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1. Definicje
1.1.

Znaczenie ostrzeżeń i symboli

Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji są sklasyfikowane według powagi i
prawdopodobieństwa wystąpienia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na sytuację niebezpieczną, której zaistnienie
spowoduje zgon lub poważne obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której
zaistnienie może spowodować zgon lub poważne
obrażenia ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, której
zaistnienie
mogłoby
spowodować
niewielkie
lub
umiarkowane obrażenia ciała. Ten symbol może być także
stosowany jako ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
sposobami postępowania.
UWAGA
Wskazuje sytuacje, które mogą doprowadzić
uszkodzenia urządzeń lub innego mienia.

do

INFORMACJE
Ten symbol oznacza przydatne wskazówki lub informacje
dodatkowe.
Niektóre rodzaje niebezpieczeństwa oznaczone są specjalnymi
symbolami:
Prąd elektryczny.
Niebezpieczeństwo oparzeń.
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Instrukcja montażu

1

1.2.

Znaczenie używanych terminów

Instrukcja montażu:
Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego
produktu lub zastosowania, wyjaśniająca procedurę jego montażu,
konfiguracji i konserwacji.
Instrukcja obsługi:
Instrukcja montażu przeznaczona specjalnie dla określonego
produktu lub zastosowania, wyjaśniająca sposób jego obsługi.
Instrukcja konserwacji:
Instrukcja przeznaczona specjalnie dla określonego produktu lub
zastosowania, wyjaśniająca (odpowiednio) procedurę jego montażu,
konfiguracji, obsługi i/lub konserwacji danego produktu lub
zastosowania.
Dealer:
Dystrybutor (sprzedawca) produktów wymienionych w tytule tej
instrukcji.

2.

Ogólne środki ostrożności

Wszystkie zawarte tutaj środki ostrożności dotyczą bardzo ważnych
zagadnień, konieczne jest więc dokładne stosowanie się do nich.
Wszystkie opisane w niniejszej instrukcji czynności powinny być
wykonywane przez montera.
Podczas montażu, konserwacji i serwisowania należy koniecznie
nosić odpowiednią odzież ochronną (rękawice ochronne, okulary, ...).
Z wątpliwościami dotyczącymi procedury montażu lub eksploatacji
urządzenia należy zawsze zwracać się do lokalnego dealera w celu
uzyskania porady lub dodatkowych informacji.
Nieprawidłowy montaż lub podłączenie urządzenia i akcesoriów
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie,
wycieki, pożar lub inne uszkodzenia sprzętu. Należy stosować
wyłącznie akcesoria i wyposażenie opcjonalne produkcji firmy Daikin,
zaprojektowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu z opisywanymi
produktami i musi być instalowane przez montera.

Monter:

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

Osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi,
uprawniona do montażu produktów wymienionych w tytule tej
instrukcji.

Przed zdjęciem panelu serwisowego skrzynki elektrycznej,
wykonaniem jakichkolwiek połączeń lub dotknięciem
części elektrycznych należy odłączyć zasilanie.

Użytkownik:

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy
odłączyć zasilanie urządzenia na co najmniej 1 minutę
przed przystąpieniem do serwisowania podzespołów
elektrycznych. Ponadto po upływie 1 minuty należy
zmierzyć napięcie na stykach kondensatorów głównego
obwodu lub podzespołów elektrycznych oraz, przed ich
dotknięciem, upewnić się, że napięcie jest niższe od
50 V DC.

Osoba będąca właścicielem produktu i/lub użytkująca produkt.
Firma serwisowa:
Firma dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbędnego serwisu urządzenia.
Obowiązujące prawo:
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy,
uregulowania i/lub kodeksy obowiązujące dla danego produktu lub
branży.
Akcesoria:

PORAŻENIE

PRĄDEM

Gdy panele serwisowe są zdjęte, podzespoły pod
napięciem mogą zostać przypadkowo dotknięte. Nie
należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie
montażu lub serwisowania, gdy zdjęty jest panel
serwisowy.

Sprzęt dostarczany wraz z urządzeniem i wymagający montażu
zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji.
Wyposażenie opcjonalne:
Urządzenia, które mogą zostać opcjonalnie używane wraz z
produktami wymienionymi w tytule niniejszej instrukcji.
Nie należy do wyposażenia:
Wyposażenie wymagające montażu zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do tej instrukcji, lecz niedostarczonymi przez firmę Daikin.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE NALEŻY DOTYKAĆ
PRZEWODÓW RUROWYCH ANI PODZESPOŁÓW
WEWNĘTRZNYCH
Nie dotykać przewodów rurowych czynnika chłodniczego,
przewodów wodnych ani części wewnętrznych podczas
pracy i niezwłocznie po zatrzymaniu urządzenia.
Powierzchnie przewodów i podzespołów wewnętrznych
mogą osiągać bardzo niskie lub bardzo wysokie
temperatury, zależnie od warunków pracy urządzenia.
Dotknięcie rur lub podzespołów wewnętrznych może
spowodować poparzenia lub odmrożenia dłoni. Aby
uniknąć obrażeń, należy odczekać, aż temperatura tych
przewodów i podzespołów wróci do normalnego poziomu,
a jeśli konieczne jest ich dotykanie, należy założyć
rękawice ochronne.

Instrukcja montażu

2

ERHQ006~008BBV3 + ERLQ006~008BBV3

Urządzenie zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW68002-1A – 03.2011

Ostrzeżenie
■

O wykonanie prac montażowych należy zwrócić się do swojego
dealera lub wykwalifikowanego personelu. Nie należy montować
urządzenia samodzielnie.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■

Prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z niniejszą
instrukcją montażu.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może powodować
wycieki wody, porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■

W celu uzyskania wskazówek co do postępowania w razie
wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się z
lokalnym dealerem. Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w
niewielkim pomieszczeniu, niezbędne jest zabezpieczenie przed
przekroczeniem
dopuszczalnego
stężenia
czynnika
chłodniczego w razie jego wycieku. Niewypełnienie tego
zalecenia może doprowadzić do wypadku wskutek niedoboru
tlenu w powietrzu.

■

Należy dopilnować, by do prac instalacyjnych użyto wyłącznie
podanych akcesoriów i części.
Użycie innych niż podane części może być przyczyną wycieku
wody, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii
urządzenia.

■

Urządzenie należy zainstalować na fundamencie, który może
wytrzymać jego ciężar.
Niedostateczne wytrzymałość może bowiem skutkować
upadkiem urządzenia, co może spowodować obrażenia.

■

Podczas instalacji należy brać pod uwagę ewentualność
występowania silnych wiatrów, tajfunów lub trzęsień ziemi.
Wykonanie instalacji w sposób nieprawidłowy może skutkować
wypadkami spowodowanymi upadkiem sprzętu.

■

Należy dopilnować, by wszystkie prace elektryczne były
wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z
obowiązującym prawem i niniejszą instrukcją montażu, przy
użyciu odrębnego obwodu.
Niedostateczna moc obwodu zasilania lub nieprawidłowa
konstrukcja elektryczna mogą prowadzić do porażeń prądem lub
pożaru.

■

■

■

■

■

Prace elektryczne muszą być wykonane zgodnie z instrukcją
montażu i krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania
elektrycznego lub kodeksem praktyk.
Niedostateczna moc lub nie w pełni wykonane prace
elektryczne mogą doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru.

■

Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy
nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne
urządzenie.

■

Do okablowania należy użyć kabli o długości wystarczającej na
objęcie całej długości nieposiadającej połączenia. Nie wolno
używać przedłużaczy. Nie wolno dodatkowo obciążać zasilania,
należy użyć dedykowanego obwodu zasilania.
Niedostosowanie się do tych zaleceń może być przyczyną
nadmiernego nagrzewania się, porażenia prądem elektrycznym
lub pożaru.

■

Podczas wypompowywania należy zatrzymać kompresor przed
usunięciem przewodów czynnika chłodniczego.
Jeśli podczas wypompowywania kompresor będzie wciąż
działał, a zawór odcinający będzie otwarty, powietrze zostanie
zassane po usunięciu przewodów czynnika chłodniczego,
powodując powstanie nienormalnego ciśnienia w obiegu
chłodniczym, co może doprowadzić do jego przerwania lub
obrażeń.

■

Podczas montażu należy dobrze przymocować przewody
czynnika chłodniczego, przed uruchomieniem kompresora.
Jeśli podczas wypompowywania kompresor nie będzie
podłączony, a zawór odcinający będzie otwarty, powietrze
zostanie zassane podczas pracy kompresora, powodując
powstanie nienormalnego ciśnienia w obiegu chłodniczym, co
może doprowadzić do jego przerwania lub obrażeń.

Przestroga
■

Należy dopilnować, by okablowanie było bezpieczne, by użyto
wskazanych przewodów i by siły zewnętrzne nie oddziaływały
na złącza ani przewody.
Niekompletne złącze lub mocowanie mogą spowodować pożar.

■ Przewód gazowy
W wypadku wycieku czynnika może nastąpić samozapłon
lub eksplozja.

W przypadku prowadzenia przewodów między urządzeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz podłączania przewodów
zasilania przewody należy ułożyć tak, by przedni panel mógł być
solidnie przymocowany.
Jeśli przedni panel nie zostanie założony, może dojść do
przegrzania złączy, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli podczas prac montażowych ulatnia się czynnik chłodniczy
w stanie gazowym, należy niezwłocznie przewietrzyć otoczenie.
W wypadku kontaktu par czynnika chłodniczego z ogniem może
dojść do wydzielania toksycznych gazów.
Po ukończeniu prac montażowych należy upewnić się, czy nie
ulatnia się gaz chłodniczy.
W wypadku ulatniania się gazu chłodniczego w pomieszczeniu i
jego kontaktu ze źródłem ognia, takiego jak termowentylator,
piecyk lub kuchenka, może dojść do wydzielania toksycznych
gazów.

■

Przy planowaniu przemieszczenia uprzednio zamontowanych
urządzeń
należy
najpierw
odzyskać
chłodziwo
po
wypompowaniu. Patrz rozdział "13. Tryb wypompowywania" na
stronie 13.

■

Nigdy nie należy dotykać bezpośrednio wyciekającego czynnika
chłodniczego. Może to spowodować poważne obrażenia w
wyniku odmrożenia.

■

Wyłącznik prądu upływowego należy zainstalować zgodnie z
obowiązującym prawem. Niezastosowanie takiego wyłącznika
może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
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Uziemić urządzenie.
Rezystancja uziemienia powinna zgodna z obowiązującym
prawem.
Nie wolno podłączać uziemienia do rury gazowej,
wodnej,
piorunochronu
ani
uziemienia
linii
telefonicznej.
Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną
porażenia elektrycznego.

■ Rura wodna.
Rury z twardego winylu nie są wystarczającym uziemieniem.
■ Przewód piorunochronu lub uziemienia linii telefonicznej.
Uderzenie pioruna może spowodować gwałtowny wzrost
potencjału elektrycznego.
■

Jednostki wewnętrzną i zewnętrzną, przewód zasilający i
przewody łączące należy zainstalować w odległości co najmniej
1 metra od odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu
uniknięcia interferencji i zakłóceń.
(W zależności od długości fal radiowych, odległość 1 metra
może nie być wystarczająca do uniknięcia zakłóceń).

■

Urządzenia zewnętrznego nie wolno zwilżać. Może
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■

Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach:

to

■ W miejscach występowania mgły oleju mineralnego,
rozprysków lub oparów oleju, na przykład w kuchni.
Elementy plastikowe mogą ulec uszkodzeniu i odłamać się
lub spowodować wyciek wody.
■ W miejscach wytwarzania się gazów korozyjnych, np. par
kwasu siarkowego.
Korozja przewodów miedzianych lub spawanych może
spowodować wyciek czynnika.
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■ W pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.
Fale elektromagnetyczne mogą uszkodzić system
sterowania i doprowadzić do niepoprawnego funkcjonowania
urządzenia.
■ W miejscach, gdzie mogą występować wycieki gazów
łatwopalnych, gdzie podejrzewa się obecność w powietrzu
włókien węglowych lub pyłów palnych, albo w miejscach
przenoszenia lotnych substancji palnych, takich jak
rozpuszczalniki lub benzyna.
Gazy takie mogą spowodować pożar.

3.3.
■

Sposób postępowania przy instalacji urządzeń wewnętrznych
opisano w ich instrukcjach montażu.
Nie wolno użytkować urządzenia bez termistorów, ponieważ
może doprowadzić to do spalenia sprężarki.
Aby uniknąć błędów, należy sprawdzić nazwę modelu i nr
seryjny na zewnętrznych (przednich) płytach podczas ich
mocowania/zdejmowania.
Przy zamykaniu paneli serwisowych należy uważać, by moment
dokręcania nie był większy niż 4,1 N•m.

■
■

■

■ W miejscach, gdzie w powietrzu występuje duże stężenie
soli, na przykład w pobliżu morza.
■ W miejscach, w których występują silne skoki napięcia, np. w
zakładach przemysłowych.
■ W pojazdach, na statkach lub łodziach.
■ W miejscach, w których występują kwaśne lub alkaliczne
opary.
■

Nie wolno zezwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie
zewnętrzne; nie należy też kłaść na nim innych przedmiotów.
Upadek lub ześlizgnięcie może skutkować obrażeniami.

■

Aby używać urządzeń w zastosowaniach z ustawieniami alarmu
temperatury, zaleca się przewidzenie 10-minutowego
opóźnienia w sygnalizacji alarmu na wypadek przekroczenia
temperatury alarmowej. Urządzenie może zatrzymać się na
kilka minut podczas pracy w normalnym trybie w celu
"rozmrożenia urządzenia" lub w trybie "zatrzymanie termostatu".

■

3.

Montaż

3.4.

Identyfikacja modelu

Urządzenia ERLQ posiadają specjalne wyposażenie (izolację, matę
grzejną panelu dolnego, ...) zapewniające dobrą pracę w obszarach,
gdzie niska temperatura otoczenia może występować jednocześnie z
dużą wilgotnością. W takich warunkach modele ERHQ mogą mieć
problemy z dużym oblodzeniem cewki chłodzonej powietrzem. Jeśli
takie warunki są przewidywane, należy zamiast tego modelu
zainstalować model ERLQ. Modele te zawierają rozwiązania
zapobiegające zamarzaniu (izolację, matę grzejną panelu
dolnego, ...).
ER

H

Klasa mocy (kW)
H=niska temperatura wody – strefa otoczenia (0~–10°C)
L=niska temperatura wody – strefa otoczenia (–10°C~–20°C)
Rozdzielona para zewnętrznej pompy grzewczej

Przed rozpoczęciem montażu

INFORMACJE

Zakres niniejszej instrukcji

■

Środki ostrożności dla czynnika R410A
Chłodziwo wymaga ścisłych środków ostrożności w zakresie
utrzymywania czystości, suchości i szczelności układu.
- Czystość i suchość
Należy zapobiegać przedostawaniu się do układu obcych
substancji (w tym olejów mineralnych lub wilgoci).
- Szczelność
Należy dokładnie zapoznać się z "9. Środki ostrożności przy
montażu przewodów czynnika chłodniczego" na stronie 9 i
prawidłowo przestrzegać te procedury.

■

Ponieważ R410A to chłodziwo mieszane, wymagane chłodziwo
dodatkowe należy ładować w stanie ciekłym. (Jeśli chłodziwo
jest w stanie gazowym, jego skład ulega zmianie a układ nie
będzie działał prawidłowo).

■

Podłączone urządzenie wewnętrzne musi być urządzeniem
EKHBH/X008 zaprojektowanym wyłącznie dla chłodziwa
R410A.

Instrukcja montażu
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V3

Urządzenie zewnętrzne (czynnik R410A)

Ponieważ maksymalne ciśnienie robocze dla tego
urządzenia
zewnętrznego
wynosi
4,17 MPa
lub
41,7 barów, mogą być konieczne rury o grubszych
ścianach. Patrz akapit "8.1. Wybór materiału, z jakiego
wykonane są przewody" na stronie 9.

3.2.

BB

V3=1~, 230 V, 50 Hz

Nakrętkę kielicha należy dokręcić zgodnie z opisaną metodą, na
przykład kluczem dynamometrycznym.
Jeśli nakrętka kielicha zostanie przykręcona zbyt mocno, może
pęknąć po dłuższym okresie eksploatacji, powodując wyciek
czynnika chłodniczego.

W niniejszej instrukcji opisano procedury przenoszenia, montażu i
podłączania urządzeń ERHQ oraz ERLQ. Niniejsza instrukcja
została opracowana z myślą o udostępnieniu informacji koniecznych
do odpowiedniej obsługi urządzenia oraz informacji pomocnych w
rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

006

Serie

■

Urządzenie zewnętrzne ERLQ0*BA/BB można
podłączyć wyłącznie do urządzenia wewnętrznego
EKHBH/X008BA/BB (dolna mata grzejna urządzenia
zewnętrznego musi być sterowana z urządzenia
wewnętrznego).

■

Urządzenie zewnętrzne ERHQ0*BA/BB można
podłączyć
do
urządzenia
wewnętrznego
EKHBH/X008BA/BB lub EKHBH/X008AA (jeśli
potrzebny jest zestaw maty grzejnej panelu dolnego,
patrz "Możliwe opcje" na stronie 5).

OSTRZEŻENIE

3.1.

Q

3.5.
■

Akcesoria
Należy sprawdzić, czy do urządzenia dołączono następujące
akcesoria

Instrukcja montażu
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Etykieta informująca o
fluorowanych gazach
cieplarnianych

1

Wielojęzyczna etykieta
informująca o fluorowanych
gazach cieplarnianych

1
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■

4.2.

Możliwe opcje

Główne elementy

Mata grzejna panelu dolnego

ERHQ

Zestaw dodatkowy

ERLQ

Standardowo(a)

3

(a) Montowane fabrycznie.

1

Opcjonalna mata grzejna panelu dolnego

3.6.

EKBPHT08

EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA

Dopuszczalne

Niedozwolone

EKHBH/X008BA/BB

Dopuszczalne

Dopuszczalne

4
5
6

2

Przenoszenie

7
8

Jak pokazano na poniższym rysunku, urządzenie należy przenosić
powoli, chwytając za uchwyty z lewej i prawej strony.
A

9
10

B
A

11
12

B
1 Wymiennik ciepła
2 Silnik wentylatora
3 Skrzynka elektryczna z główną płytką drukowaną
(inwertera i sterowania)
4 Listwa zaciskowa komunikacji i zasilania
5 Płytka drukowana serwisowa
6 Zawór 4-drogowy
7 Elektroniczny zawór rozprężny (główny)
8 Akumulator
9 Sprężarka
10 Zawór odcinający cieczowy
11 Zawór odcinający gaz
12 Otwór serwisowy

PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń, nie należy dotykać wlotów powietrza
ani żeber aluminiowych urządzenia.

4.
4.1.

Opis ogólny urządzenia

4.3.

Schemat funkcjonalny

Otwieranie urządzenia

1

2
3
M

5

4

6
5

2
1

12

7

1x
8
9
11
3

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

PORAŻENIE

PRĄDEM

Patrz "2. Ogólne środki ostrożności" na stronie 2.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE NALEŻY DOTYKAĆ
PRZEWODÓW RUROWYCH ANI PODZESPOŁÓW
WEWNĘTRZNYCH
Patrz "2. Ogólne środki ostrożności" na stronie 2.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10

Termistor (powietrze)
Wymiennik ciepła
Termistor (wymiennik ciepła)
Silnik wentylatora
Filtr
Elektroniczny zawór rozprężny
Zawór odcinający cieczowy
Zawór odcinający gazowy z otworem serwisowym
Akumulator
Sprężarka
Termistor (zrzut)
Zawór 4-drogowy (WŁ.=ogrzewanie)
Chłodzenie
Ogrzewanie

Instrukcja montażu

5

5.
5.1.

Wybór miejsca instalacji

-

Informacje ogólne
OSTRZEŻENIE
■

Aby zapobiec wykorzystywaniu przez małe zwierzęta
urządzenia zewnętrznego jako schronienia, należy
podjąć odpowiednie środki ostrożności.

■

Kontakt małych zwierząt z częściami elektrycznymi
może doprowadzić do uszkodzeń, powstania dymu
lub pożaru. Należy poinformować użytkownika, że
obszar wokół urządzenia należy utrzymywać w
czystości.

■

Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.

■

Należy wybrać miejsce, które wytrzyma ciężar urządzenia i
wibracje przez nie powodowane, oraz takie, w którym hałas nie
będzie wzmacniany.

■

Należy wybrać miejsce, w którym ciepłe powietrze
wydmuchiwane z urządzenia bądź hałas podczas pracy nie
będzie powodował dyskomfortu u sąsiadów i użytkownika.

■

Należy unikać miejsc w pobliżu sypialni i podobnych
pomieszczeń, aby odgłosy pracy nie sprawiały kłopotu.

■

Musi ono zawierać wystarczającą ilość miejsca do wniesienia i
wyniesienia urządzenia.

■

Musi być wystarczająca ilość miejsca na przepływ powietrza, a
w pobliżu wlotu i wylotu powietrza nie może być przeszkód.

■

Nie może istnieć ryzyko wycieku łatwopalnego gazu w
pobliskich pomieszczeniach.

■

Urządzenie należy umieścić tak, aby hałas i wydmuchiwane
gorące powietrze nie złościło sąsiadów.

■

Urządzenia, kable zasilające oraz przewody łączące urządzenia
należy montować w odległości przynajmniej 3 m od odbiorników
telewizyjnych i radiowych. Ma to na celu zapobieżenie
zakłóceniom obrazu i dźwięku.

Nie wolno wspinać się na urządzenie, siadać ani stawać na
nim.
W razie wycieku czynnika chłodniczego należy koniecznie
podjąć odpowiednie środki ostrożności zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

■

W przypadku montażu urządzenia w miejscu narażonym na
działanie silnego wiatru należy zwrócić szczególną uwagę na
następujące kwestie.
Wiatry o silne przekraczającej 5 m/s wiejące do wylotu
powietrza urządzenia zewnętrznego powodują spięcia (ssanie
wyrzucanego powietrza), a to może powodować następujące
skutki:
- Pogorszenie wydajności urządzenia.
- Częste przyspieszanie zamarzania podczas grzania.
- Zakłócenie działania z powodu wzrostu wysokiego ciśnienia.
- Jeśli silny wiatr ciągle wieje na front urządzenia, wentylator
może zacząć się bardzo szybko obracać, aż się zepsuje.
Należy sprawdzić na rysunkach, czy urządzenie można
zainstalować w miejscu, w którym przewidywany jest kierunek
wiatru instalacji urządzenia.

■

Należy zamontować przegrodę po stronie ssania powietrza
urządzenia zewnętrznego i ustawić stronę wylotową pod
właściwym kątem względem kierunku wiatru:

2
1
3

■

W zależności od fal radiowych i warunków, zakłócenia
elektromagnetyczne mogą wciąż występować nawet w
przypadku montażu w odległości powyżej 3 m.

■

W obszarach przybrzeżnych lub innych miejscach o bogatej w
sól atmosferze gazów siarczanowych, korozja może skrócić
okres eksploatacji urządzenia zewnętrznego.

■

Ponieważ spust wypływa z urządzenia zewnętrznego, nie wolno
kłaść żadnych przedmiotów pod urządzeniem, które musi być
utrzymywane z dala od wilgoci.

■

Należy wybrać miejsce instalacji spełniające następujące
wymagania i zaakceptowane przez klienta.
- Miejsca z dobrą wentylacją.
- Miejsca, w których urządzenie nie przeszkadza sąsiadom.
- Miejsca bezpieczne, które wytrzymają ciężar i drgania
urządzenia i w których można zainstalować urządzenie na
równej płaszczyźnie.
- Miejsca, w których nie występuje możliwość wycieku
łatwopalnych gazów lub produktów.
- Nie należy używać urządzenia w atmosferze wybuchowej.
- Miejsca, w których można zapewnić miejsce do
serwisowania.
- Miejsca, w których długości rur i przewodów urządzeń
wewnętrznych i zewnętrznych są w dopuszczalnych
przedziałach.
- Miejsca, w których woda wypływająca z urządzenia (np. w
razie zatkania przewodu odprowadzającego skropliny) nie
może spowodować szkód w miejscu instalacji.
- Miejsca, w których, o ile to możliwe, można uniknąć deszczu.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscach często
wykorzystywanych do różnych prac warsztatowych.
Na czas prowadzenia robót budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujących się dużym pyleniem urządzenie należy
zakryć.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów
czy innego sprzętu.

Instrukcja montażu
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2

1 Przegroda
2 Silny wiatr
3 Wyrzucane powietrze

■
■

■

■

■

■

Wokół fundamentu należy przygotować kanał odpływowy,
służący do odprowadzania ścieków z otoczenia urządzenia.
Jeśli odpływ wody z urządzenia nie jest łatwy, należy postawić
urządzenie na fundamencie z bloków betonowych itp.
(fundament powinien mieć wysokość najwyżej 150 mm).
Jeśli urządzenie ma być montowane na ramie, należy pod nim,
w odległości 150 mm, zamontować płytę wodoszczelną
zapobiegającą dostaniu się wody wypływającej spod
urządzenia.
W przypadku montażu urządzenia w miejscu często narażonym
na opady śniegu, należy zwrócić szczególną uwagę na
podwyższenie fundamentu na jak największą wysokość.
Jeśli urządzenie ma być montowane na
ramie, należy (pod nim, w odległości
150 mm), by zapobiec kapaniu wody
ściekowej. (Patrz rysunek).

Należy dopilnować, by urządzenie było zamontowane na równej
powierzchni.

UWAGA
Urządzenia nie mogą być podwieszane pod sufitem lub
ustawiane jedno na drugim.
ERHQ006~008BBV3 + ERLQ006~008BBV3
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Wybór miejsca montażu w chłodnym klimacie

Patrz "3.4. Identyfikacja modelu" na stronie 4.

6.1.

UWAGA
Podczas eksploatacji urządzenia zewnętrznego przy
niskiej temperaturze zewnętrznej, należy przestrzegać
poniższych instrukcji.
■

Aby zapobiec oddziaływaniu wiatru, należy zamontować
urządzenie zewnętrzne stroną ssawną w kierunku ściany.

■

Nie wolno montować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w
którym strona ssawna może być wystawiona na bezpośrednie
działanie wiatru.

■

Aby ochronić urządzenie przed wiatrem, należy zamontować
przegrodę
po
stronie
wylotu
powietrza
urządzenia
zewnętrznego.

■

6.

Środki ostrożności przy montażu
Prace fundamentowe

Podczas montażu urządzenia zewnętrznego należy zapoznać się z
sekcją "5. Wybór miejsca instalacji" na stronie 6, aby wybrać
odpowiednią lokalizację.
1

Należy sprawdzić wytrzymałość i równość miejsca instalacji, by
urządzenie nie powodowało jakichkolwiek drgań ani zakłóceń po
instalacji.

2

Należy przygotować 4 zestawy śrub fundamentowych M8 lub
M10, nakrętek i podkładek (nie należą do wyposażenia).

3

Urządzenie należy dobrze przymocować za pomocą śrub
fundamentowych, zgodnie z rysunkiem fundamentów.
Śruby fundamentowe najlepiej jest wkręcać w taki sposób, by
wystawały na 20 mm od powierzchni fundamentu.

W rejonach, w których występują obfite opady śniegu, bardzo
ważne jest, aby wybierać takie miejsce montażu, w którym śnieg
nie będzie zakłócał działania urządzenia i ustawić stronę
wylotową pod właściwym kątem względem kierunku wiatru:

20

5.2.

6.2.

Montaż instalacji odprowadzającej

Informacje ogólne

1

3

Należy upewnić się, że skropliny wypływające z urządzenia
zewnętrznego podczas ogrzewania oraz odszraniania są prawidłowo
odprowadzane.
■

Należy zainstalować urządzenie na podstawie zapewniającej
odpowiedni spadek w celu uniknięcia gromadzenia się lodu.

■

Pod urządzeniem można zainstalować kanał odpływowy. Należy
upewnić się, że skropliny w tym kanale nie zamarzają, co
spowodowałoby jego zablokowanie wskutek gromadzenia się
lodu.

■

Należy unikać odprowadzania skroplin w pobliżu chodników i
ścieżek, gdyż w obniżonych temperaturach ich powierzchnie
mogłoby stać się niebezpiecznie śliskie.

2
4

3

UWAGA
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Jeśli
otwory
odpływowe
urządzenia zewnętrznego są
zakryte
przez
podstawę
montażową lub powierzchnię
posadzki, należy urządzenie
podnieść, by pod nim była wolna przestrzeń wynosząca
przynajmniej 150 mm.
≥150 mm

1 Zbuduj duży daszek.
2 Zbuduj postument.
Zainstaluj urządzenie wystarczająco wysoko, aby nie było
ono zasypywane śniegiem.
3 Silny wiatr
4 Wyrzucane powietrze

Instrukcja montażu
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7.

Montażowa przestrzeń serwisowa

■

Tam gdzie ściana lub inna przeszkoda znajduje się na drodze
wlotu lub wylotu powietrza urządzenia zewnętrznego, należy
postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

■

W przypadku każdego z poniższych schematów montażowych,
wysokość ścian po stronie wylotu powinna wynosić 1200 mm
lub mniej.

7.1.

Rysunek montażowy urządzenia zewnętrznego
1

Jedna strona przy ścianie (jednostka: mm)
>100

>350

≤1200

2

3

Dwie strony przy ścianie (jednostka: mm)

>100

>350

7

m

0

33
>50

>50

m

580 m

m
120 m

m

6

5

4

Trzy strony przy ścianie (jednostka: mm)
>100

>50

Instrukcja montażu
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>350

1 Przewód izolacyjny należy owinąć taśmą wykończeniową,
od dołu do góry.
2 Pokrywa serwisowa
3 Pokrywa zaworu odcinającego
4 250 mm od ściany. Należy zostawić miejsce na serwis
przewodów rurowych i elektrycznych.
5 W przypadku ryzyka upadku lub przewrócenia się
urządzenia należy przymocować urządzenie za pomocą
śrub fundamentowych, przewodu lub innymi sposobami.
6 Odległość od strony zewnętrznej pokrywy zaworu
odcinającego
7 Jeśli lokalizacja nie zapewnia dobrego odprowadzenia,
należy umieścić urządzenie na podstawie z bloczków.
Wysokość stopek należy dostosować, aby urządzenie było
wypoziomowane. W przeciwnym wypadku może dojść do
wycieku lub gromadzenia się wody.
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Rozmiary przewodów na czynnik
chłodniczy i dopuszczalne długości
przewodów
NIEBEZPIECZEŃSTWO
■

Przewody rurowe oraz inne podzespoły powinny
spełniać wymagania odpowiednich przepisów i
powinny być kompatybilne z czynnikiem chłodniczym.
Należy stosować rury miedziane bez szwu, z miedzi
beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

■

Instalację należy powierzyć monterowi; wybór
materiałów i miejsca instalacji musi odpowiadać
właściwym przepisom. W Europie właściwą normą
jest norma EN378.

8.3.

Dopuszczalne długości i wysokości podano na rysunku i w tabeli
poniżej. Należy założyć, że najdłuższa linia na rysunku odpowiada
faktycznie najdłuższej rurze a najwyższa jednostka na rysunku
odpowiada faktycznie najwyższej jednostce.
L

H Wysokość
L Długość
Dopuszczalna długość przewodu
rurowego

UWAGA
Do osób odpowiedzialnych za prace przy rurociągach:
Dopilnować, by otworzyć zawór odcinający po
zakończeniu montażu rur i odkurzeniu. (Uruchomienie
układu przy zamkniętym zaworze może uszkodzić
sprężarkę.)

L

L

■

Materiał wykonania: rury miedziane do chłodziw, bez szwu, z
miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

■

Stopień odpuszczenia: należy użyć przewodów o stopniu
odpuszczenia zależnym od średnicy przewodu, podanym w
tabeli poniżej.

20 m

rurowego

Stopień odpuszczenia
materiału na przewody

6,4

O

0,80

15,9

O

1,00

9.

Należy zwrócić uwagę, by do obiegu chłodniczego został
wprowadzony wyłącznie czysty czynnik chłodniczy (bez
powietrza, itp.). Jeśli podczas pracy zacznie ulatniać się gaz,
pomieszczenie należy niezwłocznie wywietrzyć.

■

Uzupełniać wyłącznie czynnikiem chłodniczym R410A
Narzędzia potrzebne do montażu:
Przy instalacji należy używać narzędzi (np. węża do napełniania
przewodu wskaźnika) stosowanych wyłącznie w układach
R410A, co zapewni odporność na wysokie ciśnienie i
zapobiegnie przedostaniu się do układu obcych substancji (np.
olejów mineralnych lub wilgoci).
Pompa próżniowa:
Należy używać 2-stopniowej pompy próżniowej z zaworem
zwrotnym.
Przy wyłączonej pompie próżniowej olej nie może wracać do
układu.
Należy stosować pompę zdolną do wytworzenia podciśnienia
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

■

Aby nie doszło do dostania się zanieczyszczeń, płynu lub pyłów
do orurowania, należy przewód rurowy zacisnąć lub owinąć
taśmą.
Należy
zachować
szczególną
ostrożność
podczas
przeprowadzania rur miedzianych przez ściany.

O=Odprężone

Wielkość rur na czynnik chłodniczy

Wielkość rur na czynnik chłodniczy (mm)

Przewód gazowy

∅15,9

Przewód cieczowy

∅6,4

Środki ostrożności przy montażu
przewodów czynnika chłodniczego

■

Minimalna grubość t (mm)

Rury między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznym powinny
mieć tę samą wielkość co złącza zewnętrzne.

≤10 m

L

Grubości przewodów czynnika chłodniczego powinny
odpowiadać właściwym przepisom. Minimalna grubość
przewodów dla czynnika R410A musi być zgodna z danymi
zamieszczonymi w tabeli poniżej.

8.2.

3m

Maksymalna dopuszczalna różnica wysokości między urządzeniem
zewnętrznym a wewnętrznym

Wybór materiału, z jakiego wykonane są przewody

∅ przewodu

30 m

Minimalna długość przewodów w jedną stronę

Długość bez ładunku

Chłodziwa tych nie wolno uwalniać do atmosfery.
Chłodziwo należy zbierać zgodnie z prawem dotyczącym
zbierania i niszczenia freonu.

■

Maksymalna długość łączna jednodrogowego przewodu rurowego

H

INFORMACJE

8.1.

Dopuszczalna różnica długości i wysokości
przewodów rurowych

H

8.

Miejsce

Okres instalacji

Sposób
zabezpieczenia

Urządzenie
zewnętrzne

Ponad miesiąc

Zacisnąć przewód

Mniej niż miesiąc

Urządzenie
wewnętrzne

■
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Niezależnie od okresu

Zacisnąć przewód lub
owinąć go taśmą

Przewody rurowe należy montować tak, by rozszerzenie rury nie
podlegało naprężeniom mechanicznym.
Instrukcja montażu
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10. Przewody czynnika chłodniczego

2

10.1. Rozszerzanie końca przewodu rurowego
Aby rozszerzyć każdy koniec przewodu
postępować zgodnie z poniższą procedurą:

rurowego,

Podczas podłączania przewodów rurowych, aby zapobiec
popękaniu i wyciekom z nakrętki kielichowej, należy zawsze
używać klucza maszynowego i dynamometrycznego do jej
dokręcania.

należy

1

Odetnij koniec rury obcinakiem do rur.

2

Usuń zadziory, trzymając powierzchnię odcięcia skierowaną w
dół, aby fragmenty nie dostały się do wnętrza rury.

Podczas poluzowywania nakrętek należy zawsze korzystać
jednocześnie z dwóch kluczy.

1
2
3
4

Klucz dynamometryczny
Klucz maszynowy
Złączka rur
Nakrętka

1

2

3

1 Cięć należy dokonać dokładnie pod
kątem prostym.
2 Usuń zadziory

4

1

2

3

Zdejmij nakrętkę z zaworu odcinającego i załóż ją na rurę.

4

Rozszerz rurę. Ustaw dokładnie w pozycji przedstawionej
poniżej.

Nakrętka

Moment obrotowy dokręcania kluczem
dynamometrycznym

∅6,4 mm (1/4")

15~17 N•m

∅15,9 mm (5/8")

63~75 N•m

Moment obrotowy dokręcania zaślepki zaworu
A

A

5

Zaślepka zaworu

Przewód gazowy

∅6,4 mm (1/4")

21,6~27,4 N•m

∅15,9 mm (5/8")

44,1~53,9 N•m

Tradycyjne narzędzie do rozszerzania

Narzędzie do
rozszerzania dla
R410A (typ
sprzęgłowy)

Typ sprzęgła (typ
Ridgid)

Typ nakrętki
motylkowej (typ
brytyjski)

0~0,5 mm

1,0~1,5 mm

1,5~2,0 mm

Moment obrotowy dokręcania zaślepki otworu serwisowego

10,8~14,7 N•m

10.3. Montaż przewodów czynnika chłodniczego

Sprawdź, czy rozszerzanie zostało wykonane prawidłowo.
1 Powierzchnia wewnętrzna
rozszerzenia musi być pozbawiona
wad.
2 Koniec rury musi być rozszerzony
równo i mieć idealnie kolisty kształt.
3 Upewnij się, że nakrętka kielichowa
jest zamocowana.

Wskazówki dotyczące obsługi przewodów rurowych
1

2
3

10.2. Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego
do urządzenia zewnętrznego

Wszystkie zgięcia przewodów rurowych powinny być możliwie
najdelikatniejsze. Do zginania należy używać zginarki do rur.
Promień zgięcia powinien wynosić od 30 do 40 mm lub więcej.

Wybór miedzi i materiałów izolacji cieplnej
W przypadku użycia komercyjnych przewodów rurowych i elementów
montażowych należy przestrzegać następujących wskazówek:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

■

Materiał izolacyjny: pianka polietylenowa
Współczynnik transferu ciepła: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do
0,045 kcal/mh°C)
Temperatura powierzchni przewodów rurowych gazowego
czynnika chłodniczego osiąga maks. 110°C.
Należy wybrać materiały izolacji cieplnej, które mogą wytrzymać
taką temperaturę.

■

Należy zamontować izolację przewodów rurowych gazowych i
cieczy oraz zapewnić podane poniżej wymiary izolacji.

Instalację należy powierzyć monterowi; wybór materiałów i
miejsca instalacji musi odpowiadać właściwym przepisom.
W Europie właściwą normą jest norma EN378.
PRZESTROGA
■

■

■

■

1

Nie należy stosować oleju mineralnego na
rozszerzonej części.
Olej mineralny, który dostanie się do układu
spowoduje skrócenie czasu eksploatacji urządzeń.

Rozmiar przewodu rurowego

Nigdy nie należy stosować przewodów rurowych,
które stosowane były w innych instalacjach. Należy
stosować wyłącznie części, które zostały dostarczone
z urządzeniem.
Aby zagwarantować żywotność urządzenia R410A,
nigdy nie należy montować w nim suszarki.
Wysychający materiał może rozłożyć się i uszkodzić
system.

Średnica
wewnętrzna

Grubość

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

Zakładając nakrętkę, należy posmarować kielich od wewnątrz
olejem eterycznym lub estrowym i wstępnie dokręcić ręcznie 3
lub 4 obrotami, a dopiero potem mocno dokręcić.

3
4
1
2
3
4
5
6

■

10

Grubość

2

Niepełne rozszerzenie może spowodować wyciek
gazowego czynnika chłodniczego.

Instrukcja montażu

Izolacja przewodu rurowego

Średnica
zewnętrzna

Przewód gazowy
Przewody łączące urządzenia
Przewód cieczowy
Izolacja przewodu cieczowego
Taśma wykończeniowa
Izolacja przewodu gazowego

Należy użyć osobnej izolacji termicznej przewodów gazowych i
cieczowych.
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■

11. Test szczelności i osuszanie
próżniowe
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem przewodów
rurowych i podłączeniu urządzenia zewnętrznego z wewnętrznym,
konieczne jest:
■

sprawdzenie, czy nie ma wycieków z przewodów czynnika
chłodniczego

■

przeprowadzenie odsysania próżniowego w celu usunięcia
wilgoci z przewodów czynnika chłodniczego.

Wszystkie
połączenia
przewodów
rurowych
czynnika
chłodniczego
powinny
być
dokręcone
kluczem
dynamometrycznym, przy określonym momencie obrotowym
dokręcania.
Szczegółowe
informacje
zawiera
sekcja
"10.2. Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do
urządzenia zewnętrznego" na stronie 10.
1

4

8

2
3

Jeśli istnieje ryzyko, że wilgoć będzie pozostawać w przewodach
czynnika chłodniczego (na przykład, jeśli do przewodów mogła
przedostać się woda deszczowa), należy najpierw przeprowadzić
poniższą procedurę osuszania próżniowego, aż do usunięcia całej
wilgoci.

10
5

6
7 8 9

11.1. Wskazówki ogólne
■

Wszystkie przewody rurowe wewnątrz
poddawane fabrycznie próbie szczelności.

■

Należy użyć 2-stopniowej pompy próżniowej z zaworem
zwrotnym, która może wytworzyć podciśnienie –100,7 kPa
(5 Torr ciśnienia bezwzględnego, –755 mm Hg).

■

Podłącz pompę próżniową do otworu serwisowego gazowego
zaworu odcinającego.

urządzenia

UWAGA
■

Przed przystąpieniem do testów szczelności lub
osuszania próżniowego należy upewnić się, że
zawory odcinające gazowy i cieczowy są solidnie
zamknięte.

■

Należy użyć pompy próżniowej przeznaczonej
specjalnie dla R410A. Użycie tej samej pompy
próżniowej dla różnych czynników chłodniczych może
uszkodzić pompę ciepła lub urządzenie.

OSTRZEŻENIE
■

W układzie chłodzenia nie wolno mieszać substancji
innych niż określony czynnik chłodniczy (R410A).

■

W
przypadku
wycieku
gazowego
czynnika
chłodniczego należy niezwłocznie przewietrzyć
pomieszczenie.

■

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

są

Czynnik chłodniczy R410A, a także inne czynniki
chłodnicze, powinny być zawsze odzyskiwane i nie
wolno ich nigdy uwalniać do środowiska.

Miernik ciśnienia
Przewód wskaźnika
Zawór niskiego ciśnienia (Lo)
Zawór wysokiego ciśnienia (Hi)
Przewody ładujące
Pompa próżniowa
Otwór serwisowy
Pokrywy zaworów
Zawór odcinający gaz
Zawór odcinający cieczowy

1

Należy podłączyć wystającą stronę (na której założona jest
szpilka ślimakowa) przewodu ładującego wychodzącego z
przewodu rozgałęzionego miernika do otworu serwisowego
gazowego zaworu odcinającego.

2

Otwórz całkowicie zawór niskiego ciśnienia przewodu
rozgałęzionego miernika (Lo) i zamknij całkowicie jego zawór
wysokiego ciśnienia (Hi).
Zawór wysokiego ciśnienia nie wymaga dalszej obsługi.

3

Uruchom pompę próżniową. Sprawdź, czy miernik ciśnienia
mieszanki wskazuje –0,1 MPa (–760 mm Hg).
Długość przewodu rurowego

Czas uruchomienia

4

≤15 m

>15 m

≥10 minut

≥15 minut

Zamknij zawór niskiego ciśnienia przewodu rozgałęzionego
miernika (Lo) i zatrzymaj pompę próżniową.
Pozostaw bez zmian na 4-5 minut i upewnij się, że miernik
sprzęgania nie cofa się.

INFORMACJE
UWAGA

Powietrza nie należy czyścić przy użyciu czynników
chłodniczych. Instalacja musi być opróżniana za pomocą
pompy próżniowej.
■

W przypadku użycia dodatkowego czynnika chłodniczego
należy wykonać odpowietrzanie przewodów rurowych czynnika
chłodniczego i urządzenia wewnętrznego za pomocą pompy
próżniowej, a następnie należy dodać czynnik chłodniczy.

■

Należy użyć klucza imbusowego (4 mm) do obsługi pręta
zaworu odcinającego.

Jeśli wskazówka miernika cofnie się, może to
oznaczać obecność wilgoci lub wyciek z połączonych
części. Powtórz kroki od 2 do 4 po sprawdzeniu
wszystkich połączonych części i delikatnym
poluzowaniu i ponownym przykręceniu nakrętek.
5

Zdejmij pokrywy z cieczowego zawora odcinającego i gazowego
zawora odcinającego.

6

Przekręć pręt cieczowego zaworu odcinającego o 90 stopni w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą
klucza imbusowego, aby otworzyć zawór.
Zamknij go po upływie 5 sekund i sprawdź, czy gaz nie wycieka.
Za pomocą mydlin sprawdź wyciek gazu z kołnierza urządzenia
wewnętrznego i kołnierza urządzenia zewnętrznego oraz prętów
zaworów.
Po wykonaniu tego sprawdzenia, wytrzyj mydliny.
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7

Odłącz wąż ładujący od otworu serwisowego gazowego zaworu
odcinającego, a następnie otwórz całkowicie cieczowy i gazowy
zawór odcinający.

INFORMACJE
Wdrożenie regulacji UE dot. niektórych gazów
cieplarnianych w pewnych krajach może wymagać
stosowania odpowiedniego oficjalnego języka. Dlatego do
produktu dołączono dodatkową wielojęzyczną etykietę
informującą o fluorowanych gazach cieplarnianych.

Nie należy próbować przekręcać pręta zaworu poza jego
skrajną pozycję.
8

Dokręć pokrywy zaworów i pokrywy otworu serwisowego
cieczowego i gazowego zaworu odcinającego za pomocą klucza
dynamometrycznego z zachowaniem określonych momentów
obrotowych.
Szczegółowe
informacje
zawiera
sekcja
"10.2. Podłączanie przewodów czynnika chłodniczego do
urządzenia zewnętrznego" na stronie 10.
INFORMACJE
Po otwarciu zaworu odcinającego istnieje możliwość, że
ciśnienie czynnika w układzie chłodniczym nie wzrośnie.
Może to być spowodowane na przykład zamknięciem
zaworu rozprężnego w obiegu urządzenia zewnętrznego,
lecz nie świadczy o problemach w funkcjonowaniu
urządzenia.

Z tyłu etykiety
naklejania.

zamieszczono

instrukcje

dotyczące

Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki. Nie należy napełniać ilością
czynnika większą od podanej.
Urządzenie zewnętrzne jest fabrycznie napełnione czynnikiem
chłodniczym, ale w zależności od średnic przewodów i ich długości w
niektórych układach konieczne będzie uzupełnienie czynnika
chłodniczego.

12.2. Środki ostrożności i wskazówki ogólne
PRZESTROGA

12. Napełnianie czynnikiem chłodniczym

Podczas napełniania układu należy uważać, by nie
przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej ilości czynnika
chłodniczego, gdyż może to spowodować dojście do
granicy ściśliwości.

Urządzenie zewnętrzne jest fabrycznie napełnione.

12.1. Ważne informacje dotyczące używanego czynnika
chłodniczego

OSTRZEŻENIE
■

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto. Gazów tych nie wolno uwalniać do
atmosfery.

Butle z czynnikiem chłodniczym należy otwierać
powoli.

■

Podczas napełniania układu czynnikiem chłodniczym
należy zawsze zakładać rękawice ochronne i chronić
oczy.

Rodzaj czynnika chłodniczego:
Wskaźnik GWP(1):

R410A
1975

NIEBEZPIECZEŃSTWO

(1)

GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego
Używając niezmywalnego
informacje:

tuszu,

proszę

wpisać

➀ ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany
fabrycznie,

■

➁ dodatkowa ilość czynnika
uzupełnić w miejscu instalacji

■

➀+➁ łączne napełnienie czynnikiem chłodniczym

którą

należy

■

Napełnienie układu niewłaściwą substancją może być
przyczyną eksplozji lub wypadku, dlatego należy
dopilnować, by układ został napełniony odpowiednim
czynnikiem chłodniczym (R410A).

■

Zawsze należy dodawać czynnik chłodniczy w stanie ciekłym.
Ponieważ czynnik ten stanowi mieszaninę, napełnianie w stanie
gazowym może spowodować zmianę składu mieszaniny,
uniemożliwiając poprawne działanie urządzenia.

■

Przed przystąpieniem do napełniania należy sprawdzić, czy
butla z czynnikiem jest wyposażona w syfon (butla powinna być
oznaczona jako "syfon napełniania cieczą zamontowany" lub
podobnie).

na etykiecie informującej o fluorowanych gazach cieplarnianych,
dołączonej do produktu.
Wypełnioną etykietę należy nakleić na ściance wewnętrznej produktu
w pobliżu króćca do napełniania (np. po wewnętrznej stronie pokrywy
serwisowej).
4

Podczas napełniania
ciekłym czynnikiem
butla musi przez cały
czas pozostawać w
położeniu pionowym,
dnem do dołu.

1
2

3
6

Gdy zasilanie jest włączone, należy zamykać panel
przedni, gdy urządzenie pozostawiane jest bez
nadzoru.

następujące

■

chłodniczego,

■

5

■

Podczas napełniania
ciekłym czynnikiem
butla musi przez cały
czas pozostawać w
położeniu pionowym,
dnem do góry.

Aby zapewnić odpowiednie ciśnienie i zabezpieczyć przed
dostaniem się do instalacji zanieczyszczeń, konieczne jest
stosowanie narzędzi właściwych dla R410A.

1 Ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany
fabrycznie:
patrz tabliczka znamionowa urządzenia
2 Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego, którą należy
uzupełnić w miejscu instalacji
3 Łączna ilość czynnika chłodniczego
4 Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte
uzgodnieniami Protokołu z Kioto
5 Urządzenie zewnętrzne
6 Butla z czynnikiem chłodniczym oraz kolektor do
napełniania
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12.3. Obliczanie ilości dodatkowego czynnika
chłodniczego

13.2. Wymuszone chłodzenie
1

Naciśnij przełącznik pracy wymuszonej SW1 w celu rozpoczęcia
wymuszonego chłodzenia.

2

Naciśnij przełącznik pracy wymuszonej SW1 ponownie w celu
zakończenia wymuszonego chłodzenia.

Dodatkowe napełnianie nie jest konieczne, jeśli długość przewodów
nie przekracza 10 m.
Jeśli długość przewodów przekracza 10 m, należy określić
dodatkową ilość czynnika do napełnienia za pomocą poniższego
wzoru.

S102

R=(całkowita długość (m) przewodu cieczowego – 10 m) x 0,02
S2

R=ilość uzupełnienia (kg) (zaokrąglona do 0,01 kg)
Określ masę czynnika chłodniczego, który ma być dodatkowo
załadowany, oraz wpisz ilość na etykiecie serwisowej z tyłu pokrywy
zaworu odcinającego.

ON

A B CD

LED-A

SW4

12.4. Całkowite uzupełnienie
SW1

UWAGA

1

Przed rozpoczęciem uzupełniania należy koniecznie
przeprowadzić osuszanie próżniowe również przewodów
wewnętrznych urządzenia.
W razie konieczności pełnego ponownego uzupełnienia czynnika
należy zapoznać się z treścią tabliczki znamionowej znajdującej się
na urządzeniu. Na tabliczce podano rodzaj czynnika chłodniczego i
jego wymaganą ilość.
Całkowita ilość do napełniania <jednostka: kg>
Ilość czynnika chłodniczego (kg) do napełnienia zależy od całkowitej
długości przewodów cieczowych.
Całkowita ilość czynnika chłodniczego = 1,7 kg + (całkowita długość
(m) przewodu cieczowego–10 m) x 0,02
Uwaga: ilość czynnika chłodniczego, jaką produkt jest napełniany
fabrycznie wynosi 1,7 kg.

13. Tryb wypompowywania
W celu ochrony środowiska naturalnego, należy odpompować w
przypadku przenoszenia lub wyrzucania urządzenia. Odpompowanie
usunie cały czynnik chłodniczy z przewodów rurowych do urządzenia
zewnętrznego.

13.1. Procedura wypompowywania
1

Zdejmij pokrywę zaworu z cieczowego zaworu odcinającego i
gazowego zaworu odcinającego.

2

Wykonaj czynność wymuszonego chłodzenia.

3

Po upływie 5 do 10 minut (po upływie 1 lub 2 minut w przypadku
niskich temperatur otoczenia (<–10°C)), zamknij cieczowy
zawór odcinający za pomocą klucza imbusowego.

4

Po upływie 2-3 minut zamknij odcinający zawór gazowy i
zatrzymaj czynność wymuszonego chłodzenia.
1
2
3
4
5

Zawór odcinający gaz
Zamknij
Klucz imbusowy
Pokrywa zaworu
Zawór odcinający cieczowy

2

1 Przełącznik pracy wymuszonej SW1

UWAGA
Podczas wymuszonego chłodzenia należy uważać, aby
temperatura wody była wyższa niż 5°C (patrz odczyt
temperatury w urządzeniu wewnętrznym). Można to
uzyskać na przykład poprzez włączenie wszystkich
wentylatorów klimakonwektorów.

14. Instalacja okablowania elektrycznego
OSTRZEŻENIE
■

Wszystkie przewody muszą być położone przez
elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.

■

Połączenia elektryczne powinny być podłączone do
okablowania stałego.

■

Wszystkie elementy pozyskane na miejscu oraz
wszelkie konstrukcje elektryczne muszą być zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: WYSOKIE NAPIĘCIE
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, należy
odłączyć zasilanie urządzenia na co najmniej 1 minutę
przed przystąpieniem do serwisowania podzespołów
elektrycznych. Ponadto po upływie 1 minuty należy
zmierzyć napięcie na stykach kondensatorów głównego
obwodu lub podzespołów elektrycznych oraz, przed ich
dotknięciem, upewnić się, że napięcie jest niższe od
50 V DC.
UWAGA
Do osób wykonujących
elektrycznej:

prace

przy

instalacji

Nie należy uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostaną
ukończone prace przy przewodach czynnika chłodniczego.
(Uruchomienie układu przed wykonaniem połączeń
rurowych spowoduje uszkodzenie sprężarki.)

3
1
4
5
4
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14.1. Środki ostrożności podczas prac przy montażu
okablowania elektrycznego
NIEBEZPIECZEŃSTWO

14.2. Okablowanie wewnętrzne – spis elementów
AC1,AC2............................Złącze
E1,E2.................................Złącze
E1H............................. * ....Mata grzejna panelu dolnego

■

Przed uzyskaniem dostępu do urządzeń końcowych,
wszystkie obwody zasilania należy rozłączyć.

■

Wyłącznik prądu upływowego należy zainstalować
zgodnie z obowiązującym prawem. Niezastosowanie
takiego wyłącznika może być przyczyną porażenia
prądem elektrycznym.

FU2,FU3 ............................Bezpiecznik 3,15 A

Nie należy włączać wyłącznika głównego, dopóki nie
zostaną
ukończone
wszystkie
prace
przy
przewodach.

L.........................................Pod napięciem

■

FU1....................................Bezpiecznik 30 A

FU4,FU5 ..................... * ....Bezpiecznik 1 A 250 V
HR1,HR2 ...........................Złącze

L1R ....................................Reaktor
LED A ................................Lampka kontrolna

■

Stosować wyłącznie przewody miedziane.

M1C ...................................Silnik sprężarki

■

W montowaną na stałe instalację okablowania należy
wbudować główny wyłącznik lub inny element odcinający z
separacją styków wszystkich bolców, zgodnie z właściwymi
przepisami.

M1F ...................................Silnik wentylatora

■

Nie wolno wpychać wiązki przewodów do urządzenia.

PCB1,PCB2.......................Płytka drukowania

■

Przewody należy mocować tak, by nie stykały się z rurami
(zwłaszcza po stronie wysokiego ciśnienia).

PM1 ...................................Moduł zasilania

■

Kable elektryczne należy zamocować za pomocą opasek, jak na
ilustracji w rozdziale "14.3. Podłączanie źródła zasilania i
przewodów między urządzeniami" na stronie 15, aby nie
zetknęły się z rurami, zwłaszcza po stronie wysokiego ciśnienia.
Należy sprawdzić, czy na złącza nie działa ciśnienie
zewnętrzne.

■

MRM10,MRM20,MRC/W...Przekaźnik magnetyczny
N ........................................Zero

Q1L....................................Zabezpieczenie przed przeciążeniem
R1T~R3T ...........................Termistor
S2~S102............................Złącze
SA2....................................Ochronnik przepięciowy
Sheet metal .......................Płyta mocująca listwy zaciskowej

Podczas instalacji wyłącznika prądu upływowego należy
upewnić się, że jest on zgodny z inwerterem (odporny na
zakłócenia elektryczne o wysokiej częstotliwości), co pozwoli
uniknąć nieuzasadnionych aktywacji wyłącznika.

SW1...................................Przełącznik pracy wymuszonej WŁ./WYŁ.

■

Kabel zasilający i bezpiecznik muszą być dobrane stosownie do
obowiązujących przepisów.

V ........................................Złącze

■

Nie wolno używać przewodów gwintowanych, przewodów
linkowych (patrz ostrzeżenie 1 pod sekcją "Uwagi" na
stronie 15), przedłużaczy lub połączeń z rozgałęźników,
ponieważ mogą one doprowadzić do przegrzania, porażenia
prądem elektrycznym lub pożaru.

■

■

Wewnątrz produktu nie wolno stosować zakupionych lokalnie
części elektrycznych oraz nie wolno rozgałęziać zasilania do
taśmy grzewczej itp. z listwy zaciskowej. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Ponieważ urządzenie to jest wyposażone w inwerter,
zastosowanie kondensatora przyśpieszającego fazę nie tylko
zniweluje efekt poprawy współczynnika wydajności, lecz może
także powodować przegrzewanie się tego kondensatora pod
wpływem dużych częstotliwości. Z tego względu nie należy w
żadnym wypadku montować kondensatora przyśpieszającego
fazę.

SW4...................................Przełącznik ustawień lokalnych
U ........................................Złącze

V2,V3,V5,V9,V100.............Warystor
W .......................................Złącze
X11A,X12A ........................Złącze
X1M,X2M...........................Listwa zaciskowa
Y1E....................................Cewka
elektronicznego
rozprężnego

zaworu

Y1R....................................Cewka zaworu elektromagnetycznego
zmiany kierunku przepływu
Z1C~Z7C ...........................Rdzeń ferrytowy
* Tylko dla ERLQ

PRZESTROGA
Należy pamiętać o zainstalowaniu wymaganych
bezpieczników lub wyłączników automatycznych.
■

To urządzenie spełnia wymogi normy EN/IEC 61000-3-11(1) pod
warunkiem, że impedancja układu Zsys jest mniejsza lub równa
wartości Zmax w punkcie styku między układem zasilania
użytkownika a siecią publiczną. Na instalatorze lub użytkowniku
systemu ciąży odpowiedzialność zapewnienia (a w razie
potrzeby także konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej)
podłączenia urządzenia wyłącznie do układu zasilania o
impedancji układu Zsys mniejszej lub równej wartości Zmax.
Zmax=0,42 Ω

■

Wyposażenie spełniające wymogi normy EN/IEC 61000-3-12(2)

(1) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia
odnośnie do skoków, wahań i pulsacji napięcia w układach niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o prądzie
znamionowym ≤75 A.
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(2) Europejska/Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia
odnośnie do prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt
podłączony do układów niskonapięciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę.
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14.3. Podłączanie źródła zasilania i przewodów między
urządzeniami

Uwagi

1

Usuń izolację z przewodu (20 mm).

Należy przestrzegać podanych poniżej uwag podczas okablowania
tabliczki zaciskowej zasilania.

2

Podłącz przewody połączeniowe pomiędzy urządzeniem
wewnętrznym i zewnętrznym, tak aby numery złączy
pasowały do siebie (patrz poniższy schemat okablowania).
Dokręć śruby zaciskowe. Zalecamy użycie śrubokręta płaskiego
do przykręcania śrub.
Patrz również ostrzeżenie 2 pod sekcją "Uwagi" na stronie 15 w
celu uzyskania wskazówek dotyczących okablowania.

1
2

1

2

L

3

N

4
1 2 3

4
123

2

LN

C

1 2 3

3 A

1
2
3

B
5

50 Hz
230 V
H05VV

1

3 4

5

1 Połączenia pomiędzy urządzeniem wewnętrznym a
zewnętrznym: gdy długość przewodu przekracza 10 m,
należy użyć przewodów ∅2,5 mm zamiast przewodów
∅1,5 mm.
2 Kabel zasilający
(maksymalny prąd pracy znajduje się na tabliczce
znamionowej)
3 Uziemienie
4 Bezpiecznik zabezpieczający
5 Wyłącznik prądu upływowego

3

Montaż złącza uziemienia
OSTRZEŻENIE
To urządzenie musi być uziemione.
W
celu
uziemienia,
postępuj
zgodnie
z
obowiązującymi standardami lokalnymi dotyczącymi
instalacji elektrycznych.
■ Użyj poniższej metody w przypadku instalacji przewodów
jednożyłowych.

1 Połączenia
2 Kabel zasilający
Tylko jeśli stosowana jest mata grzejna panelu dolnego (opcjonalna dla modeli
ERHQ).
3 Przewód zasilający maty grzejnej panelu dolnego
4 Opaska kablowa
5 Przewód maty grzejnej panelu dolnego

■

Należy użyć określonego typu przewodu i dobrze go podłączyć
(A).

■

Należy dobrze podłączyć zacisk kablowy, aby na zakończenia
nie działały dodatkowe naprężenia (B).

■

Przewody należy tak ukształtować, aby pokrywa serwisowa i
pokrywa zaworu odcinającego były zamocowane prawidłowo (C).
PRZESTROGA
1. W przypadku gdy użycie standardowych przewodów
jest nieuniknione, należy zamontować na ich końcach
okrągłe końcówki zaciskowe.
Należy umieścić okrągłą końcówkę zaciskową na
przewodzie, aż do nieodsłoniętej części, a następnie
zamocować odpowiednim narzędziem.

32
AA'
A

A'

3
2

1
1 Standardowy przewód
2 Okrągła końcówka zaciskowa

1
1
2.

1 Przewód jednożyłowy
2 Śruba
3 Podkładka płaska

W przypadku podłączania przewodów do tabliczki
zaciskowej
z
zastosowaniem
przewodów
jednożyłowych, należy pamiętać o zawinięciu
odizolowanej końcówki.

■ Użyj poniższej metody w przypadku użycia okrągłych
końcówek zaciskowych.
1

32

23

B
B
1

Niewykonanie
prawidłowych
połączeń
może
doprowadzić do zwiększenia temperatury i pożaru.
Usuń izolację z przewodu po stronie listwy
zaciskowej:

1 Okrągła końcówka zaciskowa
2 Śruba
3 Podkładka płaska

4

Pociągnij przewód połączeniowy i upewnij się, że nie rozłącza
się. Następnie zamocuj przewody na miejscu, w zacisku
kablowym. Patrz także "Uwagi" na stronie 15.
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1 Usuń izolację do tego miejsca
2 Usunięcie zbyt dużej ilości izolacji może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym i przebicia.
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14.4. Charakterystyka elektryczna
INFORMACJE
PRZESTROGA

Przeszkól klienta z prawidłowej obsługi urządzenia.

Wszystkie przewody i ich średnice należy dobrać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

PRZESTROGA

Do zastosować ze źródłem zasilania o korzystnej
stawce za kWh
Przerwanie zasilania urządzenia zewnętrznego (L, N) nie
może być dłuższe niż 2 godziny, bo w przeciwnym
wypadku nie można zagwarantować optymalnych
warunków rozruchowych kompresora. Więcej informacji
zawiera instrukcja montażu urządzeń wewnętrznych.

Po zakończeniu prac elektrycznych należy sprawdzić, czy
wszystkie części elektryczne i zacisk wewnątrz skrzynki
elektrycznej są solidnie podłączone.
Schemat okablowania znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy
panelu przedniego urządzenia.

16. Czynności konserwacyjne i
serwisowe

15. Testowanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie
montażu lub serwisowania. Gdy panel serwisowy jest
zdjęty, podzespoły pod napięciem mogą zostać
przypadkowo dotknięte.

16.1. Środki ostrożności dotyczące obsługi
W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji urządzenia należy
regularnie (zalecane raz w roku) przeprowadzać przegląd oraz
szereg czynności kontrolnych dotyczących urządzenia.
Konserwacja powinna być przeprowadzana przez montera lub
przedstawiciela serwisu.

INFORMACJE
Należy pamiętać, że podczas pierwszego okresu działania
urządzenia moc pobierana przez urządzenie może być
wyższa od podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
Zjawisko to jest spowodowane tym, że do osiągnięcia
równomiernej pracy i stabilnego poboru energii sprężarka
potrzebuje 50-godzinnego okresu docierania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
ELEKTRYCZNYM

PRĄDEM

Patrz "2. Ogólne środki ostrożności" na stronie 2.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE NALEŻY DOTYKAĆ
PRZEWODÓW RUROWYCH ANI PODZESPOŁÓW
WEWNĘTRZNYCH

15.1. Czynności kontrolne przed uruchomieniem
Sprawdź

PORAŻENIE

Patrz "2. Ogólne środki ostrożności" na stronie 2.

Objaw

■

Nie należy dotykać elementów działających pod
napięciem jeszcze przez 10 minut po wyłączeniu
urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo ze
strony wysokiego napięcia.

■

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych
należy wyłączyć zasilanie. Grzałka karteru sprężarki
może działać nawet w trybie zatrzymania.

■

Urządzenie zewnętrzne
zainstalowane jest prawidłowo i
umieszczone na solidnej
podstawie.

Upadek, wibracje, hałas

■

Brak wycieków czynnika
chłodniczego.

Niepełna funkcja
chłodzenia/ogrzewania

■

Gazowe przewody czynnika
chłodniczego i cieczowe
przewody są izolowane
termicznie.

Wyciek wody

■

System jest prawidłowo
uziemiony.

Przebicie elektryczne

Urządzenia zewnętrznego nie wolno zwilżać. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

■

Określone przewody są używane
do połączeń przewodowych.

Brak działania lub poparzenie

UWAGA

■

Wlot i wylot powietrza urządzenia
zewnętrznego nie jest zasłonięty.
Zawory odcinające są otwarte.

Niepełna funkcja
chłodzenia/ogrzewania

Dotknij ręką metalowej części (np. zaworu odcinającego)
w celu usunięcia nagromadzonego ładunku elektrycznego
i ochrony płyty drukowanej przed wykonaniem naprawy.

PRZESTROGA

15.2. Działanie próbne i testowanie
1
2

Zmierz
napięcie
po
głównej
stronie
bezpiecznika
zabezpieczającego. Sprawdź, czy napięcie wynosi 230 V.
Tryb testowy należy uruchomić zgodnie z instrukcją montażu
urządzenia wewnętrznego i instrukcją obsługi, by upewnić się,
że wszystkie funkcje i części działają prawidłowo.
INFORMACJE
Jeśli bezpiecznik zadziała i wyłączy zasilanie
urządzenia
zewnętrznego,
system
przywróci
oryginalny tryb pracy po przywróceniu zasilania.
Więcej informacji zawiera rozdział "Konfiguracja w
miejscu instalacji" instrukcji montażu urządzeń
wewnętrznych.
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■

Należy zauważyć, że niektóre części skrzynki elektrycznej są
bardzo gorące.

■

Nie dotykaj fragmentów przewodzących prąd.

■

Po zmierzeniu napięcia resztkowego należy wyciągnąć złącze
wentylatora zewnętrznego.

■

Wentylator zewnętrzny może się obracać z powodu silnego
wiatru, powodując ładowanie się kondensatora. Może to
spowodować porażenie prądem.

Po zakończeniu konserwacji należy ponownie podłączyć złącze
wentylatora zewnętrznego. W przeciwnym razie urządzenie może się
zepsuć.

16.2. Praca w trybie serwisowym
Informacje dotyczące pracy w trybie serwisowym można znaleźć w
instrukcji obsługi.
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17. Wymagania dotyczące utylizacji
Demontaż urządzenia i utylizacja czynnika chłodniczego, oleju oraz
wszelkich innych elementów powinny przebiegać zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

18. Dane techniczne urządzenia
18.1. Dane techniczne
Materiał obudowy
Wymiary W x Sz x G

Malowana stal galwanizowana
(mm)

735 x 825 x 300

(kg)

57

• chłodzenie
(min./maks.)

(°C)

10/43

• ogrzewanie
(min./maks.)

(°C)

–15/25

• c.w.u. (min./maks.)

(°C)

Masa
Zakres pracy

Olej sprężarkowy

–15/35
Daphne FVC68D

Połączenia
przewodów rurowych
• ciecz

(mm)

6,4

• gaz

(mm)

15,9

18.2. Parametry elektryczne
Fazy
Częstotliwość

1~
(Hz)

50

• minimum

(V)

207

• maksimum

(V)

253

Zakres napięcia

ERHQ006~008BBV3 + ERLQ006~008BBV3

Urządzenie zewnętrzne pompy ciepła typu powietrze-woda
4PW68002-1A – 03.2011

Instrukcja montażu

17

4PW68002-1A 03.2011

Copyright 2011 Daikin

