdens de werking geen overlast
veroorzaakt.

■

Er moet voldoende ruimte zijn om de unit naar en van de
installatieplaats te brengen.

■

Er moet voldoende plaats zijn voor luchtdoorstroming en er
mogen zich geen belemmeringen rond de luchtinlaat en -uitlaat
bevinden.

■

De plaats moet vrij zijn van de mogelijkheid van een brandbaar
gaslek vlakbij.

■

Plaats de unit zodanig dat zijn geluid en de afgevoerde hete
lucht de buren niet storen.

■

Plaats de units, de stroomkabels en de kabels tussen de unit op
minstens 3 m van televisies en radio's. Dit om storingen van
beeld en geluid te voorkomen.

■

Naargelang de radiogolfomstandigheden, kan er zich toch nog
elektromagnetische storing voordoen op een afstand van meer
dan 3 m.

■

In kuststreken of andere plaatsen waar de lucht zout of
sulfaatgas bevat, kan corrosie de levenscyclus van de buitenunit
negatief beïnvloeden.

■

Aangezien er een afvoer is uit de buitenunit, mag er niets onder
de unit worden geplaatst dat niet vochtig mag worden.

■

■

Voorzie een waterafvoerkanaal rond de fundering om overtollig
water rond de unit af te voeren.

Kies een plaats voor de montage die aan de volgende
voorwaarden voldoet en die tevens de goedkeuring van uw klant
draagt.
- Plaatsen die goed verlucht zijn.
- Plaatsen waar de unit geen buren kan storen.
- Zekere plaatsen die het gewicht en de trillingen van de unit
kunnen weerstaan en waarop de unit vlak kan worden
geplaatst.
- Plaatsen waar er geen ontvlambare gassen of productlekken
kunnen voorkomen.
- De apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in een omgeving
met ontplofﬁngsgevaar.
- Plaatsen met voldoende ruimte voor het onderhoud.
- Plaatsen waarvoor de lengtes van de leidingen en van de
bedrading van de binnen- en buitenunits binnen de
toegestane perken blijven.
- Plaatsen waar een eventuele waterlek uit de unit geen
schade kan toebrengen aan de omgeving (wanneer een
afvoerbuis verstopt zou zijn, bijv.).
- Plaatsen waar de unit zo min mogelijk aan regen wordt
blootgesteld.
- Installeer de unit niet op een plaats die vaak als werkplaats
wordt gebruikt.
In het geval van bouwwerken (bijv. slijpwerk) waar veel stof
wordt geproduceerd, moet de unit worden afgedekt.

■

Indien het moeilijk is om het water uit de unit af te voeren,
monteer de unit dan op een fundering met betonblokken, enz.
(de hoogte van dit soort fundering mag maximum 150 mm
bedragen).

■

Indien u de unit op een frame monteert, zet dan een waterdichte
plaat op niet hoger dan 150 mm van de onderzijde van de unit
om te beletten dat water langs onder zou kunnen binnendringen.

■

Indien de unit op een plaats gemonteerd waar het regelmatig
sneeuwt, zorg dan dat de fundering zo hoog mogelijk is.

■

Indien u de unit op het frame van een
gebouw monteert, plaats dan ook een
waterdichte plaat (ter plaatse te voorzien)
(op maximum 150 mm van de onderkant
van de unit) om te beletten dat afgevoerd
water zou lekken. (Zie afbeelding).

■

Zorg ervoor dat de unit vlak (horizontaal) gemonteerd wordt.

6

1
3
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2

1 Leiplaat
2 Sterke wind
3 Uitgeblazen lucht

LET OP
Units mogen niet aan het plafond worden gehangen of op
elkaar worden gestapeld.
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5.2.

6.

Een locatie in koude klimaten kiezen

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET
MONTEREN

Zie "3.4. Modelidentiﬁcatie" op pagina 4.
LET OP

6.1.

Wanneer de buitenunit bij lage buitentemperaturen moet
werken, volg dan zeker de volgende richtlijnen.
■

Monteer de buitenunit met zijn aanzuigzijde naar de muur
gedraaid, zodat deze uit de wind is.

■

Monteer de buitenunit nooit op een plaats waar de aanzuigzijde
rechtstreeks in de wind staat.

■
■

Fundering

Raadpleeg bij het installeren van de buitenunit "5. De plaats voor de
montage selecteren" op pagina 6 om de geschikte plaats te kiezen.
1

Controleer de sterkte en het vlak zijn van de grond waarop de
unit gemonteerd zal worden, zodat de unit niet gaat trillen of
lawaai maken wanneer in bedrijf.

Plaats een leiplaat op de luchtafvoerzijde van de buitenunit,
zodat deze uit de wind is.

2

Maak 4 sets M8 of M10 ankerbouten klaar, elk met hun moer en
sluitringen (ter plaatse te voorzien).

In gebieden waar veel sneeuw valt is het belangrijk om een
montageplaats te kiezen waar de sneeuw geen nadelige
werking op de unit kan hebben, en plaats de uitlaatzijde zo dat
deze een rechte hoek vormt met de windrichting:

3

Maak de unit stevig vast met ankerbouten zoals aangegeven op
het schema van de fundering.

20

Draai de ankerbouten in de fundering tot zij nog 20 mm boven
het oppervlak van de fundering uitsteken.

6.2.

Afvoer

1

Algemeen
3

Zorg ervoor dat het afvoerwater uit de buitenunit tijdens het
verwarmen en het ontdooien goed kan worden afgevoerd.

4

■

Monteer de unit op een sokkel die voor een goed afvoer kan
zorgen opdat het ijs zich niet zou kunnen ophopen.

■

Onder de unit kan een afvoerkanaal voorzien worden. Zorg
ervoor dat het afgevoerd water in dit afvoerkanaal niet kan
bevriezen en zo een stop kan vormen doordat het ijs zich op die
manier daar ophoopt.

■

Vermijd dat het afgevoerd water over het voetpad vloeit om
ervoor te zorgen dan het voetpad niet glad wordt bij
vriestemperaturen.

3

1 Monteer een groot afdak.
2 Bouw een voetstuk.
Monteer de unit hoog genoeg van de grond zodat hij niet in
de sneeuw staat.
3 Sterke wind
4 Uitgeblazen lucht
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LET OP
Indien
afvoergaten
van
de
buitenunit door een sokkel of een
vloer afgedekt worden, monteer
dan de unit hoger om een vrije
ruimte van minstens 150 mm
onder de buitenunit te hebben.

≥150 mm

2

Montagehandleiding
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7.

DE

RUIMTE NODIG VOOR HET ONDERHOUD

■

Volg de volgende montagerichtlijnen wanneer zich een muur of
een andere hindernis bevindt op de weg van de luchtinlaat of
van de luchtuitlaat van de buitenunit.

■

Voor elk van de volgende montages mag de muur langs de kant
van de uitlaat maximum 1200 mm hoog zijn.

7.1.

Montagetekening voor de buitenunit
1

Muur tegenover een enkele kant (eenheid: mm)
>100

>350

≤1200

2

3

Muur tegenover twee kanten (eenheid: mm)

>100

>350

7

m

0

>50

33

>50

m

580 m

m

Muur tegenover drie kanten (eenheid: mm)
>100

>50

Montagehandleiding
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>350

120 m

m

6

5

4

1 Wikkel afwerkingstape van onderaan tot bovenaan op de
isolatiebuis.
2 Servicedeksel
3 Afsluiterdop
4 250 mm van de muur. Laat ruimte voor de
onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen en de
elektrische onderdelen.
5 Indien de unit kan vallen of omkantelen, maak dan de unit
vast met ankerbouten, of met draad of andere oplossingen.
6 Afstand van de buitenkant van de afsluiterdop
7 Indien de plaats niet over een goede afvoer beschikt,
plaats de unit dan op blokken. Regel de voetjes zodat de
unit horizontaal staat. Anders kan water lekken of zich
ophopen.
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MAAT

8.3.

KOELMIDDELLEIDING EN
TOEGESTANE LEIDINGLENGTE

Zie de afbeelding en de tabel hieronder voor de toegestane lengtes
en hoogtes. Veronderstel dat de langste lijn op de afbeelding met de
in werkelijkheid langste buis overeenstemt, en dat de hoogte unit op
de afbeelding met de in werkelijkheid hoogste unit overeenstemt.

GEVAAR
■

■

Toegestane leidinglengte en hoogteverschil

Leidingen en andere onder druk staande onderdelen
dienen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en
geschikt te zijn voor koelmiddel. Gebruik met
fosforzuur gedesoxideerd naadloos koper voor
koelmiddelleidingen.

L

H

8.

De installatie dient door een installateur uitgevoerd te
worden; de keuze van het materiaal en de installatie
dienen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. In
Europa dient de norm EN378 gehanteerd te worden.

H Hoogte
L Lengte
Toegestane leidinglengte

LET OP

Maximum totale leidinglengte in één richting

Voor de personen belast met het leggen en aansluiten
van de leidingen:

L

30 m

Minimum leidinglengte in één richting

Open zeker de afsluiter na het werk aan de leidingen en
het ontluchten. (Het systeem laten werken met een
gesloten afsluiter kan de compressor breken.)

L

3m

Maximum hoogte tussen binnen en buiten

H

INFORMATIE

Keuze van het leidingmateriaal

■

Materiaal: met fosforzuur gedeoxideerde naadloze koperen buis
voor koelmiddel.

■

Hardheidsgraad: gebruik leidingen met een hardheidsgraad op
basis van de leidingdiameter zoals in de onderstaande tabel
staat vermeld.

■

De leidingdikte van de koelmiddelleiding dient te voldoen aan de
toepasselijke wetgeving. De minimale leidingdikte voor R410Aleidingen moet voldoen aan de waarden in de onderstaande
tabel.
∅ leiding

Hardheidsgraad
van leidingmateriaal

6,4

O

0,80

15,9

O

1,00

9.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
KOELMIDDELLEIDINGEN

■

Sta nooit toe dat iets anders dan het aangewezen koelmiddel
zich kan vermengen in de vriescyclus, zoals lucht, enz. Indien er
koelgas zou lekken terwijl de unit in bedrijf is, ventileer dan
onmiddellijk de kamer.

■

Gebruik uitsluitend R410A als u koelmiddel toevoegt.
Installatiegereedschap:
Gebruik uitsluitend installatiegereedschap (meetinstrument,
verdeelstuk, vulslang enz.) dat geschikt is voor R410Ainstallaties zodat het de druk kan weerstaan en het niet mogelijk
is dat vreemde stoffen (zoals minerale oliën en vocht) in het
systeem komen.
Vacuüm pomp:
Gebruik een 2-trapsvacuümpomp met een terugslagklep.
Zorg dat de olie in de pomp niet in het systeem terugstroomt als
de pomp buiten werking is.
Gebruik een vacuümpomp die het systeem tot –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg) kan leegpompen.

■

Om te beletten dat vuil, vloeistof of stof in de leiding kan
binnendringen, sluit de buis af met kleefband of nijp ze dicht.
Wees zeer voorzichtig bij het plaatsen van koperen buizen door
de wanden.

Minimale dikte t (mm)

O=Gegloeid

8.2.

≤10 m

L

Het is verboden om koelmiddel in de atmosfeer af te
voeren. Vang het koelmiddel op volgens de geldende
wetgeving betreffende het opvangen en elimineren van
freon.

8.1.

20 m

Lengte zonder vulling

Maat van de koelmiddelleiding

De buizen tussen de buitenunit en de binnenunit dienen in principe
dezelfde maat te hebben als de aansluitingen buiten.
Maat van de koelmiddelleiding (mm)

Gasleiding

∅15,9

Vloeistoﬂeiding

∅6,4

Plaats

■
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Montageperiode

Beschermingsmethode

Meer dan een maand

Leiding vastklemmen

Buitenunit

Minder dan een
maand

Binnenunit

Ongeacht de periode

De leiding
dichtknijpen of
afdichten met
kleefband

De leidingen dienen zo gemonteerd te worden dat de ﬂare nooit
mechanisch belast is.

Montagehandleiding
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10. KOELMIDDELLEIDINGEN

2

Gebruik bij het aansluiten van de leidingen altijd een combinatie
van moersleutel en momentsleutel om de ﬂaremoer aan te
spannen om te voorkomen dat deze moer zou barsten en een
lek veroorzaken.

10.1. Het uiteinde van de leiding verbreden
Volg de volgende procedure om het uiteinde van elke leiding te
verbreden (ﬂare):
1

Snijd het uiteinde van de leiding met een buisnijder.

2

Verwijder de bramen en houd daarbij het afgesneden vlak naar
beneden zodat er geen bramen in de buis kunnen komen.

Draai een moer voor ﬂareaansluiting altijd los met behulp van
twee sleutels in combinatie met elkaar.

1
2
3
4

Momentsleutel
Moersleutel
Leidingverbinding
Moer voor ﬂareaansluiting

1

3

1 Snijd exact af in rechte hoeken.
2 De bramen verwijderen

4

1
3

4

2

Verwijder de ﬂaremoer van de afsluiter en zet de ﬂaremoer op
de buis.
Verbreed de buis. Doe dit exact op de plaats getoond op de
onderstaande afbeelding.

5

Verbredingsgereedschap
voor R410A
(koppelingstype)

Koppelingstype
(Ridgid-type)

Vleugelmoertype
(Imperiaal-type)

0~0,5 mm

1,0~1,5 mm

1,5~2,0 mm

Moer voor
ﬂareaansluiting

Aanspankoppel ﬂaremoer

∅6,4 mm (1/4")

15~17 N•m

∅15,9 mm (5/8")

63~75 N•m
Aanspankoppel afsluiterdop

A

A

Afsluiterdop

Gasleiding

∅6,4 mm (1/4")

21,6~27,4 N•m

∅15,9 mm (5/8")

44,1~53,9 N•m

Aanspankoppel dop servicepoort

Gewoon verbredingsgereedschap

10,8~14,7 N•m

10.3. Montage van de koelleiding

Controleer of de verbreding goed werd uitgevoerd.
1 De binnenkant van de verbreding mag
geen barsten of gebreken vertonen.
2 Het uiteinde van de buis moet
gelijkmatig en volgens een perfecte
cirkel verbreed zijn.
3 Zorg ervoor dat de ﬂaremoer past en
erop zit.

2

1

Richtlijnen voor het werken met leidingen
2
3

Alle bochten in de leidingen dienen zo soepel mogelijk gemaakt te
worden. Gebruik een buisbuiger om bochten te maken.
De straal van een bocht dient 30 tot 40 mm te bedragen, of groter.

De materialen in koper en de warmte-isolatiematerialen kiezen
10.2. De koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten

Controleer het volgende bij het gebruiken van in de handel
verkrijgbare koperen buizen en koppelstukken:
■

Isolatiemateriaal: polyethyleenschuim
Warmteoverdrachtsnelheid: 0,041 tot 0,052 W/mK (0,035 tot
0,045 kcal/mh°C)
De wand van de buis van het koelgas bereikt max. een
temperatuur van 110°C.
Kies warmte-isolatiematerialen die aan deze temperatuur
kunnen weerstaan.

■

Zorg ervoor dat zowel de gasleiding als de vloeistoﬂeiding
geïsoleerd worden en dat aan de volgende afmetingen voor de
isolatie voldaan wordt.

GEVAAR
De installatie dient door een installateur uitgevoerd te
worden; de keuze van het materiaal en de installatie
dienen te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. In
Europa dient de norm EN378 gehanteerd te worden.
VOORZICHTIG
■ Gebruik geen minerale olie op het verbreed
onderdeel.
Indien minerale olie in het systeem binnendringt, zal
de levenscyclus van de unit hierdoor verkort worden.
■ Gebruik nooit buizen die al op vorige installaties
gebruikt werden. Gebruik enkel onderdelen die
samen met de unit geleverd werden.
■ Installeer nooit een droger op deze R410A-unit om
zijn levensduur te kunnen waarborgen. Het
droogmateriaal kan oplossen en het systeem
beschadigen.
■ Een onvolledige verbreding kan lekken van koelgas
veroorzaken.
1

Maat leiding
Dikte

6,4 mm (1/4")

0,8 mm

8-10 mm

≥10 mm

15,9 mm (5/8")

1,0 mm

16-20 mm

≥13 mm

1
6
5

Dikte

3
4
1
2
3
4
5
6

■

10

Buitendiameter

2

Wanneer u de moer voor ﬂareaansluiting bevestigt, smeert u
eerst de binnenkant van de ﬂare in met ether- of esterolie en
draait u ze vervolgens met de hand 3 of 4 slagen vast voordat u
ze stevig vastschroeft.

Montagehandleiding

Leidingisolatie
Binnendiameter

Gasleiding
Bedrading tussen de units
Vloeistoﬂeiding
Isolatie vloeistoﬂeiding
Afwerkkleefband
Isolatie gasleiding

Gebruik afzonderlijke thermische
koelvloeistof- en koelgasleidingen.

isolatiebuizen

voor

de
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11. LEKKAGETEST

EN ONTLUCHTEN

1

Wanneer alle leidingen geplaatst en aangesloten zijn en de
buitenunit op de binnenunit is aangesloten, dient nog het volgende te
gebeuren:
■

op lekkages te controleren in de koelmiddelleidingen

2
3

■

de vacuümdroogprocedure uit te voeren om alle vocht in de
koelmiddelleidingen te verwijderen.

5

4

8

10

Wanneer de kans bestaat dat er vocht in de koelmiddelleiding zit
(bijvoorbeeld als regenwater in de leidingen is gekomen), voer dan
eerst de vacuümdroogprocedure uit totdat al het vocht is verwijderd.

6
7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11.1. Algemene richtlijnen
■

Alle leidingen in de unit zijn in de fabriek getest op lekkages.

■

Gebruik een 2-trapsvacuümpomp met een terugslagklep die tot
een meterdruk van –100,7 kPa (5 Torr absoluut, –755 mm Hg)
kan evacueren.

■

Sluit de vacuümpomp aan op de servicepoort van de
gasafsluiter.
LET OP
■

Controleer of de gasafsluiter en de vloeistofafsluiter
goed gesloten zijn vooraleer met de lektest of het
vacuümdrogen te beginnen.

■

Gebruik enkel en alleen een vacuümpomp voor
R410A. Wanneer de zelfde vacuümpomp voor
verschillende koelmiddelen gebruikt wordt, kan de
vacuümpomp of de unit beschadigd worden.

Manometer
Meetverdeelstuk
Lagedrukklep (Lo)
Hogedrukklep (Hi)
Vulslangen
Vacuümpomp
Onderhoudspoort
Klepdeksels
Gasafsluiter
Vloeistofafsluiter

1

Sluit het uitspringend deel aan (waarop de wormpen is
vastgedrukt) van de vulslang afkomstig van het meetverdeelstuk
naar de servicepoort van de gasafsluiter.

2

Open volledig de lagedrukklep (Lo) van het meetverdeelstuk en
sluit volledig zijn hogedrukklep (Hi).
De hogedrukklep moet dus niet bediend worden.

3

Laat de vacuümpomp werken. Controleer of de samengestelde
manometer –0,1 MPa (–760 mm Hg) aﬂeest.

WAARSCHUWING
■

Vermeng geen andere substantie dan het
voorgeschreven koelmiddel (R410A) in de koelcyclus.

■

Wanneer er koelgas lekt, verlucht de kamer zo snel
mogelijk en zoveel mogelijk.

■

R410A, alsook andere koelmiddelen, dient altijd
afgedekt te worden en nooit rechtstreeks in het milieu
vrijgegeven te worden.

Leidinglengte

Looptijd

4

≤15 m

>15 m

≥10 minuten

≥15 minuten

Sluit de lagedrukklep (Lo) van het meetverdeelstuk en stop de
vacuümpomp.
Wacht 4 tot 5 minuten en controleer of de naald van de
koppelmeter niet achteruit gaat.

INFORMATIE

LET OP

Ontlucht de lucht niet met koelmiddel. Gebruik een
vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.

Indien de naald van de meter achteruit gaat, kan dit
wijzen op vochtigheid of een lek in aansluitstukken.
Herhaal stappen 2 tot 4 nadat alle aansluitstukken
gecontroleerd werden en de moeren lichtjes
losgedraaid en terug aangespannen werden.

■

Indien extra koelmiddel gebruikt wordt, ontlucht dan de
koelmiddelleidingen en de binnenunit met een vacuümpomp en
vul daarna met extra koelmiddel bij.

■

Gebruik een zeskantsleutel (4 mm) om de stang van de afsluiter
te bedienen.

■

Alle koppelstukken van de koelmiddelleidingen dienen met een
momentsleutel op het vermelde aanspankoppel aangespannen
te worden. Zie "10.2. De koelmiddelleiding op buitenunit
aansluiten" op pagina 10 voor meer informatie.

5

Verwijder de deksels van de vloeistofafsluiter en de gasafsluiter.

6

Draai de stang van de vloeistofafsluiter 90 graden tegenwijzerzin
met een zeskantsleutel om de afsluiter te openen.
Sluit hem terug na 5 seconden en controleer of er geen
gaslekken zijn.
Controleer met zeepwater of de verbreding (ﬂare) van de
binnenunit en de verbreding (ﬂare) van de buitenunit en de
stangen van de afsluiters geen lekken vertonen.
Veeg daarna alle zeepwater weg.

7

Ontkoppel de vulslang van de servicepoort van de gasafsluiter
en open vervolgens volledig de vloeistof- en gasafsluiters.
Probeer niet de stang van de afsluiter tot voorbij zijn stop te
draaien.

8
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Span de deksels van de afsluiters en de doppen van de
servicepoorten van de vloeistof- en gasafsluiters aan met een
momentsleutel tot de opgegeven aanspankoppels. Zie "10.2. De
koelmiddelleiding op buitenunit aansluiten" op pagina 10 voor
meer informatie.
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12.2. Voorzorgen en algemene richtlijnen
INFORMATIE
Na het openen van de afsluiter is het mogelijk dat de druk
in de koelmiddelleidingen niet stijgt. Dit kan worden
veroorzaakt door de gesloten stand van de expansieklep in
het circuit van de buitenunit. Het vormt echter geen enkel
probleem voor een goed functioneren van de unit.

VOORZICHTIG
Let bij het vullen van een systeem op dat u de maximaal
toegestane hoeveelheid in geen geval overschrijdt omdat
daardoor waterslag kan optreden.
WAARSCHUWING
■

Koelmiddelﬂessen
geopend.

Deze buitenunit werd in de fabriek gevuld.

■

Draag altijd veiligheidshandschoenen en bescherm
uw ogen tijdens het bijvullen van koelmiddel.

12.1. Belangrijke informatie over het gebruikte
koelmiddel

GEVAAR

12. BIJVULLEN

VAN KOELMIDDEL

Dit product bevat geﬂuoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen. Laat de gassen niet vrij in de atmosfeer.
Koelmiddeltype:
GWP(1) waarde:
(1)

R410A
1975

GWP = Global Warming Potential (globaal opwarmingspotentieel)
➀ de fabriekshoeveelheid koelmiddel,

■

➁ de aanvullende hoeveelheid koelmiddel die op locatie is
bijgevuld en

■

➀+➁ de totale hoeveelheid koelmiddel

op het bij het
broeikasgassen.

product

geleverde

label

over

■

Als het systeem onder spanning staat, sluit het
frontpaneel wanneer niemand de unit kan bewaken.

■

Het bijvullen met een ongeschikte substantie kan
explosies en ongevallen veroorzaken. Let dus altijd op
dat het juiste koelmiddel (R410A) wordt bijgevuld.

■

Vooraleer met het vullen te beginnen, controleer of de ﬂes met
koelmiddel een sifonbuis heeft of niet (op de ﬂes zou
"vloeistofvulsifon aangesloten" of iets dergelijks moeten staan).
Vul het vloeibare
koelmiddel bij met de
ﬂes in een
rechtopstaande positie.

De ingevulde label moet aan de binnenkant van het product en in de
buurt van de vulpoort van het product worden aangebracht (bijv. op
de binnenkant van het servicedeksel).

1

worden

Zorg dat u de opgegeven hoeveelheid koelmiddel in vloeibare
vorm in de vloeistoﬂeiding bijvult.
Omdat dit koelmiddel een mengsel is, kan het bijvullen in
gasvorm ertoe leiden dat de samenstelling van het koelmiddel
verandert, waardoor normaal bedrijf niet mogelijk is.

geﬂuoreerde

4

voorzichtig

■

Schrijf met onuitwisbare inkt,
■

dienen

■

Vul het vloeibare
koelmiddel bij met de
ﬂes ondersteboven.

Gebruik uitsluitend gereedschap dat exclusief bedoeld is voor
R410A en ook uitsluitend voor R410A wordt gebruikt zodat de
vereiste drukweerstand is gegarandeerd en wordt voorkomen
dat vreemde stoffen in het systeem terechtkomen.

2

3
6

5

1 Hoeveelheid koelmiddel af fabriek:
zie naamplaatje van unit
2 Aanvullende hoeveelheid koelmiddel die op locatie is
bijgevuld
3 Totale hoeveelheid koelmiddel
4 Bevat geﬂuoreerde broeikasgassen die onder het Kyotoprotocol vallen
5 Buitenunit
6 Koelmiddelcilinder en verdeelstuk voor het vullen

INFORMATIE
Op grond van nationale implementatie van EU-wetgeving
over bepaalde geﬂuoreerde broeikasgassen kan het
vereist zijn dat op de unit de desbetreffende ofﬁciële
landstaal wordt gebruikt. Daarom wordt er bij de unit een
extra meertalige label voor geﬂuoreerde broeikasgassen
geleverd.
De plakinstructies staan vermeld aan de achterzijde van
die label.
Om te beletten dat de compressor zou stilvallen. Vul niet meer
koelmiddel dan de aangegeven hoeveelheid.
Deze buitenunit is in de fabriek gevuld met koelmiddel en afhankelijk
van de leidingmaten en -lengten hebben sommige systemen een
aanvullende hoeveelheid koelmiddel nodig.

12.3. Het bij te vullen koelmiddel berekenen
Een bijkomende vulling is niet nodig indien de leidinglengte minder
dan 10 m bedraagt.
Indien de leidinglengte meer dan 10 m bedraagt, gebruik de
onderstaande formule om de hoeveelheid bij te vullen koelmiddel te
bepalen.
R=(totale lengte (m) van de vloeistoﬂeiding – 10 m) × 0,02
R=bijkomende vulling (kg) (afgerond in eenheden van 0,01 kg)
Bepaal het gewicht van het koelmiddel dat bijkomend bijgevuld moet
worden en vul de hoeveelheid in op de serviceklever op de
achterzijde van de afsluiterdop.

12.4. Volledig opnieuw vullen
LET OP
Vooraleer opnieuw te vullen, zorg eerst dat ook de interne
leidingen van de unit vacuümgedroogd zijn.
Zie het typeplaatje op de unit wanneer deze helemaal gevuld moet
worden. Het typeplaatje vermeldt het type koelmiddel en de vereiste
hoeveelheid.
Totaal te vullen hoeveelheid <eenheid: kg>
De hoeveelheid (kg) te vullen koelmiddel hangt af van de totale
vloeistoﬂeidinglengte.
Totale te vullen hoeveelheid koelmiddel = 1,7 kg + (totale lengte (m)
van de vloeistoﬂeiding–10 m) × 0,02
Opmerking: de unit is af fabriek gevuld met 1,7 kg koelmiddel.

Montagehandleiding
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13. HET

14. WERK

LEEGPOMPEN

AAN DE ELEKTRISCHE BEDRADING

Om het milieu te beschermen, verwijder eerst alle koelmiddel uit de
unit alvorens de unit te verplaatsen of af te voeren. Het leegpompten
verwijdert al het koelmiddel, van de leidingen tot in de buitenunit.

WAARSCHUWING
■

Alle bedradingen dienen door een erkende elektricien
uitgevoerd te worden.

13.1. De procedure om leeg te pompen

■

De elektrische aansluitingen dienen op
vastgemaakte bedrading uitgevoerd te worden.

1

Verwijder de deksels van de vloeistofafsluiter en de gasafsluiter.

■

2

Voer een gedrongen koeling uit.

Alle componenten die op de vestiging worden
voorzien en alle elektrische constructies dienen te
voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

3

Wacht 5 tot 10 minuten (of slechts 1 of 2 minuten bij zeer lage
omgevingstemperaturen (<–10°C)) en sluit daarna de
vloeistofafsluiter met een zeskantsleutel.

4

GEVAAR: HOOGSPANNING
Schakel de elektrische voeding minstens 1 minuut uit om
geen elektrische schok te hebben vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op elektrische onderdelen.
Meet ook na 1 minuut altijd de spanning op de klemmen
van de hoofdstroomkringcondensatoren of op de
elektrische onderdelen en controleer, voordat u
onderdelen aanraakt, of die spanning maximum 50 V DC
bedraagt.

Wacht 2 tot 3 minuten en sluit daarna de gasafsluiter en stop de
gedwongen koeling.
1
2
3
4
5

Gasafsluiter
Sluiten
Zeskantsleutel
Afsluiterdeksel
Vloeistofafsluiter

de

2
3
1

LET OP
4

Voor de personen belast met het leggen en aansluiten
van de elektrische bedrading:

5
4

Zet de unit niet aan vooraleer de koelmiddelleiding voltooid
is. (Als de unit in bedrijf wordt gesteld voordat de leidingen
gereed zijn, zal de compressor stukgaan.)

13.2. Gedwongen koeling
1

2

Druk op de schakelaar SW1 om de gedwongen koeling te
starten.
Druk opnieuw op de schakelaar SW1 om de gedwongen koeling
te stoppen.

14.1. Voorzorgsmaatregelen bij werk aan de
elektrische bedrading
GEVAAR

S102

■

Alle spanningen op alle elektrische kringen dienen
eerst te worden uitgeschakeld vooraleer aan de
aansluitklemmen te werken.

■

Monteer altijd een aardlekschakelaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Anders
bestaat het gevaar op elektrische schokken.

■

Schakel de hoofdschakelaar niet aan vooraleer alle
bedradingen voltooid zijn.

S2

ON

A B CD

LED-A

SW4

SW1

■

Werk alleen met koperdraad.

■

In de vaste bedrading moet een hoofdschakelaar of een andere
manier om te onderbreken, met een contactscheiding in alle
polen, aanwezig zijn die voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

■

Kwets of druk nooit samengebundelde kabels in de unit samen.

■

Bevestig de kabels zodat ze niet in contact met de buizen
kunnen komen (vooral langs de hogedrukzijde).

■

Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders zoals
getoond op de afbeelding in hoofdstuk "14.3. De elektrische
voeding en de bedrading tussen de units aansluiten" op
pagina 14, zodat deze niet in contact met de buizen kunnen
komen, vooral langs de hogedrukzijde.
Zorg dat er geen externe druk wordt uitgeoefend op de
aansluitklemmen.

■

Let er bij de montage van de aardlekschakelaar op dat deze
compatibel is met de inverter (bestand tegen hoog frequente
elektrische ruis) om te beletten dat de aardlekschakelaar
ongewenst zou uitslaan.

■

De voedingskabel en de stroomonderbreker moeten in functie
de toepasselijke wetgeving gekozen worden.

■

Gebruik geen kabels met stopcontacten, geen gevlochten
geleiderkabels (zie waarschuwing 1 in "Na te leven
opmerkingen" op pagina 15), geen verlengkabels of
aansluitingen van een stersysteem, omdat deze oververhitting,
elektrische schokken of brand kunnen veroorzaken.

1
1 Schakelaar SW1 voor gedwongen koeling

LET OP
Zorg ervoor dat de watertemperatuur tijdens
gedwongen koelen hoger dan 5°C blijft (zie
temperatuuraﬂezing van de binnenunit). U kunt
bekomen door bijvoorbeeld alle ventilatoren van
ventilatorconvectoren aan te zetten.
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■

■

Gebruik geen plaatselijk gekochte elektrische onderdelen
binnen in het product en sluit de spanning voor de
verwarmingstape, enz., afkomstig van de klemmenstrook niet
aan. Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

V ........................................ Connector

Omdat deze unit is uitgerust met een inverter, kan de montage
van een blindvermogencondensator niet alleen de vergroting
van de energiefactor belemmeren, maar ook abnormaal hoge
temperaturen veroorzaken in de condensator als gevolg van
hoogfrequente golven. Daarom mag u nooit een blindvermogencondensator monteren.

X11A,X12A........................ Connector

VOORZICHTIG

V2,V3,V5,V9,V100 ............ Varistor
W ....................................... Connector

X1M,X2M........................... Klemmenstrook
Y1E.................................... Elektronische expansieklepconvector
Y1R ................................... Convector omkeersolenoïdeklep
Z1C~Z7C........................... Ferrietkern
* Enkel voor ERLQ

Installeer de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
■

■

Deze apparatuur is conform met EN/IEC 61000-3-11(1) op
voorwaarde dat de systeemimpedantie Zsys kleiner dan of gelijk
aan Zmax is op het interfacepunt tussen de voeding van de
gebruiker en het openbare systeem. Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de
apparatuur om ervoor te zorgen, indien nodig in overleg met de
distributienetwerkbeheerder, dat de apparatuur alleen wordt
aangesloten op een voeding met een systeemimpedantie Zsys
die kleiner dan of gelijk aan Zmax is. Zmax=0,42 Ω

14.3. De elektrische voeding en de bedrading tussen
de units aansluiten
1

Verwijder de isolatie van de draad (20 mm).

2

Sluit de aansluitdraden aan tussen de binnen- en buitenunits
zodat de nummers van de aansluitklemmen overeenstemmen (zie bedradingsschema hieronder). Span de
schroeven van de aansluitklemmen goed aan. We adviseren
een platte schroevendraaier te gebruiken om de schroeven aan
te spannen.
Zie ook waarschuwing 2 in "Na te leven opmerkingen" op
pagina 15 voor richtlijnen voor de bedrading.

Apparatuur conform met EN/IEC 61000-3-12(2)

14.2. Interne bedrading – tabel met onderdelen
1 2 3

AC1,AC2 ........................... Connector

123

E1,E2 ................................ Connector

2

LN

1 2 3

E1H .............................* .... Bodemplaatverwarming
1
2
3

FU1 ................................... Zekering 30 A

50 Hz
230 V

FU2,FU3............................ Zekering 3,15 A

H05VV

FU4,FU5......................* .... Zekering 1 A 250 V

1

HR1,HR2........................... Connector
L ........................................ Onder spanning
L1R.................................... Reactievat
LED A................................ Controlelamp
M1C................................... Compressormotor
M1F ................................... Ventilatormotor
MRM10,MRM20,MRC/W .. Magnetisch relais
N........................................ Neutraal

3 4

5

1 De onderlinge verbinding tussen de binnenunit en de
buitenunit: als de kabel langer dan 10 m wordt, gebruik
dan kabels van ∅2,5 mm in plaats van kabels van
∅1,5 mm.
2 Voedingskabel
(raadpleeg het typeplaatje van de unit voor de maximum
stroom in bedrijf)
3 Aarde
4 Veiligheidsonderbreker
5 Aardlekschakelaar

3

De aardklem plaatsen

PCB1,PCB2 ...................... Printplaat
WAARSCHUWING

PM1................................... Voedingsmodule

Deze unit dient geaard te zijn.

Q1L ................................... Overbelastingsbescherming

Om te aarden, volg de lokale norm die voor
elektrische installaties van toepassing is.

R1T~R3T .......................... Thermistor
S2~S102 ........................... Connector
SA2 ................................... Spanningsbeveiliging

■ Gebruik de volgende methode wanneer kabels met
enkelvoudige kern gelegd worden.

Sheet metal ....................... Vaste plaat klemmenstrook
32

SW1 .................................. AAN/UIT-schakelaar gedwongen werking

AA'

SW4 .................................. Schakelaar lokale instelling
U........................................ Connector

A

A'

3

1
1
1 Kabel met enkelvoudige kern
2 Schroef
3 Platte sluitring
(1) Europese/Internationale Technische Norm die de beperkingen vastlegt
voor spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en ﬂikkeren in
openbare laagspanningssystemen voor apparatuur met een nominale
stroom ≤75 A.
(2) Europese/Internationale Technische Norm die de beperkingen vastlegt
voor harmonische stromen geproduceerd door apparatuur die is
aangesloten op openbare laagspanningssystemen met een
ingangsstroom >16 A en ≤75 A per fase.
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■ Gebruik de volgende methode wanneer ronde spanklemmen
gebruikt worden.
1

32

VOORZICHTIG
1.

23

B
B
1

Indien het gebruik van gevlochten geleiderkabels om
een of andere reden onvermijdelijk is, moeten er
ronde spanklemmen op het uiteinde worden
geplaatst.
Plaats de ronde spanklem op de draad tot aan het
bedekte gedeelte en maak de klem vast met het
geschikte gereedschap.

1 Ronde spanklem
2 Schroef
3 Platte sluitring

4

2

Trek aan de aangesloten kabel en zorg ervoor dat hij niet los
komt. Bevestig daarna de kabels vast in de kabelklem. Zie ook
"Na te leven opmerkingen" op pagina 15.

Neem de hierna volgende opmerkingen in acht wanneer op het
klemmenbord van de elektrische voeding bedraad wordt.

1
2

1 Gevlochten geleiderkabel
2 Ronde spanklem

2.

Na te leven opmerkingen

1

2

L

3

N

1

Wanneer de verbindingsdraden worden aangesloten
op het klemmenbord met een eenaderige draad, is
het noodzakelijk om de draad te krullen.

Als de aansluitingen niet correct gebeuren, kan er
hitte en brand ontstaan.
Ontmantel de draad bij klemmenstrook:

4
4
C

3 A

B

1 Ontmantel de draad tot dit punt
2 Als er te veel draad wordt ontmanteld, kan
dat leiden tot elektrische schokken of
lekkage.

5

1 Onderlinge verbinding
2 Voedingskabel
Enkel van toepassing met bodemplaatverwarming (optioneel voor ERHQ)
3 Voedingskabel bodemplaatverwarming
4 Draadbinder
5 Kabel bodemplaatverwarming

■

Gebruik het opgegeven type kabel en verbind deze goed (A).

■

Maak de kabelklem stevig vast en zorg hierbij ervoor de
uiteinden van de kabels niet overdreven belast worden (B).

■

Leg de kabels zo dat het servicedeksel en de afsluiterdop goed
sluiten (C).

14.4. Elektrische kenmerken
VOORZICHTIG
Selecteer alle kabels
toepasselijke wetgeving.

en

draadmaten

volgens

de

VOORZICHTIG
Controleer na het leggen van de elektriciteit of alle
elektrisch onderdelen en aansluitklemmen in de
elektriciteitskast goed zijn vastgemaakt.
Het bedradingschema is te vinden op de binnenkant van de
frontplaat van de unit.
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15. TESTFUNCTIE

16. ONDERHOUD

GEVAAR
Laat nooit de unit onbewaakt achter tijdens montage- of
onderhoudswerkzaamheden. Onderdelen onder spanning
kunnen gemakkelijk per ongeluk aangeraakt worden als
het onderhoudspaneel verwijderd is.

EN HERSTELLINGEN

16.1. Voorzorgen voor onderhoud- en
herstellingswerkzaamheden
Om een optimale werking van de unit te verzekeren dient u op
geregelde tijdstippen, bij voorkeur jaarlijks, de unit te controleren.
Dit onderhoud dient door een installateur of een service-agent
uitgevoerd te worden.

INFORMATIE
Houdt u er rekening mee dat gedurende de eerste
bedrijfsperiode van de unit het nodige opgenomen
vermogen hoger kan zijn dan deze vermeld op het
typeplaatje van deze unit. Dit verschijnsel wordt
veroorzaakt door de compressor gedurende 50 uren
gewerkt moet hebben eer hij gelijkmatig functioneert en
een stabiel elektriciteitsverbruik heeft.

GEVAAR: ELEKTRISCHE SCHOK
Zie "2. Algemene voorzorgsmaatregelen voor veiligheid"
op pagina 2.
GEVAAR: LEIDINGEN EN INTERNE ONDERDELEN
NIET AANRAKEN
Zie "2. Algemene voorzorgsmaatregelen voor veiligheid"
op pagina 2.

15.1. Controles vooraleer in gebruik te nemen
Controles

■

Raak onderdelen die onder stroom staan minstens 10
minuten na het uitschakelen van de voeding niet aan
wegens het risico op hoogspanning.

■

Controleer of de spanning wel degelijk uit is vooraleer
onderhoudswerkzaamheden
te
beginnen.
De
verwarming van de compressor kan zelfs in de
stopmodus nog werken.

Symptoom

■

De buitenunit is juist gemonteerd
op een stevige basis.

Vallen, trillingen, geluid

■

Geen koelgaslekken.

Onvolledige koel/verwarmingsfunctie

■

De koelgas- en de
vloeistoﬂeidingen zijn thermisch
geïsoleerd.

Waterlek

■

Het systeem is correct geaard.

Elektrische lek

■

De opgegeven kabels worden
gebruikt als kabels van de
onderlinge verbindingen.

Werkt niet of brandschade

■

De luchtinlaat en -uitlaat van de
buitenunit zijn niet verstopt. De
afsluiters zijn open.

Onvolledige koel/verwarmingsfunctie

VOORZICHTIG
Spoel de buitenunit niet af. Dit kan kortsluiting of brand
veroorzaken.
LET OP
Raak vóór het onderhoud een metalen deel aan met de
hand (bijvoorbeeld de afsluiter) om de statische elektriciteit
van uw lichaam te ontladen, en zo de printkaart te
beschermen.

15.2. Proefdraaien en testen
1

Meet de spanning op de primaire zijde van
veiligheidsonderbreker. Controleer of deze 230 V bedraagt.

de

2

Laat het systeem proefdraaien volgens de montagehandleiding
van de binnenunit en de gebruiksaanwijzing om te controleren of
alle functies en onderdelen naar behoren werken.
INFORMATIE
Indien de stroomonderbreker uitschakelt om de
spanning op de buitenunit uit te schakelen, zal het
systeem de oorspronkelijke bedrijfstand herstellen
wanneer de spanning hersteld is. Zie de montagehandleiding, hoofdstuk "Lokale instellingen" van de
binnenunit voor nadere bijzonderheden.

■

Vergeet niet dat sommige delen van de elektronische
componentenkast zeer heet zijn.

■

Zorg dat u geen geleidend deel aanraakt.

■

Nadat u de residuele spanning hebt gemeten, trek de stekker
van de buitenventilator uit.

■

De buitenventilator kan door een sterke windvlaag beginnen
draaien, waardoor de condensator oplaadt. Wat op zijn beurt
elektrische schokken kan veroorzaken.

Vergeet niet om na het uitvoeren van de onderhoudswerken de
stekker van de buitenventilator terug in te steken. Anders kan de unit
onherstelbaar beschadigd raken.

16.2. Werking in onderhoudsmodus
INFORMATIE
Leer de klant hoe hij de unit correct kan gebruiken.

LET OP
Voor toepassingen met elektrische voeding met kWhvoordeeltarief
De elektrische voeding (L, N) van de buitenunit mag niet
langer dan 2 uren onderbroken worden om te kunnen
waarborgen dat de compressor in optimale omstandigheden zal starten. Zie de montagehandleiding van de
binnenunit voor nadere bijzonderheden.

Montagehandleiding
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Zie de handleiding voor onderhoud en herstellingen voor de werking
in onderhoudsmodus.

17. VEREISTEN

BIJ HET OPRUIMEN

Het ontmantelen van de unit, het behandelen van het koelmiddel, van
de olie en van andere onderdelen moet gebeuren in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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18. UNITSPECIFICATIES
18.1. Technische specificaties
Materiaal behuizing
Afmetingen h × b × d

Gelakt gegalvaniseerd staal
(mm)

735 × 825 × 300

(kg)

57

• Koeling (min./max.)

(°C)

10/43

• Verwarming
(min./max.)

(°C)

–15/25

• Warm water huish.
gebruik (min./max.)

(°C)

–15/35

Gewicht
Werkingsgebied

Koelmiddelolie

Daphne FVC68D

Leidingaansluiting
• vloeistof

(mm)

6,4

• gas

(mm)

15,9

18.2. Elektrische specificaties
Fase
Frequentie

1~
(Hz)

50

• minimum

(V)

207

• maximum

(V)

253

Spanningsbereik

ERHQ006~008BBV3 + ERLQ006~008BBV3

Buitenunit voor lucht-water-warmtepomp
4PW68002-1A – 03.2011

Montagehandleiding

17

4PW68002-1A 03.2011

Copyright 2011 Daikin

