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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

02 Hinweis*

10
11
12
13
14
15
16
17

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:

as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

01 Note*

01
02
03
04
05
06
07
08
09

EN60335-2-40,
în urma prevederilor:
ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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

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

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Jean-Pierre Beuselinck
General Manager
Ostend, 16th of August 2010

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

*

a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
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08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
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CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

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 nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

ERHQ011BAW1, ERHQ014BAW1, ERHQ016BAW1,
ERHQ011BAV3, ERHQ014BAV3, ERHQ016BAV3,
ERLQ011CAW1, ERLQ014CAW1, ERLQ016CAW1,
ERLQ011CAV3, ERLQ014CAV3, ERLQ016CAV3,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3PW57793-1

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

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

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

22 Pastaba*

21 Забележка*
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

2024351-QUA/EMC02-4565

KEMA (NB0344)

DAIKIN.TCF.021F13/09-2009
DAIKIN.TCF.021F19/06-2010

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal <A>
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
<B>
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
<C>
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:
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CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържание
▪ Ръководство за монтаж на вътрешното тяло:

Съдържание

▪ Инструкции за монтаж
▪ Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)

1 За документацията
1.1

За настоящия документ ..........................................................

2 За кутията
2.1

Външно тяло ............................................................................
2.1.1
За изваждане на аксесоарите от външното тяло ...

3 Подготовка
3.1

Подготовка на мястото за монтаж..........................................
3.1.1
Изисквания към мястото на монтаж на външния
модул..........................................................................

4 Монтаж
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

6 Технически данни

▪ Инструкции за монтаж

4

▪ Формат: На хартия (в кутията на външното тяло)

4
4

За документацията

1.1

За настоящия документ

▪ Справочно ръководство на монтажника:
▪ Подготовка на монтажа, технически спецификации, добри
практики, справочни данни,…

5

▪ Формат: Цифрови файлове на: http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

5
5

▪ Справочник за допълнително оборудване:

5

▪ Допълнителна информация
допълнително оборудване

за

това

как

се

монтира

▪ Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло) +
Цифрови файлове на: http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/
Последните редакции на доставената документация може да са
налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите
чрез вашия дилър.
Оригиналната документация е написана на английски език.
Всички други езици са преводи.

2

За кутията

2.1

Външно тяло

2.1.1

За изваждане на аксесоарите от
външното тяло
a

1×

2

10

e

1×

10

Сервизно пространство: Външно тяло .................................. 10
Електромонтажна схема ......................................................... 11
6.2.1
Електрическата схема: Външно тяло ...................... 11
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▪ Ръководство за монтаж на външното тяло:

4

Инсталиране на външното тяло .............................................
5
4.1.1
За осигуряване на монтажната структура............... 5
4.1.2
За монтажа на външното тяло ................................. 5
4.1.3
За осигуряване на дренажа...................................... 5
4.1.4
За предпазване на външното тяло от падане ........ 6
Свързване на тръбите за хладилния агент ...........................
6
4.2.1
За свързване на охладителен тръбопровод към
външен модул............................................................ 6
4.2.2
За определяне дали са нужни маслоуловители..... 7
Проверка на тръбите за хладилния агент .............................
7
4.3.1
Проверка за течове................................................... 7
4.3.2
За извършване на вакуумно изсушаване................ 7
Зареждане с хладилен агент ..................................................
7
4.4.1
За определяне на допълнителното количество
хладилен агент .......................................................... 7
4.4.2
За зареждане с хладилен агент............................... 7
4.4.3
За поставяне на етикета за флуорирани
парникови газове....................................................... 8
Свързване на електроокабеляването....................................
8
4.5.1
За електрическото съответствие ............................. 8
4.5.2
Спецификации на компонентите за стандартно
окабеляване .............................................................. 8
4.5.3
За свързване на електрическите кабели на
външното тяло........................................................... 9
За преместване на термистора за околния въздух
4.5.4
на външното тяло...................................................... 9
Завършване на монтажа на външното тяло ......................... 10
4.6.1
За завършване на монтажа на външното тяло ...... 10

5 Пускане на външното тяло
6.1
6.2
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1×

b

c

2×

1×

f

1×

d

1×

g

1×

1
a
b
c
d
e
f
g

Ръководство за монтаж на външното тяло
Кабелна връзка
Етикет за флуорирани парникови газове
Многоезичен етикет за флуорирани парникови газове
Винт (само за ERLQ)
Планка (резервна) за фиксиране на термистора (само
за ERLQ)
Приспособление за термистора (само за ERLQ)

Целева публика
Упълномощени монтажници
Комплект документация
Този документ е част от комплекта документация. Пълният
комплект се състои от:
▪ Общи мерки за безопасност:
▪ Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете,
преди да пристъпите към монтажа
▪ Формат: Хартия (в кутията на вътрешното тяло)

Ръководство за монтаж
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3 Подготовка
4.1.2

3

Подготовка

3.1

Подготовка на мястото за
монтаж

3.1.1

Изисквания към мястото на монтаж на
външния модул

За монтажа на външното тяло

4× M12

Спазвайте указанията за разстоянията. Вижте глава
"Технически данни" и цифрите отвътре на предния капак.
Външното тяло е предназначено само за външен монтаж и за
окръжаващи температури в диапазона 10~43°C в режим на
охлаждане и –25~25°C в режим на отопление.

4

Монтаж

4.1.3

4.1

Инсталиране на външното тяло

4.1.1

За осигуряване на монтажната
структура

За осигуряване на дренажа

Уверете се, че образуваният конденз може да се отвежда
правилно.
ИНФОРМАЦИЯ
Можете да използвате опционалния комплект
дренажна тапа (EKDK04) (само за ERHQ).

Подгответе 4 комплекта анкерни болтове, гайки и шайби
(закупуват се отделно), както следва:

с

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако дренажните отвори на външния модул са закрити
от монтажна поставка или от подовата повърхност,
повдигнете външното тяло, за да осигурите наличието
на свободно пространство, по-голямо от 150 мм, под
него.

0

≥150 mm

4× M12

62

Дренажни отвори
Модел

16
16

a

71

b

Внимавайте да не покривате дренажните отвори.

c

70 102

a

a

58

(mm)

Изглед отдолу (мм)

ERHQ_V3

117

>150

)
55

-3
45

(3

35
0

ИНФОРМАЦИЯ
Препоръчителната височина на горната стърчаща част
на болтовете е 20 мм.

45

376

ERHQ_W1

a

b

71

16

58

60 102

117

20

16

45

d (4×)

191

a

35

d (4×)

191

b

71

16

c
36

ERLQ

378

61

a

43

99

Фиксирайте външното тяло към анкерните болтове с
помощта на гайки с гумени шайби (a). Ако покритието
върху областта на закрепване се смъкне, гайките
ръждясват бързо.

10

ЗАБЕЛЕЖКА

c

60
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182

154

159

d (4×)
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a
b
c
d

4.1.4

Страна за отвеждане на въздух
Дренажни отвори
Пробит отвор (входен отвор за тръби - прекарване
надолу)
Анкерни точки

▪ Свържете тръбопровода за течност (а) към спирателния
клапан за течност.
▪ Свържете тръбопровода за газ (b) към спирателния
клапан за газ.

За предпазване на външното тяло от
падане

b
a

Свържете кабелите (закупуват се отделно), както е показано.
5

Направете следното:
▪ Изолирайте тръбоповода за течност (a) и тръбоповода
за газ (b).
▪ Уверете се, че тръбопроводът и тръбната изолация НЕ
допират компресора (c), капака на клемата на
компресора (d) и болтовете на компресора (e). Ако
изолацията на тръбопровода за течност допира до
капака на клемата на компресора, коригирайте
дебелината на изолацията (f=няма изолация около
капака на клемата на компресора (d)).
▪ Запечатайте краищата на изолацията (херметизираща
паста и др.) (g).

4×

4.2

Свързване на тръбите за
хладилния агент
ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ

h
h

c

g

d

4.2.1
1

За свързване на охладителен
тръбопровод към външен модул

f
g

Направете следното:

b

▪ Свалете сервизния капак (а) с винт (b).
▪ Свалете капака на входния отвор за тръбите (c) с винт
(d).

a
e

a
6

b
d
2

c
Изберете път за прекарване на тръбите (a, b, c или d).

Ако външният модул е над вътрешния, покрийте
спирателните клапани (h, вижте по-горе) с уплътняващ
материал,
за
да
предпазите
от
протичане
на
кондензиралата по клапаните вода върху вътрешния
модул.
ЗАБЕЛЕЖКА
По всяка открита тръба може да се образува конденз.

d

a
3

c

b

7

Поставете сервизния капак и капака на входния отвор за
тръбите.

8

Уплътнете всички пролуки (пример: а), за да предпазите от
навлизането на сняг и дребни животни в системата.

Ако сте избрали наклон на тръбите надолу:
▪ Разпробийте (a, 4×) и отворете пробития отвор (b).
▪ Изрежете шлицовете (с) с ножовка за метал.

4× Ø6 mm

a

a

b
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

c
4

Направете следното:

Ръководство за монтаж
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c

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете
модулът да бъде използван за убежище на дребни
животни. Дребните животни могат да причинят
неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до
части на електрооборудването.
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4.3.2

ЗАБЕЛЕЖКА
Не забравяйте да отворите спирателните клапани,
след като монтирате охладителния тръбопровод и
извършите вакуумното изсушаване. Работата на
системата със затворени спирателни клапан може да
повреди компресора.

4.2.2

1

Вакуумирайте системата, докато налягането на колектора
показва –0,1 MPa (–1 bar).

2

Оставете така в продължение на 4-5 минути и проверете
налягането:

За определяне дали са нужни
маслоуловители

Ако налягането…

Ако маслото протича обратно в компресора на външния модул,
това може да причини компресия на течността или влошаване
на връщането на маслото. Маслоуловителите в издигащия се
тръбопровод за газ могат да предотвратят това.
Ако

За извършване на вакуумно
изсушаване

В системата няма влага.
Тази процедура е
завършена.

Се повишава

В системата има влага.
Отидете на следващата
стъпка.

Тогава

Вътрешният модул е
Монтирайте маслоуловител на всеки
разположен по-високо от 10 метра (разлика във височините).
външния модул

a

Тогава…

Не се променя

3

Евакуирайте в продължение на най-малко 2 часа до
налягане на колектора от –0,1 MPa (–1 bar).

4

След като ИЗКЛЮЧИТЕ помпата, проверявайте налягането
в продължение на най-малко 1 час.

5

Ако НЕ достигнете така указания вакуум или не можете да
поддържате вакуума в продължение на 1 час, направете
следното:
▪ Отново проверете за течове.
▪ Отново извършете вакуумно изсушаване.

b

ЗАБЕЛЕЖКА

10 m

Не забравяйте да отворите спирателните клапани,
след като монтирате охладителния тръбопровод и
извършите вакуумното изсушаване. Работата на
системата със затворени спирателни клапан може да
повреди компресора.

a Издигащ се тръбопровод за газ с
маслоуловител
b Тръбопровод за течност
Външният модул е
Маслоуловители НЕ се изискват.
разположен по-високо от
вътрешния модул

4.3

Проверка на тръбите за
хладилния агент

4.3.1

4.4

Зареждане с хладилен агент

4.4.1

За определяне на допълнителното
количество хладилен агент

Ако общият тръбен
път на течния
хладилен агент е…

Тогава…

≤10 m

НЕ добавяйте допълнителен хладилен
агент.

>10 m
ЗАБЕЛЕЖКА

R=(обща дължина (m) на тръбопровода
за течност–10 m)×0,054

НЕ превишавайте максималното работно налягане на
модула (вижте “PS High” върху фирмената табелка).

R=допълнително зареждане (kg)
(закръглено в единици от 0,1 kg)

Проверка за течове

ЗАБЕЛЕЖКА

ИНФОРМАЦИЯ

Използвайте препоръчаният разтвор за тест с
мехурчета от вашия доставчик. Не използвайте
сапунена вода, която може да причини напукване на
конусовидните гайки (сапунената вода може да
съдържа сол, която абсорбира влагата и ще замръзне
при изстудяване на тръбите) и/или да доведе до
корозия на развалцованите съединения (сапунената
вода може да съдържа амоняк, който има разяждащ
ефект между месинговата конусовидна гайка и
медната развалцовка).

Тръбният път е дължината на тръбопровода за течност
в едната посока.

1

Заредете
системата
с
азот,
докато
достигнете
манометрично налягане от най-малко 200 kPa (2 bar). За
откриването на малки течове е препоръчително да се
създаде налягане до 3000 kPa (30 bar).

2

Проверете за течове, като нанесете тестовия разтвор за
мехури по всички съединения.

3

Изпуснете цялото количество азотен газ.

ERHQ+ERLQ011~016
Външно тяло за термопомпа въздух-вода
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4.4.2

За зареждане с хладилен агент
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
▪ Използвайте само R410A като хладилен агент.
Други вещества е възможно да причинят взривове и
злополуки.
▪ R410A съдържа флуорирани газове, които
предизвикват парников ефект. Стойността на
неговия потенциал за глобално затопляне е 2087,5.
НЕ изпускайте тези газове в атмосферата.
▪ При зареждане с хладилен агент винаги
използвайте предпазни ръкавици и защитни очила.

Ръководство за монтаж
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Предпоставка: Преди зареждане на хладилен агент се уверете,
че тръбопроводът за хладилен агент е свързан и тестван (тест
за утечка и вакуумно изсушаване).
1

Свържете охладителния цилиндър към сервизния порт на
спирателния клапан за газ и към сервизния порт на
спирателния клапан за течност.

2

Заредете допълнителното количество хладилен агент.

3

Отворете спирателните клапани.

4.4.3
1

За поставяне на етикета за флуорирани
парникови газове

Попълнете етикета както следва:

a

c
d

b
c
d

2

От многоезичния етикет за флуорирани парникови
газове, обелете съответния език и го зарепете върху a.
Фабрично зареждане с охладителна течност на
продукта: вижте табелката с наименование на модула
Допълнително заредено количество хладилен агент
Общо зареждане с охладителна течност

Поставете етикета от вътрешната страна на външното тяло
в съседство със спирателните клапани за газ и течност.

4.5

▪ EN/IEC 61000‑3‑11 = Европейски/международен технически
стандарт, задаващ лимитите за промени в напрежението,
флуктуации и колебания в напрежението на обществени
системи с ниско напрежение за оборудване с номинален
ток ≤75 A.
▪ Отговорност на монтажника или потребителя на
оборудването е да осигури, чрез консултация с оператора
на разпределителната мрежа при необходимост, че
оборудването е свързано само към захранване със
системно съпротивление Zsys по-малко от или равно на Zmax.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 при положение, че мощността на късо
съединение Ssc е по-голяма или равно на минималната
стойност на Ssc в интерфейсната точка между захранването
на потребителя и обществената система.

b

a

▪ EN/IEC 61000‑3‑11
при положение, че системното
съпротивление Zsys е по-малко или равно на Zmax в
интерфейсната точка между захранването на потребителя и
обществената система.

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 = Европейски/международен технически
стандарт, задаващ лимитите за синусоидални токове,
генерирани от оборудване, което е свързано към
обществени системи с ниско напрежение с входен ток >16 A
и ≤75 A за фаза.
▪ Отговорност на монтажника или потребителя на
оборудването е да осигури, чрез консултация с оператора
на разпределителната мрежа при необходимост, че
оборудването е свързано само към захранване с мощност
на късо съединение Ssc по-голямо от или равно на
минималната Ssc стойност.

Свързване на
електроокабеляването

Модел
ERLQ011CAV3

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

многожилен

кабел

за

За приложения със захранване по преференциална
тарифа за kWh:
Прекъсването на захранването на външното тяло не
може да продължава повече от 2 часа, за да се
гарантират условията за оптимизираното пускане на
компресора.

За електрическото съответствие

ERHQ_V3
Оборудване, което отговаря на изискванията на EN/
IEC
61000-3-12
(Европейски/Международен
технически
стандарт, който определя гранични стойности на хармонични
съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани към
обществени захранващи системи ниско напрежение с входен
ток >16 A и ≤75 A за фаза).

Оборудване, отговарящо на изискванията на:

8

525 kVA

ERLQ_W1
Оборудване, което отговаря на изискванията на EN/
IEC
61000-3-12
(Европейски/Международен
технически
стандарт, който определя гранични стойности на хармонични
съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани към
обществени захранващи системи ниско напрежение с входен
ток >16 A и ≤75 A за фаза).

4.5.2

Спецификации на компонентите за
стандартно окабеляване
Компонент

Захранващ
кабел

MCA

V3

(a)

Напрежение

ERLQ

ERHQ

ERLQ

31,9 A

34,2 A

13,5 A

16,3 A

230 V

Междумодулен кабел

400 V

1~

Честота
Размери на
кабела

W1

ERHQ

Фаза

ERLQ_V3

Ръководство за монтаж

0,22 Ω

ERLQ016CAV3

ЗАБЕЛЕЖКА

4.5.1

Минимална Ssc
стойност

ERLQ014CAV3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВИНАГИ
използвайте
захранващите кабели.

Zmax

3N~
50 Hz

Трябва да отговаря на
изискванията на приложимото
законодателство
Минимално сечение на кабела
от 2,5 mm² и подходящ за 230 V

Препоръчителен
предпазител, закупен от
търговската мрежа

32 A

40 A

20 A

Прекъсвач, управляван от
утечен ток

Трябва да отговаря на
изискванията на приложимото
законодателство

ERHQ+ERLQ011~016
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(a)

4.5.3

MCA=Минимална пропускателна способност по ток за
веригата. Посочените стойности са максимални (за
точни стойности вижте електрическите данни за
комбинация с вътрешни тела).

d
e
f

Кабелна връзка
Междумодулен кабел
Захранващ кабел

Само ако се използва нагревател на долния панел (предлага се
като опция за ERHQ):

За свързване на електрическите кабели
на външното тяло

g
h

ЗАБЕЛЕЖКА

Кабел за нагревателя на долния панел
Електрозахранващ кабел за нагревателя на долния
панел (от вътрешния модул)

ИНФОРМАЦИЯ

▪ Следвайте схемата за окабеляване (предоставена
с външния модул и намираща се отвътре на
сервизния капак).
▪ Уверете се, че електрическите проводници НЕ
пречат на правилното поставяне на сервизния
капак.
1

Свалете сервизния капак.

2

Свържете междумодулния кабел и захранването, както
следва:

Модулите ERLQ управляват нагревателя на долния
панел вътрешно (НЕ е необходимо окабеляване на
място).
3

Закрепете кабелите (захранване, връзка между модулите и
захранване на нагревател на долната плоча (ако е
приложимо)) с кабелна връзка към прикрепващата планка
на спирателния клапан.

4

Прекарайте проводниците през рамката и ги свържете към
нея.

W1
3N~ 50 Hz
400 V

V3
1~ 50 Hz
230 V

Прекарване през Изберете една от 3-те възможности:
рамката
3

L1 L2 L3

c
b
a

d
1

b
b
a

L1 L2 L3

a

a
b
c
d

2
b
a

a Захранване, заземяващи проводници
и захранване на нагревател на долната
плоча (ако е приложимо)
b Междумодулен кабел

Междумодулен кабел
Захранващ кабел
Прекъсвач при теч на земята
Предпазител

Свързване към
рамката

Когато кабелите се прокарват от
модула, в пробития отвор може да се
вкара предпазна втулка за
кабелопроводите (PG-втулки).
Ако не използвате кабелопровод,
трябва да предпазите кабелите с
винилови тръби, за да се избегне
евентуалното им прерязване от острите
ръбове на пробития отвор.

a
b

A B

V3

c
g

c

W1

a

bc

d

e

A Отвътре на външния модул

g

d
h
e
f

B Отвън на външния модул
a Проводник
b Втулка
c Гайка
d Рамка
e Маркуч

d
h
e
f
a
b
c

Превключвателна кутия
Прикрепваща планка на спирателния клапан
Земя
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5

Поставете сервизния капак.

6

Свържете прекъсвач, управляван от
предпазител към захранващата верига.

4.5.4

утечен

ток,

и

За преместване на термистора за
околния въздух на външното тяло

Това действие е необходимо само за ERLQ.
Ръководство за монтаж
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5 Пускане на външното тяло
Необходими аксесоари:
Приспособление за термистора.
Използвайте приспособлението от плика с
аксесоари.
Планка за фиксиране на термистора.
Използвайте повторно планката, фиксирана
към външното тяло. Ако е необходимо, можете
да използвате резервната планка от плика с
аксесоари.

3

2

1

11

4.6

Завършване на монтажа на
външното тяло

4.6.1

За завършване на монтажа на
външното тяло

1

Изолирайте и фиксирайте тръбите за хладилния агент и
междумодулния кабел, както следва:

c

4

a
b
f

5

a
b
c
d
e
f

7
2

8

7

d
e
Тръба за газ
Изолация на тръба за газообразен хладилен агент
Междумодулен кабел
Тръба за течен хладилен агент
Изолация на тръба за течен хладилен агент
Залепваща лента

Монтирайте сервизния капак.

6

5

Пускане на външното тяло

Вижте ръководството за монтаж на вътрешното тяло за
конфигурирането и пускането в експлоатация на системата.

10

9

6

Технически данни

6.1

Сервизно пространство: Външно тяло

Единично тяло (

) | Единичен ред тела (

)

ERHQ:
Вижте фигура 1 от вътрешната страна на предната корица.
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

Препятствия (стени/прегради)
Препятствие (покрив)
Минимално сервизно пространство между модула и препятствия A, B, C, D и E
Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие B
Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие D
Височина на модула
Височина на препятствия B и D
Уплътнете долната част на монтажната рамка, за да не се допусне връщането на изпуснат въздух обратно към всмукателната страна
през долната част на модула.
Могат да се монтират най-много два модула.
Не се разрешава

Ръководство за монтаж
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6 Технически данни
ERLQ:
Вижте фигура 2 от вътрешната страна на предната корица.
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1

Препятствия (стени/прегради)
Препятствие (покрив)
Минимално сервизно пространство между модула и препятствия A, B, C, D и E
Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие B
Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие D
Височина на модула
Височина на препятствия B и D
Препоръчително предпазване от излагане на вятър и сняг.
Не се разрешава

Няколко реда тела (

)

Вижте фигура 3 от вътрешната страна на предната корица.

6.2

Електромонтажна схема

6.2.1

Електрическата схема: Външно тяло

WHT

Бяло

YLW

Жълто

Легенда:

Електромонтажната схема се доставя с външното тяло и се
намира от вътрешната страна на сервизния капак.

A1P~A4P

Печатна платка

BS1~BS4

Бутонен превключвател

Забележки:

C1~C4

Кондензатор

Тази електромонтажна схема се отнася само за външното
тяло.

DS1

DIP превключвател

E1H

Нагревател на долния панел

2

Символи (вижте по-долу).

E1HC

Нагревател на картера

3

Символи (вижте по-долу).

F1U~F8U

4

Вижте ръководството за опции за свързване на
окабеляването към X6A и X77A.

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

▪ F1U, F3U, F4U: Предпазител (T
6,3 A / 250 V)

5

Вижте стикера на електромонтажната схема (върху гърба
на сервизния капак) за това как се използват
превключвателите BS1~BS4 и DS1.

6

При работа не съединявайте накъсо защитното
устройство S1PH.

1

7

Цветове (вижте по-долу).

8

Вижте сервизното ръководство за инструкции относно
това как да настроите селекторните превключватели
(DS1). Фабричната настройка на всички превключватели
е ИЗКЛ.

9

Символи (вижте по-долу).

▪ F6U: Предпазител (T 5,0 A / 250 V)
▪ F7U, F8U: Предпазител (F 1,0 A /
250 V)
F1U~F9U
(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

▪ F3U~F6U: Предпазител (T 6,3 A /
250 V)
▪ F7U: Предпазител (T 5,0 A / 250 V)
▪ F8U, F9U: Предпазител (F 1,0 A /
250 V)
H1P~H7P (A2P)
(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

Символи:

▪ F1U, F2U: Предпазител (31,5 A /
500 V)

Светодиод (сервизно наблюдение,
свети в оранжево)
H2P:

L

Фаза

N

Нула

▪ Подготовка, тест: Мигане
▪ Откриване
Светване

Окабеляване на място
Клеморед

H1P~H7P (A1P)

Конектор

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

Конектор

HAP (A1P)

Свързване

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

Защитно заземяване (винт)

HAP (A1P, A2P)

Заземяване без смущения

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

Клема

K1M, K2M

Опция

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)

Зависимо от модела окабеляване

K1R~K4R

Магнитно реле

K10R, K11R

Магнитно реле

Цветове:

на

неизправност:

Светодиод (сервизно наблюдение,
свети в оранжево)
Светодиод (сервизно наблюдение,
свети в зелено)
Светодиод (сервизно наблюдение,
свети в зелено)
Магнитен контактор

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

BLK

Черно

L1R~L4R

Индуктивна бобина (реактор)

BLU

Синьо

M1C

Електродвигател (компресор)

BRN

Кафяво

M1F

Електродвигател (горен вентилатор)

GRN

Зелено

M2F

Електродвигател (долен вентилатор)

ORG

Оранжево

PS

Превключвател на захранването

RED

Червено
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6 Технически данни
Q1DI

Прекъсвач, управляван от утечен ток
(доставка на място)

R1~R4

Резистор

R1T

Термистор (въздух)

R2T

Термистор (изпускане)

R3T

Термистор (всмукване)

R4T

Термистор (топлообменник)

R5T

Термистор (топлообменник, среден)

R6T

Термистор (течност)

R7T

Термистор (ребрен)

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
R10T

Термистор (ребрен)

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
RC

Верига за приемане на сигнали

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
S1NPH

Датчик за налягане

S1PH

Превключвател за високо налягане

TC

Верига за предаване на сигнали

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
V1R

Захранващ модул

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
V1R, V2R

Захранващ модул

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
V2R, V3R

Диоден модул

(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)
V3R

Диоден модул

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
V1T
(ERHQ_V3 + ERLQ_V3)

Биполярен транзистор с изолиран
гейт (IGBT)

X1M

Клеморед (захранване)

X1Y

Конектор (опция за ERHQ:
нагревателя на долния панел)

X6A

Конектор (опция)

X77A

Конектор (опция)

(ERHQ_W1 + ERLQ_W1)
Y1E

Регулиращ разширителен вентил
(основен)

Y3E

Регулиращ разширителен вентил
(инжекционен)

(ERLQ)
Y1S

Електромагнитен вентил (4-пътен
вентил)

Y3S

Електромагнитен вентил
(инжекционен)

(ERHQ_W1)
Y3S
(ERLQ)

Електромагнитен вентил
(преминаване на горещ газ)

Z1C~Z9C

Противошумов филтър

Z1F~Z4F

Противошумов филтър

Ръководство за монтаж
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