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PRED MONTAŽO SKRBNO PREBERITE NAVODILA.
PRIROČNIK SHRANITE NA PRIROČNO MESTO, DA GA
BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.
NESTROKOVNA MONTAŽA ALI PRIKLOP NAPRAVE IN
OPREME LAHKO POVZROČI ELEKTRIČNI UDAR,
KRATEK STIK, UHAJANJE TEKOČIN, POŽAR ALI KAKO
DRUGAČE POŠKODUJE NAPRAVO ALI OPREMO.
UPORABLJAJTE LE PRIBOR PODJETJA DAIKIN, KI JE
ZASNOVAN IN IZDELAN POSEBEJ ZA NJIHOVE
NAPRAVE, KI NAJ JIH MONTIRA STROKOVNJAK.

Nevarnost
■

Preden se dotaknete električnih terminalov, izključite napajanje.

■

Ko odstranite plošče za servisiranje, se je mogoče delov pod
napetostjo dotakniti tudi ponesreči.
Enote med nameščanjem ali servisiranjem nikoli ne puščajte
brez nadzora, če ste z nje odstranili servisni pokrov.

■

Cevi za vodo se ne dotikajte med delovanjem ali takoj po njem,
saj so lahko zelo vroče. Dobite lahko opekline na rokah. Da bi
se izognili poškodbam, počakajte, da se temperatura cevi vrne
na običajno ali pa zagotovo nosite ustrezne rokavice.

Opozorilo
■

PAZITE, DA BOSTE NOSILI USTREZNO ZAŠČITNO
OPREMO
(ZAŠČITNE
ROKAVICE,
VARNOSTNO
STEKLO
...),
KO
IZVAJATE
NAMEŠČANJE,
VZDRŽEVANJE ALI SERVISIRANJE ENOTE.

Prodajalca ali usposobljeno osebje prosite, da vam namesti
napravo. Naprave ne nameščajte sami.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode,
električnih šokov ali požara.

■

ČE IMATE KAKRŠNAKOLI VPRAŠANJA GLEDE MONTAŽE ALI UPORABE NAPRAVE, SE VEDNO OBRNITE
NA PRODAJALCA KLIMATSKIH NAPRAV DAIKIN.

Namestitev je treba izvesti v skladu s tem priročnikom za
montažo.
Nestrokovno nameščanje lahko privede do iztekanja vode,
električnih šokov ali požara.

■

Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem, kaj narediti, če
pušča hladivo. Ko je treba enoto namestiti v majhen prostor, je
treba izvesti določene varnostne ukrepe, tako da količina
puščajočega hladiva ne preseže dovoljenih omejitev koncentracije v primeru puščanja. Sicer lahko to privede do nesreče
zaradi porabe kisika.

■

Prepričajte se, da pri nameščanju uporabljate le navedene
dodatke in dele.
Če tega ne boste storili, lahko pride do iztekanja vode,
električnih šokov, požara ali okvare enote.

■

Enoto namestite na temelje, ki lahko vzdržijo njeno težo.
Nezadostna moč lahko povzroči padec opreme in poškodbe.

■

Izvedite navedena namestitvena opravila ter pri tem upoštevajte
močne vetrove, tajfue in potrese.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči nesrečo zaradi padca
opreme.

VSE DEJAVNOSTI, OPISANE V TEM PRIROČNIKU,
MORA IZVAJATI POOBLAŠČEN TEHNIK.

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so
prevodi navodil v izvornem jeziku.
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■

Zagotovite, da bo električne napeljave izvedlo usposobljeno
osebje v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi ter v skladu s tem
priročnikom. Uporabiti je treba ločen tokokrog.
Nezadostna zmogljivost napajalnega omrežja ali nepravilna
izvedba električnih povezav lahko privede do električnih udarov
ali požara.

■

Prepričajte se, da je vse ožičenje varno izvedeno, uporabite
vodnike z navedenimi premeri in zagotovite, da zunanji vplivi ne
bodo vplivali na priključke ali vodnike.
Nepopolne povezave ali spoji lahko povzročijo požar.

■

Ko povezujete notranje in zunanje enote in ko priključujete
napajanje, žice oblikujte tako, da je mogoče sprednjo ploščo
varno pritrditi.
Če sprednja plošča ni na svojem mestu, lahko to privede do
pregrevanja terminalov, električnega šoka ali požara.

■

Če med nameščanjem izteče hladilno stredstvo v plinastem
stanju, takoj prezračite prostor.
Če pride plinasto hladivo v stik z ognjem, lahko nastanejo
strupeni plini.

■

Med delovanjem in takoj po njem se ne dotikajte cevi za hladilno
sredstvo, ker so lahko vroče ali mrzle, odvisno od stanja hladiva,
ki teče skozi cevi za hladivo, kompresor in druge dele cikla za
hlajenje. Na rokah lahko dobite opekline ali ozebline, če se jih
dotaknete. Da bi se izognili poškodbam, počakajte, da se
temperatura cevi vrne na običajno, če se jih morate dotakniti, pa
zagotovo nosite ustrezne rokavice.

■

Ko končate nameščanje, preverite, da plinasto hladivo nikjer ne
pušča.
Strupeni plini lahko nastanejo tudi, če plinasto hadivo uhaja
v prostor in pride v stik z virom ognja, na primer z grelcem na
topel zrak, pečico ali štedilnikom.

■

Ko načrtujete premikanje prej že nameščenih enot, morate
najprej izpustiti hladivo po izčrpavanju. Glejte poglavje
"Postopek sesanja" na strani 11.

■

Nikoli se z golo kožo ne dotaknite ponesreči razlitega hladiva. To
bi lahko povzročilo rane zaradi ozeblin.

■

Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka v skladu
z usterzno lokalno in in nacionalno zakonodajo. Če tega ne
storite, lahko pride do električnega udara in požara.

■

Enote ne nameščajte na naslednja mesta:
■ Na mesta, kjer se zadržuje para mineralnih olj, kjer lahko
brizgne olje ali sicer nastaja para, npr. v kuhinje.
Plastični deli se lahko izrabijo in pizpadejo, lahko pa pride
tudi do puščanja vode.
■ Na mesta, ker nastajajo korozivni plini, npr. kisli žvepleni plin.
Zaradi korozije bakrenih cevi ali zvarov bi lahko začelo
puščati hladivo.
■ Kjer obstajajo stroji, ki povzročajo elektromagnetne valove.
Elektromagnetni valovi lahko motijo krmilni sistem in
povzročijo okvare na opremi.
■ Kjer lahko pride do puščanja vnetljivih plinov, kjer so v zraku
ogljikova vlakna ali vnetljiv prah, ali kjer so v zraku vnetljivi
hlapi, na primer razredčila ali bencina.
Ti plini lahko povzročijo požar.
■ Kjer je v zraku veliko soli, na primer ob morju.
■ Kjer je veliko sprememb napetosti, na primer v tovarnah.
■ V vozilih ali plovilih.
■ Kjer so prisotne kisle ali alkalne pare.

■

Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo enoto ali da bi nanjo
postavljal predmete. Padec ali prekuc naprave lahko povzroči
poškodbe.

■

Za uporabo enot z nastavitami alarmov priporočamo, da
predvidite 10-minutni zamik za proženje alarma, če je slučajno
presežena temperatura alarma. Enota se lahko za več minut
ustavi med običajnim delovanjem "odmrzovanja enote" ali med
delovanjem "zaustavitev termostata".

Pred nameščanjem
Ker je maksimalni delovni tlak 4,0 MPa ali 40 barov, bodo
mogoče potrebne cevi z debelejšimi stenami. Glejte
poglavje "Izbira materiala za cevi" na strani 6.

Varnostni ukrepi za R410A
■

Hladivo zahteva skrb, da ostane sistem čist, suh in zatesnjen.
- Čist in suh
Tujki (vključno z mineralnimi olji ali vlago) ne smejo vstopiti
v sistem.
- Zatesnjen
Pazljivo preberite "Varnostni ukrepi pri delu s povezovalnimi
cevmi za hladivo" na strani 6 in skrbno upoštevajte naslednje
postopke.

■

Ker je R410A mešano hladivo, ga je treba doliti v tekočem
stanju. (Če je hladivo v plinastem stanju, se spremeni njegova
struktura in sistem ne bo pravilno deloval.)

■

Priključena notranja enota mora biti enota EKHBH/X016,
namenjena posebej za R410A.

Opomin
■

■

■

■

Enoto morate ozemljiti.
Ozemljitvena upornost mora biti izvedena v skladu
z nacionalnimi predpisi.
Ne priključujte ozemljitvenega vodnika na cevi za plin
ali vodo, na strelovod ali na telefonski kabel.
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar.
■ Cev za hladivo v plinastem stanju
Če plin pušča, lahko pride do vžiga ali eksplozije.
■ Vodovodna cev.
Cevi iz trde plastike niso učinkovita ozemljitev.
■ Strelovod ali ozemljitev telefonskega kabla.
Če udari strela, lahko električna napetost nenormalno
narase.
Namestite cevi za odvod kondenzata v skladu s tem priročnikom
za montažo, da bi zagotovili dobro odtekanje, ter izolirajte cevi,
da bi preprečili nabiranje kondenzata. Glejte preglednico
kombinacij v "Možni dodatki" na strani 3.
Nepravilno izvedene cevi za odvod kondenzata lahko povzročijo
puščanje vode in zmočijo pohištvo v prostoru.
Nameščanje notranjih in zunanjih enot, napajalne vodnike in
povezovalne vodnike vsaj 1 meter stran od televizije in radia, da
bi preprečili motnje na sliki ali šum.
(Odvisno od radijskih valov tudi 1 meter lahko ni dovolj, da bi se
preprečil šum.)
Ne umivajte zunanje enote. To bi lahko povzročilo električni šok
ali požar.

Montaža
■

Za montažo notranje enote glejte Priročnik za montažo notranjih
enot.

■

Enote nikoli ne poženite brez termistorja (R3T, R4T) ali tlačnih
senzorjev (S1NPH, S1PH), saj lahko pride do pregorevanja
kompresorja.

■

Skrbno preverite ime modela in serijsko številko zunanjih
(čelnih) plošč, ko plošče nameščate in odstranjujete, da bi se
izognili napakam.

■

Ko privijate servisne plošče, pazite, da navojni moment ne bo
presegel 4,1 N•m.

Priročnik za montažo
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Model

Rokovanje

Enote ERLQ vključujejo posebno opremo (izolacijo, grelnik spodnje
plošče ...), ki zagotavlja dobro delovanje na območjih, kjer se lahko
pojavijo nizke ambientalne temperature v kombinaciji z visoko
vlažnostjo. V takih razmerah imajo lahko modeli ERHQ težave
s hudim nalaganjem ledu na zračno hlajeni tuljavi. Če pričakujete
take razmere, morate namesto te enote namestiti model ERLQ. Ti
modeli so opremljeni z napravami proti zaledenitvi (izolacijo, grelnik
spodnje plošče ...).

Kot je prikazano na spodnji risbi, počasi premaknite enoto, tako da
primete leve in desne oprijeme. Roke postavite v vogale in pazite, da
enote ne boste dvignili za vstopno zračno odprtino, da ne boste
poškodovali ohišja.

■

OPOMBA

■

Zunanjo enoto ERLQ0*BA je mogoče priključiti na
notranjo enoto EKHBH/X016BA (grelnik spodnje
plošče na zunanji enoti mora krmiliti notranja
enota).
Zunanjo enoto ERHQ0*BA je mogoče priključiti
na notranjo enoto EKHBH/X016BA ali na notranjo
enoto EKHBH/X016AA/AB (če je zahtevan
komplet z grelnikom spodnje plošče, glejte "Možni
dodatki" na strani 3).

Da bi se izognili poškodbam, se ne dotikajte odprtine za
vstop zraka ali aluminijastih platic enote.

Izbira mesta za montažo
OPOMIN
■

Zagotovite primerne ukrepe, da bi preprečili, da bi
zunanja enota postala zavetje za majhne živali.

■

Majhne živali, ki se dotaknejo električnih delov, lahko
povzročijo okvare, dim ali požar. Prosimo, povejte
strankam, da morajo redno čistiti okolico enote.

Oprema
■

Preverite, ali so enoti priloženi naslednji deli

Priročnik za montažo

1

Vezica za kable

2

Nalepka z informacijo o
toplogrednih fluoriranih plinih

1

Večjezična nalepka
z informacijo o toplogrednih
fluoriranih plinih

1

1

Za montažo izberite mesto, ki izpolnjuje naslednje pogoje in se
stranka z njim strinja.
- Mesto mora biti dobro prezračeno.
- Mesto ne sme biti tako, da bi motilo sosede.
- Mesto mora biti varno in tako, da bo zdržalo težo in vibracijo
enote. Omogočati mora vodoravno montažo enote.
- Na tem mestu ne sme biti nevarnosti za uhajanje vnetljivih
plinov ali takih, ki bi povzročile puščanje opreme.
- Oprema ni namenjena za uporabo v potencialno
eksplozivnem okolju.
- Na mestu mora biti dovolj prostora za dostop do naprave za
primer servisiranja.
- Mesta, na katerih so dolžine notranjih in zunanjih cevi in
kablov v dovoljenem dometu.
- Mesta, na katerih puščajoča voda iz enote ne bi mogla
povzročiti škode (npr. če se zamaši cev za iztok kondenza).
- Mesta, kjer se je mogoče kar najbolj izogniti dežju.
- Enote ne nameščajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot
delovna mesta.
Če morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brušenje,
razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, morate
enoto pokriti.
- Na vrh enote (na zgornjo ploščo) ne postavljajte predmetov
ali opreme.
- Ne plezajte, sedite ali stojite na enoti.
- Pazite, da boste izvajali vse varnostne ukrepe v skladu
z ustreznimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi, če pride do
puščanja hladiva.

2

Ko nameščate enoto na mesto, izpostavljeno močnemu vetru,
še posebej pazite na naslednje.

Glejte spodnjo sliko, na kateri je prikazan razpored dodatkov.
1

Oprema

1
■

Možni dodatki
Grelnik spodnje
plošče

Odvodna pipa

ERLQ

Standard

Uporaba prepovedana

ERHQ

Dodatni komplet(a)

Dodatni komplet(a)

(a) Kombinacija obeh dodatkov je prepovedana.

EKBPHT16Y*

EKBPHTH16A

EKHBH/X016AA/AB

Mogoče

Ni dovoljeno

EKHBH/X016BA

Mogoče

Mogoče

Močan veter, ki piha s hitrostjo 5 m/s ali več proti izstopni zračni
odprtini zunanje enote, lahko povzroči kratek stik (vsesavanje
izstopnega zraka), kar lahko povzroči naslednje:
- Poslabšanje delovne zmogljivosti.
- Pogosto tvorjenje ledu pri ogrevanju.
- Motnje med delovanjem zaradi visokega tlaka.
- Ko močan veter neprestrano piha v čelno stran enote, se
lahko začne ventilator vrteti tako hitro, da se polomi.
Kako namestiti enoto na mesto, kjer lahko predvidite smer vetra,
si oglejte na namestitvenih slikah.
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■

Izstopno zračno odprtino obrnite proti zidu stavbe, ograji ali
zaslonu.

■

V krajih z močnim sneženjem je zelo pomembno, da si izberete
takšno mesto montaže, kjer sneg ne bo vplival na delovanje
enote. Če je možno padanje snega od strani, pazite, da na
tuljavo izmenjevalnika toplote sneg ne bo vplival (če je treba,
postavite bočno varnostno pregrado).
1

1

Postavite velik nadstrešek.

2

Naredite stojalo.
Enoto namestite tako visoko od
tal, da je ne bo moglo zamesti.

2

Prepričajte se, da je dovolj prostora, da boste napravo namestili.

Namestite stran za iztok pravokotno na smer vetra.

Močan veter

Izpihani zrak

Varnostni ukrepi pri montaži
■

Preverite trdnost in ravnost montažne podlage, tako da enota
med obratovanjem ne bo povzročala hrupa ali vibracij.

■

V skladu s sliko temeljenja in s pomočjo temeljnih vijakov dobro
pritrdite enoto. (Pripravite štiri komplete temeljnih vijakov M12,
matice in podložke, ki so na voljo na tržišču.)

■

Najbolje je, da temeljne vijake privijete do višine 20 mm nad
površino temelja.

A

Močan veter

620

3

Okoli temeljev pripravite drenažni kanal v katerem se bodo
zbirale odpadne vode iz okolice enote.

4

Če odtekanje vode iz enote ni preprosto, dvignite enoto na
temelj, betonski podstavek itd. (temelj sme biti visok največ
150 mm).

5

289
276
219
117

140

47

Če nameščate enoto na okvir, namestite tudi vodoodporno
ploščo v razdalji do 150 mm od spodnje strani enote, da bi
preprečili vdor vode s spodnje strani.

6

Ko nameščate enoto na mesto, ki je pogosto izpostavljeno
sneženju, pazite, da boste dvignili temelje tako visoko, kot je
mogoče.

7

Če enoto nameščate na okvir, namestite
tudi vodoodporno ploščo (iz lokalne
dobave) (v razdalji do 150 mm od spodnje
strani enote) ali uporabite komplet
s čepom za odvod kondenzata (glejte
tabelo s kombinacijami na "Možni dodatki"
na strani 3), da bi se izognili kapljanju
odtočne vode. (Glejte sliko).

Izbira mesta v hladnih okoljih
Glejte "Model" na strani 3.
OPOMBA

Če zunanjo enoto uporabljate pri nizkih zunanjih
temperaturah, upoštevajte spodaj navedena navodila.

■

Da zunanje enote ne izpostavljate vetru, jo namestite s sesalno
stranjo proti steni.

■

Nikoli ne montirajte zunanje enote na mesto, kjer je sesalna
stran lahko neposredno izpostavljena vetru.

■

Da preprečite izpostavljenost vetru, namestite ploščo za
preusmerjanje na izstopu zraka zunanje enote.

140
350
(345-355)

■

B

423
614

C

A

Stran za izpust

B

Pogled od spodaj (mm)

C

Odprtina za odtok

Odvodni sistem
Preverite kombinacijo v tabeli pod "Možni dodatki" na strani 3, ko je
omogočen odtok. Če je odtok na vaši enoti omogočen in zahteva
namestitveno mesto, da se iz njega spusti vsa tekočina, upoštevajte
spodnje napotke.
■

Izpustitveni kompleti so na voljo kot dodatna oprema.

■

Če vam izpust na zunanji enoti povzroča težave (na primer če
odtočna voda pada po ljudeh), namestite odtočno cev na
izpustni ventil (dodatek).

■

Prepričajte se, da odtok deluje pravilno.

OPOMBA

Če so izpustne odprtine zunanje
enote pokrite z montažnim
temeljem ali površino tal,
dvignite enoto, da bi pridobili
razdaljo več kot 100 mm pod
zunanjo enoto.

Priročnik za montažo
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Način namestitve, ki prepreči prekucevanje
Treba je preprečiti, da bi se naprava prekucnila, zato jo namestite,
kot prikazuje slika.
■

pripravite vse 4 kable, kot je prikazano na risbi

■

odvijte zgornjo ploščo na vseh štirih mestih, prikazanih na A in B

■

vijake privijte skozi zanke in jih tesno privijte

Za polaganje zgornje cevi za iztok kondenza iz zunanje enote se
zahteva približno 100 mm cevi. Del A zatesnite, tako da zrak iz iztoka
ne bo tekel mimo.
(C) V primeru namestitve v več vrstah (za uporabo na strehah itd.)
1.

V primeru namestitve ene enote na vrsto.

B

A

≥100

C

≥2000
≥200
≥1000

2.

A

Mesto za 2 pritrditveni luknji na čelni strani enote

B

Mesto za 2 pritrditveni luknji na zadnji strani enote

C

Kabli: iz lokalne dobave

V primeru namestitve več bočno povezanih enot (2 ali več) na
vrsto.

L
A

Prostor za nameščanje in servisiranje

≥3000

Številke na slikah predstavljajo mere v mm.

H

Dimenzijska razmerja med H, A in L so prikazana v spodnji
preglednici.

Varnostni ukrepi
(A) V primeru nezložene montaže (Glejte sliko 1)

✓

Ovira na strani
vsesavanja
Ovira na strani za izpust

Prisotna je ovira

1

V teh primerih zaprite
spodnjo stran
namestitvenega okvirja,
da bi preprečili
izpustnemu zraku obvod.

2

V tem primeru je mogoče
namestiti le 2 enoti .

Ovira na levi strani
Ovira na desni strani

L

L≤H
H<L

250

1/2H<L

300

Namestitev ni dovoljena

Premer cevi za hladivo in dovoljena
dolžina cevi
■

Cevne povezave in drugi deli pod tlakom morajo
usterzati nacionalnim in mednarodnim predpisom in
morajo ustrezati za hladivo. Uporaba fosforne kisline
deoksidira brezšivni baker za hladivo.

■

Namestitev mora izvedesti licenciran tehnik, izbira
materialov pa mora sovpadati z nacionalnimi in
mednarodnimi predpisi. V Evropi je treba uporabljati
standard EN378.

(B) V primeru zložene montaže
Če so v izstopni zračni odprtini ovire.

≥100

A

Navodila za osebo, ki bo postavljala cevi:
■

Pazite, da boste odprli zaustavitveni ventil, ko končate
nameščanje cevi in vakuumsko izsesavanje. (Če
boste sistem pognali, ko bo ventil zaprt, se lahko
kompresor pokvari.)

■

Hladiva ne smete spuščati v okolje. Hladivo zberite
v skladu s predpisi za zbiranje in uničevanje freona.

≥1000

2.

A

0<L≤1/2H

Ta položaj ni dovoljen

Ovira na vrhu

1.

≥600
≥1500

(Glejte "Varnostni ukrepi pri montaži" na strani 4)

Če so v vstopni zračni odprtini ovire.

≥100

A

≥300

Ne skladajte več kakor ene enote.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1
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■

Izbira materiala za cevi
■

Gradbeni material: fosforna kislina deoksidira brezšivni baker za
hladivo.

■

Stopnja trdote: uporabite cevi s stopnjo trdote v skladu
s premerom cevi, kot je navedeno v spodnji preglednici.

■

Debelina cevi cevovoda za hladivo mora ustrezati veljavnim
lokalnim in nacionalnim predpisom. Minimalna debelina cevi za
cevovod R410A mora ustrezati navedbam v spodnji preglednici.
Stopnja trdote cevnega
materiala

Cev Ø

9,5
15,9

Postavitev

Najmanjša debelina t (mm)

O

Da bi preprečili vdor umazanije, tekočin ali prahu v sistem, cev
zapečatite s stiskanjem ali tako, da jo zalepite s trakom.

Zunanja enota

0,80

O

Notranja enota

1,00

Čas za namestitev

Metode za zaščito

Več kakor mesec dni

Stisnite cev

Manj kakor mesec dni

Cev stisnite ali jo
oblepite z izolirnim
trakom

Ne glede na časovno
obdobje

O=Kaljeno

Ko bakrene cevi potiskate skozi zidove, morate biti zelo pazljivi.
■

Premer cevi za hladivo
Cevi med zunanjo in notranjo enoto naj imajo enak premer kot
zunanje povezave.
Premer cevi za hladivo (mm)

Cevi naj bodo nameščene tako, da razširitev ni pod mehansko
prenapetostjo.

Napotki za razširjanje
■

Razširitve ne uporabite več kot enkrat. Da bi se izognili
puščanju, morate vsakokrat narediti novo razširitev.

■

Uporabite cevni rezalnik in razširitev, primerna za uporabljeno
hladivo.

Dovoljena dolžina cevi in razlika v višini

■

Uporabljajte le holandske matice, ki so priložene enoti. Če boste
uporabili drugačne matice, lahko začne hladivo puščati.

Glejte spodaj za dolžine in višine. Glejte sliko 2. Privzamemo lahko,
da najdaljša linija na risbi ustreza dejanski najdaljši cevi, najvišja
enota na risbi pa ustreza dejanski najvišji enoti.

■

Prosimo, glejte tabelo za mere razširitve in navojne momente
(če boste preveč zategnili, boste razširitev lahko počili).

Cev za hladivo v plinastem stanju

Ø15,9

Cev za hladivo v tekočem stanju

Ø9,5

Dovoljena dolžina cevi

Dovoljena dolžina cevi
Maksimalna skupna dolžina cevi v eni smeri

V3

W1

Premer
cevi (mm)

Navojni
moment (N•m)

Premer razširitve A
(mm)

Oblika
razširitve (mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

90 ±2
45 ±
2
A

Ø15,9

63~75

19,4~19,7

(a)

L

75 m (95 m)

Maksimalna višina med notranjo in zunanjo

H

30 m

R=0.4~0.8

Dolžina brez polnitve

L

≤30 m

≤10 m

■

Ko priključujete holandsko matico, premažite razširitev
z notranje strani z eternim ali esternim oljem in najprej privijte za
3-4 obrate na roke, preden jo zategnete.

■

Ko odvijate holandsko matico, vedno uporabljajte dva ključa
hkrati.
Ko povezujete cevi, vedno uporabite hkrati viličasti ključ in
momentni ključ, da bi zatisnili holandsko matico ter preprečili
pokanje holandskih matic in puščanje.

(a) Številka v oklepaju predstavlja enakovredno dolžino.

Varnostni ukrepi pri delu s povezovalnimi
cevmi za hladivo
■

■

Ne dopuščajte, da bi se v hladilni sistem uporabljalo drugačno
od priporočenega hladiva, na primer zrak itd. Če pride do
puščanja plina med delom na enoti, takoj dobro prezračite
prostor.
Uporabljajte le R410A, ko dodajate hladivo
Orodje za nameščanje:
Prepričajte se, da uporabljate orodje za nameščanje (razdelilnik
za meritve, gibka cev za polnjenje itd.), ki se uporabljajo
izključno za namestitve R410A, da lahko vzdržijo tlak in da
preprečijo tujkom (npr. mineralnim oljem in vlagi) vdor v sistem.
Vakuumska črpalka
Uporabljajte dvostopenjsko vakuumsko črpalko z nepovratnim
ventilom
Prepričajte se, da olje ne teče v nasprotno smer v sistemu, ko
črpalka ne deluje.
Uporabite vakuumsko črpalko, ki lahko izčrpa do –100,7 kPa
(5 Torr, –755 mm Hg).

1

2

1

Momentni ključ

2

Viličasti ključ

3

Cevna spojka

4

Holandska matica

4
3
Ni priporočeno, razen v sili
Če boste morali povezati cevovode brez momentnega ključa,
sledite naslednjemu postopku za nameščanje:
■ Zategnite holandsko matico z viličastim ključem, dokler se
navojni moment ne poveča.
■ Iz tega položaja še dodatno zatisnite holandsko matico pod
spodaj prikazanim kotom:
Premer
cevi (mm)

Dodatni zatesnitveni kot
(stopinje)

Priporočena dolžina
držala viličastega ključa
(mm)

Ø9,5

60~90

±200

Ø15,9

30~60

±300

Priročnik za montažo
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■

Napotki za varjenje
■

■

Pazite, da boste med varjenjem mesto varjenja ves čas pihali
z dušikom.
Pihanje z dušikom preprečuje nastanek večjih oksidiranih
površin v notranjosti cevi. Oksidirana plast negativno vpliva na
ventile in kompresorje v sistemu za hlajenje in preprečuje
njegovo pravilno delovanje.
Tlak dušika mora biti nastavljen na 0,02 MPa (se pravi ravno
toliko, da lahko piš čutite na koži) z ventilom za znižanje tlaka.
1

2

3

4

5

6

Silikonsko tesnilo
(Prepričajte se, da ni reže)

Odpiranje/zapiranje zapornega ventila
Odpiranje zapornega ventila
1.

Odstranite pokrov zapornega ventila.

2.

Vstavite šestkotni ključ (na strani tekočine: 4 mm/na strani plina:
6 mm) v steblo ventila in zavrtite steblo ventila v nasprotni smeri
urinega kazalca.

3.

Ko stebla ventila ni več mogoče vrteti, se zaustavite.
Ventil je zdaj odprt.

6

1

Povezovanje cevi za hladivo

2

Deli, ki jih je treba zvariti

Zapiranje zapornega ventila

3

Lepljenje s trakom

1.

Odstranite pokrov zapornega ventila.

4

Ročni ventil

2.

5

Ventil za znižanje tlaka

6

Dušik

Vstavite šestkotni ključ (na strani tekočine: 4 mm/na strani plina:
6 mm) v steblo ventila in zavrtite steblo ventila v smeri urinega
kazalca.

3.

Ko stebla ventila ni več mogoče vrteti, se zaustavite.
Ventil je zdaj zaprt.

■

Ne uporabljajte antioksidantov, ko varite spoje na ceveh.
Ostanki lahko zamašijo cevi in pokvarijo opremo.

■

Ne uporabljajte taljenja, ko varite bakrene cevi za hladivo. Kot
spajko uporabljajte fosforno bakreno zlitino (BCuP), ki ne
zahteva taljenja.

■

Ko pričakujete, da bo tlak delovanja nizek (na primer pri
ohlajanju, ko so zunaj nizke temperature), dovolj zatesnite
holandsko matico na liniji plina s silikonskim tesnilom, da bi
preprečili zamrzovanje.

Smer zapiranja
Visokotlačni del
(tekočina)

Nizkotlačni del (plin)

Taljenje lahko cevi za hladivo zelo poškoduje. Če na primer
uporabljate taljenje na bazi klora, bo povzročilo korodiranje cevi;
če je plamen na bazi fluora pa povzroči deterioracijo hladilnega
olja.

Delovanje zapornega ventila
Opozorila pri ravnanju z zapornim ventilom
■

Pazite, da bosta med delovanjem odprta oba zaporna ventila.

■

Na spodnji risbi so prikazana imena vsakega dela, ki je potreben
za ravnanje z zapornimi ventili.
1
2
3
4

Opozorilo za ravnanje s pokrovčkom stebla
■

Pokrov stebla ventila je zapečaten,
kjer je označen s puščico. Pazite, da
ga ne boste poškodovali.

■

Ko nehate ravnati z zapornim
ventilom, pazite, da ne boste pozabili
varno zategniti pokrovčka stebla. Za
navojni moment glejte spodnjo tabelo.
Preverite, da hladivo ne pušča, ko zatisnete pokrovček stebla.

1

Servisni priključek in pokrovček
servisnega priključka

2

Steblo ventila

■

3

Priključek na cevi, nameščene na
licu mesta

Opomini pri ravnanju s servisnim priključkom

4

Pokrovček stebla

■

Vedno uporabljajte cev za polnjenje, opremljeno z zatičem za
zniževanje tlaka, saj je to servisni priključek za ventil tipa
Schrader.

■

Po ravnanju s servisnim priključkom pazite, da boste varno
zategnili pokrovček servisnega priključka. Za navojni moment
glejte spodnjo tabelo.

■

Preverite, da hladivo ne pušča, ko zatisnete pokrovček
servisnega priključka.

■

Zaporni ventil je tovarniško zaprt.

■

Na steblo zapornega ventila ne delujte s preveliko silo. To bi
lahko polomilo ohišje ventila.

■

Ker se lahko pritrdilna plošča za zaporni ventil deformira, če
uporabite samo momentni ključ za popuščanje ali privijanje
holandske matice, vedno pazite, da boste zaporni ventil privili
z viličastim ključem, nato pa popustite ali zategnite holandsko
matico z momentnim ključem.
Ne postavite viličastega ključa na pokrovček stebla, saj lahko to
povzroči puščanje hladiva.
1 Viličasti ključ
2 Momentni ključ

1

Navojni momenti
Del

Navojni moment (N•m)

Pokrovček stebla, visokotlačni del

13,5~16,5

Pokrovček stebla, nizkotlačni del

22,5~27,5

Pokrovček servisnega priključka

11,5~13,9

2
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Povezovanje cevi za hladivo
■

Preprečevanje tujkom, da bi vstopili v sistem

Cevi na mestu namestitve je mogoče namestiti v štirih smereh.
1

2

3

Priključite cev skozi odprtine s kitom ali izolacijskim materialom
(Daikin ne dobavlja), da bi zamašili vse odprtine, kot je prikazano na
sliki.

7

1

Kit ali izolacijski material (iz lokalne
dobave)

B
4

4

5

6

8

9
10
A
D

Slika - Cevi na mestu namestitve v štirih smereh
1

Sveder

2

Osrednji del okoli luknje za nameščanje

3

Izbita odprtina

4

Reža

5

Priključna cev

6

Spodnji okvir

7

Čelna plošča

8

Plošča za izpustno cev

9

Vijak za čelno ploščo

10

Vijak plošče za izpustno cev

A

Naprej

B

Nazaj

C

Vstran

D

Navzdol

Insekti ali majhne živali, ki vstopijo v zunanjo enoto, lahko povzročijo
kratek strik v razdelilni omarici.

Varnostni ukrepi pri priključevanju cevi na licu mesta in
za izolacijo

■

Če izrežete dve reži, je mogoča montaža, kot je prikazano na
sliki "Cevi na mestu namestitve v štirih smereh".
(Za izrez rež uporabite žago za kovino.)

■

Da bi povezali cev z enoto navzdol, naredite luknjo tako, da
preluknjate ploščo na sredi okoli izbite odprtine s svedrom
Ø6 mm. (Glejte sliko "Cevi na mestu namestitve v štirih
smereh".)

■

Ko izbijete del za odprtino, vam priporočamo, da na robove
odprtine nanesete barvo za popravilo, da bi preprečili rjavenje.

■

Ko skozi izbite odprtine potiskate kable, odstranite vse opilke
z robov odprtin in kable ovijte z zaščitnim trakom, da bi preprečili
poškodbe.

■

1

C

Če obstaja možnost, da bi majhne živali vstopile v sistem skozi
izbite odprtine, jih zamašite z ostanki embalaže (čepe pripravite
na licu mesta).

■

Pazite, da ne bodo notranje in zunanje cevi prišle v stik
s pokrovom priključne sponke na kompresorju.
Če pride v stik z njim izolacija visokotlačnega cevovoda,
prilagodite višino, kot je prikazano na sliki. Poleg tega se
prepričajte tudi, da se cevi, nameščene na licu mesta, ne
dotikajo vijakov ali zunanjih plošč kompresorja.

■

Ko je zunanja enota nameščena nad notranjo enoto, se lahko
zgodi naslednje:
Kondenzirana voda na zapornem ventilu lahko odteče v notranjo
enoto. Da bi se temu izognili, prekrijte zaporni ventil
z zatesnitvenim materialom.

■

Če je temperatura višja od 30°C in je vlažnost višja od RH 80%,
mora biti zatesnitvenega materiala vsaj 20 mm, da bi se izognili
kondenzatu na površju zatesnitvenega materiala.

■

Prepričajte se, da boste izolirali cevi za tekočino in plin.
Neizolirane cevi lahko povzročijo kondenzacijo ali
opekline, če se jih dotaknete.
(Najvišja temperatura na nizkotlačni strani lahko doseže do
120°C, zato se prepričajte, da ste uporabili zelo odporen
zatesnitveni material.)
1

Kompresor

2

Pokrov
priključne
sponke

3

Notranje in
zunanje lokalne
cevi

4

Čepi itd.

5

Izolacijski
material

5

6

Vijaki

5

A

Pazite pri
povezavah cevi,
vijakov in
zunanjih plošč

1
2

4

3
4

1

2

1

Izbita odprtina

2

Opilki

3

Ostanki embalaže

3

6
A
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Opomin o potrebnosti zapore

Preizkus tesnosti

Ker obstaja nevarnost, da bi olje v cevi za dvig steklo nazaj
v kompresor, ko bi se ta zaustavil, in bi prišlo do pojava stiskanja
tekočine ali do deterioracije zaradi vrnjenega olja, je treba poskrbeti
za zaporo na ustreznem mestu v ceveh za dvig.

Preizkus tesnosti mora ustrezati specifikaciji EN 378-2.

■

1

1.1 Iz sistema spustite tekočino in plin do –100,7 kPa (5 Torr).
1.2 Ko dosežete to vrednost, izključite vakuumsko črpalko in
preverite, da se tlak vsaj 1 minuto ne dvigne.

Mere za nameščanje zapore. (Glejte sliko 4)

■

A

Zunanja enota

B

Notranja enota

C

Cevi za plin

D

Cevi za tekočine

E

Zapora za olje

H

Namestite zaporo vsakih 10 m višinske razlike v cevi.

1.3 Če se bo tlak dvignil, se bo v sistemu lahko zadrževala
vlaga (glejte vakuumsko sušenje spodaj) ali bo sistem
lahko puščal.
2

2.2 Preizkusite tesnost z nanašanjem raztopine, ki ustvari
mehurčke, na vse povezave cevi.
Vedno poskrbite za to, da boste uporabili
raztopino, ki jo priporoča vaš prodajalec.
Ne uporabljajte milnice, saj ta lahko povzroči
razpoke na holandskih maticah (v milnici je lahko
sol, ki bo vpila vlago, ta pa bo zmrznila, ko se
bodo cevi ohladile) in privede do korozije
razširjenih spojev (v milnici je lahko amonijak, ki
povzroča korozijo med medeninasto holandsko
matico in bakreno holandsko matico.

Preizkus tesnosti in vakuumsko sušenje
Ko dokončate vse povezave cevovoda in je zunanja enota
priključena na notranjo, je treba (a) preveriti, ali napeljava za hladivo
kje pušča in (b) izvesti vakuumsko sušenje, da bi odstranili vso vlago
v ceveh za hladivo.
Če je možno, da obstaja vlaga v ceveh za hladivo (na primer če vanje
zaide deževnica), najprej izvedite postopek vakuumskega sušenja,
tako da odstranite vso vlago.

■

Vsi cevovodi v enoti so tovarniško preverjeni, da ne puščajo.

■

Uporabljajte dvostopenjsko vakuumsko črpalko z nepovratnim
ventilom, ki lahko izčrpa tlak do naslednjega stanja na merilniku
–100,7 kPa (5 absolutni Torr, –755 mm Hg).

■

Priključite vakuumsko črpalko na oba servisna priključka
zapornega ventila za plin in na zaporni ventil za tekočino, da bi
povečali učinkovitost.

Preizkus uhajanja tlaka
2.1 Prekinite vakuum tako, da z dušikom tlak nastavite na
minimalen tlak za odčitavanje na merilniku 0,2 MPa
(2 bara).
Tlaka na merilni napravi nikoli ne nastavite na maksimalno
delovanje tlaka enote, se pravi na 4,0 MPa (40 bara).

Zapora ni potrebna, ko je zunanja enota nameščena više od
notranje enote.

Splošni napotki

Preizkus puščanja vakuuma

2.3 Izpustite ves dušik.

Vakuumsko sušenje
Da bi odstranili vso vlago iz sistema, nadaljujte, kot sledi:
1.

Sistem izčrpavajte vsaj 2 uri, da bi dosegli ciljni tlak
vakuuma –100,7 kPa.

2.

Preverite, da se ciljni tlak vakuuma ohrani vsaj 1 uro, ko
vakuumsko črpalko ugasnete.

3.

Če v 2 urah ne boste dosegli ciljnega vakuuma ali če ga ne
boste zadržali 1 uro, je morda v sistemu preveč vlage.

■

Ne čistite zraka z hladivi. Uporabite vakuumsko
črpalko, da boste izpraznili napeljavo. Za čiščenje
zraka ni predvideno dodatno hladivo.

4.

V tem primeru prekinite vakuum tako, da vpihate dušik do tlaka
0,05 MPa (0,5 bara) in ponavljajte korake od 1 do 3, dokler v
sistemu ni več vlage.

■

Prepričajte se, da sta zaporni ventil za plin in za
tekočino trdno zaprta, preden izvedete preizkus
tesnosti ali v vakuumsko sušenje.

5.

Zdaj je mogoče zaporne ventile odpreti in/ali doliti dodatno
hladivo (glejte "Dolivanje hladiva" na strani 10).

Nastavitve
(Glejte sliko 5)
1

Merilna naprava za tlak

2

Dušik

3

Hladivo

4

Naprava za tehtanje

5

Vakuumska črpalka

6

Zaporni ventil

Ko odprete zaporni ventil, je mogoče, da se tlak v cevi za
hladivo ne dvigne. To se lahko zgodi, ker je ekspanzijska
posoda v tokokrogu zunanje enote zaprta, a ne predstavlja
težav za pravilno delovanje enote.

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1
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Dolivanje hladiva

Varnostni ukrepi in splošni napotki

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

■

Ko servisirate enoto, je treba sistem za hladivo
odpreti, obdelava in izčrpavanje hladiva morata biti
izvedena v skladu z ustreznimi lokalnimi in državnimi
predpisi.

R410A
1975

■

Hladiva ni mogoče polniti, dokler ne končate
zunanjega ožičenja.

GWP = potencial globalnega segrevanja

■

Hladivo je mogoče polniti le ko izvedete preizkus
tesnosti in vakuumsko sušenje (glejte "Preizkus
tesnosti in vakuumsko sušenje" na strani 9).

■

Ko polnite sistem, pazite, da ni njegovo največje
dovoljeno polnjenje nikoli preseženo, pazite pa na
nevarnost tekočega kladiva.

■

Polnjenje z neprimerno snovjo lahko povzroči
eksplozijo in nesreče, zato se vedno prepričajte, da
polnite sistem z ustreznim hladivom (R410A).

■

Cilindre s hladivom odprite zelo pazljivo.

■

Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in si, ko nalivate
hladivo, zaščitite oči.

Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu.
Plinov ne spuščajte v ozračje.
Tip hladiva:
GWP(1) vrednost:
(1)

Prosimo, izpolnite z nezbrisljivim pisalom,
■

➀ tovarniško polnjenje hladiva,

■

➁ dodatno dolito hladivo na mestu namestitve in

■

➀+➁ skupno polnjenje hladiva

na nalepko z informacijo o toplogrednih fluoriranih plinih, ki je
dobavljena z izdelkom.
Izpolnjena nalepka mora biti nalepljena na notranjo stran izdelka
v bližino priključka za dolivanje izdelka (npr. na notranjo stran
servisnega pokrova).
4

1

1
2

3
6

OPOMBA

Tovarniško polnjenje
hladiva v izdelku:
glejte identifikacijsko
ploščico

2

Dodatno dolito hladivo na
mestu namestitve

3

Skupno polnjenje hladiva

4

Vsebuje fluorirane
toplogredne pline, zajete
v Kjotskem protokolu

5

Zunanja enota

6

Cilinder za hladivo in
razdelilnik za polnjenje

5

Nacionalne uvedbe predpisov EU
toplogrednih fluoriranih plinih morda
oznake na enoti v uradnem jeziku
enoti priložene dodatne nalepke
fluoriranih plinih.

glede nekaterih
zahtevajo, da so
države. Zato so
o toplogrednih

NEVARNOST
Ko je napajanje vključeno, prosimo, da zaprete čelno
ploščo, ko zapustite enoto.
■

Ta enota zahteva dodatno polnjenje hladiva v skladu z dolžino
cevi za hladivo, ki so priključene na mestu namestitve.

■

Pazite, da boste hladivo dolili do potrebne količine v tekočem
stanju v cev za hladivo v tekočem stanju. Ker je R410A mešano
hladivo, se njegova sestava spremeni, če ga polnimo
v plinastem stanju in pravilno delovanje sistema ni več
zagotovljeno.

■

Pred polnjenjem preverite, ali ima cilinder hladiva sifon pritrjen
ali ne in cilinder ustrezno umestite.
Polnjenje s cilindrom brez
pritrjenega sifona
Dolijte tekoče hladivo tako,
da je cilinder postavljen
pokonci.

Polnjenje s cilindrom s
pritrjenim sifonom
Dolijte tekoče hladivo tako,
da je cilinder postavljen na
glavo.

Navodila za lepljenje so na hrbtni strani nalepke.
Da bi se izognili okvari kompresorja. Ne dolijte več hladiva,
kakor je dovoljeno.
■

Zunanja enota je tovarniško napolnjena s hladivom in nekateri
sistemi zahtevajo, odvisno od premera in dolžine cevi, dodatno
polnjenje hladiva. Glejte "Izračunavanje dodatnega polnjenja
hladiva" na strani 11.

■

Če je potrebno vnovično polnjenje, glejte "Celotno vnovično
polnjenje" na strani 11.

Priročnik za montažo
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Postopek sesanja

Izračunavanje dodatnega polnjenja hladiva
Dolžina cevi je enosmerna dolžina cevi za tekočine ali plin,
odvisno od tega, katera je daljša.
Za modele V3
Če so cevi skupno krajše od 30 m, dodatno polnjenje ni potrebno.
Če pa so skupno cevi krajše od 5 m, je treba enoto popolnoma na
novo napolniti. Glejte "Celotno vnovično polnjenje" na strani 11.

Ta enota je opremljena s samodejno črpalko za izčrpavanje, ki zbere
vse hladivo iz cevi, nameščenih na mestu namestitve, iz notranje
enote in zunanje enote. Da bi zaščitili okolje, vedno poskrbite za to,
da boste izvedli popolno izčrpavanje, ko enoto premeščate ali jo
zavržete.
OPOMBA

Če skupna dolžina cevi presega 30 m, prosimo, da določite potrebno
količino za dodatno polnjenje hladiva na podlagi spodnje tabele.

OPOZORILO

Tabela 1: Dodatno polnjenje hladiva <za enoto: kg>

Zunanja enota je opremljena z nizkotlačnim stikalom ali
nizkotlačnim tipalom, ki zaščiti kompresor tako, da ga
izključi. Nizkotlačnega stikala nikoli ne postavite v kratki
stik med izčrpavanjem!

Dolžina cevi za hladivo
3~5 m

5~30 m

30~40 m

40~50 m

50~60 m

60~75 m

(a)

(b)

0,5

1,0

1,5

2,0

(a) Potrebno dodatno polnjenje, glejte "Celotno vnovično polnjenje" na strani 11
(b) Dodatno polnjenje ni potrebno

1.

Vključite stikalo glavnega napajanja.

2.

Pazite, da bo zaporni ventil za tekočino odprt in da bo zaporni
ventil za plin odprt (glejte "Delovanje zapornega ventila" na
strani 7).

3.

Pritisnite gumb za izčrpavanje (BS4) na tiskanem vezju na
zunanji enoti in ga držite vsaj 8 sekund.

4.

Kompresor in ventilator zunanje enote bosta začela samodejno
delovati.

5.

Ko se delovanje zaustavi (po 3 do 5 minutah), zaprite zaporni
ventil za tekočino in zaporni ventil za plin.

6.

Zdaj je izčrpavanje končano. Na daljinskem upravljalniku je
mogoče videti napis "U4" in notranja črpalka bo morda delovala
še 30 sekund. To ni okvara. Celo ko pritisnete gumb ON na
daljinskem upravljalniku, enota ne bo začela delovati. Da bi
začeli delovanje enote, izključite stikalo glavnega napajanja in
ga spet vključite.

7.

Izključite stikalo glavnega napajanja.

Za modele W1
Če so cevi skupno krajše od 10 m, dodatno polnjenje ni potrebno.
Če skupna dolžina cevi presega 10 m, prosimo, da določite potrebno
količino za dodatno polnjenje hladiva na podlagi spodnje tabele.
Tabela 2: Dodatno polnjenje hladiva <za enoto: kg>
Dolžina cevi za hladivo
3~10 m

10~20 m

20~30 m

30~40 m

40~50 m

50~60 m

60~75 m

(a)

0,5

1

1,5

2

2,5

3,0

(a) Dodatno polnjenje ni potrebno

Celotno vnovično polnjenje
Pred vnovičnim polnjenjem pazite, da boste zagotovo
izvedli tudi vakuumsko sušenje cevi v notranjosti enote. Da
bi to lahko naredili, morate uporabiti notranji servisni
priključek enote. NE uporabljajte servisnih priključkov na
zapornem ventilu (glejte "Delovanje zapornega ventila" na
strani 7), saj s teh priključkov vakuumskega sušenja ni
mogoče pravilno izvesti.
Zunanje enote imajo 1 priključek na ceveh. Ta je med
izmenjevalnikom toplote in štirismernim ventilom.

Za več podrobnosti glejte ustrezni servisni priročnik.

OPOZORILO
Pazite, da boste odprli oba zaporna ventila, preden spet
zaženete enoto.

Če je potrebno popolno vnovično polnjenje (po puščanju itd.), glejte
spodnjo tabelo, da bi določili potrebno količino hladiva.
Tabela 3: Skupna količina za polnjenje <enote: kg>
Dolžina cevi za hladivo
3~10 m

10~20 m 20~30 m 30~40 m

40~50 m

50~60 m

V3

2,7

3,2

3,7

4,2

4,7

5,2

60~75 m

5,7

W1

2,95

3,45

3,95

4,45

4,95

5,45

5,95

ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

Priročnik za montažo

Zunanja enota za toplotno črpalko zrak - voda

11

4PW54249-2

Delo z električnimi vodniki

Pritrdite kable v spodaj prikazanem vrstnem redu.

■

Vse povezave mora
pooblaščen električar.

■

Vse komponente, kupljene na licu mesta, in vsa
električna napeljava, morajo ustrezati veljavnim
lokalnim in nacionalnim predpisom.

izvesti

usposobljen

1

Pritrdite ozemljitveni vodnik na pritrdilno ploščo zapornega
ventila, tako da ne bo drsel.

2

Ozemljitveni vodnik pritrdite na pritrdilno ploščo zapornega
ventila še enkrat skupaj z vsem električnim ožičenjem in kabli za
električno povezavo enot.

■

Položite električno ožičenje tako, da se čelna plošča ne bo
dvignila, ko izvajate ožičenje, in varno pritrdite čelno ploščo.

in

NEVARNOST
Visoka napetost
Da bi se izognili električnemu udaru, se prepričajte, da je
pretekla minuta ali več, odkar ste izključili napajanje,
preden začnete popravljati električne dele. Celo po eni
minuti vedno najprej izmerite napetost na terminalih
kondenzatorjev glavne napeljave ali na električnih delih in
se prepričajte, da so pod napetostjo 50 V DC ali manj,
preden se jih dotaknete.

1
2

Navodila za osebo, ki bo napeljevala električno
omrežje:
V3

Ne vključujte enote, dokler ni popolnoma izdelana
napeljava za hladivo. (Če boste enoto zagnali prej, se bo
kompresor pokvaril.)

7

3

3
7

4
8
5
6

Varnostni ukrepi pri delu z električnimi vodniki

W1
3

NEVARNOST
Preden dostopate do priključnih sponk, prekinite vse
električno napajanje.
■

Uporabljajte le bakrene žice.

■

Glavno stikalo ali drug način izklopa, ki ima kontakte na vseh
polih, mora biti vdelano v fiksno ožičenje v skladu z zadevno
lokalno in nacionalno zakonodajo.
Ne vključujte glavnega stikala, dokler ne končate celotnega
ožičenja.

■

■
■
■

Za W1
Prepričajte se, da boste povezali kable za napajanje na
normalno fazo. Če jih povežete v povratni fazi, bo na daljinskem
upravljalniku notranje enote prikazano "U1" in oprema ne bo
mogla delovati. Da bi fazo usmerili pravilno, zamenjajte katera
koli dva od treh napajalnih kablov (L1, L2, L3).

4
8
5
6
1

Stikalna omarica

2

Pritrdilna plošča za zaporni ventil

3

Ozemljitveni vodnik

4

Vezica za kable

Nikoli ne tlačite zapletenih vodnikov v enoto.

5

Povezovanje med enotami

Pritrdite kable, tako da se ne stikajo s cevmi (še posebej na
visokotlačni strani).

6

Povezave napajalnih vodnikov in ozemljitveni vodnik

Pritrdite električne kable z objemkami za kable, kot je prikazano
na spodnji sliki, tako da ne pridejo v stik s cevmi, še posebej na
visokotlačni strani.
Prepričajte se, da na priključne sponke ne pritiska nič z zunanje
strani.

Le če je mogoče namestiti grelnik spodnje plošče (ERLQ ali dodaten)
7

Kabel grelnika spodnje plošče

8

Napajanje za grelnik spodnje plošče (z notranje enote)

NEVARNOST
Zagotovo namestite odklopnik z uhajanjem toka v skladu
z usterzno lokalno in in nacionalno zakonodajo. Če tega ne
storite, lahko pride do električnega udara.
■

Ko nameščate odklopnik za uhajanje toka, pazite, da je združljiv
z inverterjem (odporen na visokofrekvenčne električne šume),
da bi se izognili nepotrebnemu odpiranju odklopnika.

■

Ker je ta opremljen z inverterjem, nameščanje kondenzatorja za
fazni premik ne bo le zmanjšalo napajalne moči, ampak lahko
povzoči tudi nenormalno pregrevanje zaradi visokofrekvenčnih
valov. Zato nikoli ne nameščajte kondenzatorja za fazni premik.
OPOMIN

2
1

2
1

2
1

1

Električno napajanje, ožičenje ozemljitve, in če je v uporabi: kabel
za grelnik spodnje plošče

2

Povezovalni kabli med enotami

Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane varovalke.

Priročnik za montažo
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■

Ko kabli izhajajo iz enote, je treba namestiti zaščitni ovoj za
vodnike (PG-vstavki), ki jih lahko vstavite skozi izbito odprtino.
(Glejte sliko 3)

Specifikacije za standardne komponente ožičenja
ERHQ_V3

1

Vodnik

Faza in frekvenca

2

Aksialni ležaj

Napetost

3

Matica

4

Ogrodje

Priporočena
varovalka na mestu
montaže

5

Gibljiva cev

A

Znotraj

B

Zunaj

Minimalni amperi
vezja(a)
Tip kablov za
povezovanje enot

Ko ne uporabljate žičnega voda, pazite, da bodo kabli zaščiteni
s plastičnimi cevmi itd., da ne bi rob izbite odprtine kablov
prerezal.
■

Sledite shemi električnih povezav za delo na električnem
ožičenju.

■

Oblikujte kable in pokrov trdno pritrdite, tako da ga lahko lepo
namestite.

Varnostni ukrepi pri nameščanju napajalnih kablov in
kablov za električno povezavo enot

ERLQ_V3

ERHQ_W1

ERLQ_W1

1N~ 50 Hz

3N~ 50 Hz

220~240 V

380~415 V

32 A

20 A

28,2 A

28,7 A

13,5 A

14 A

2

Minimalni presek kabla 2,5 mm in za uporabo pri
230 V

(a) Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti (glejte električne podatke
o kombinacijah z notranjimi enotami za natančne vrednosti).

OPOMBA

Izberite vse kable in preseke kablov v skladu
z ustreznimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Ko končate napeljevanje električnih kablov, se prepričajte,
da je vsak električni del in vsaka priključna sponka
v omarici z električnimi deli varno pritrjena.
Za modele V3: Oprema, skladna z EN/IEC 61000-3-12(1)
Shema povezav je na notranji strani čelne plošče na enoti.

■

Za priključitev na priključno ploščo za napajanje uporabite
priključek z ušesom. Če ga iz utemeljenih razlogov ne morete
uporabiti, upoštevajte naslednja navodila.

1
-

-

1

Okrogla stisna priključna sponka

2

Izrezani del

3

Konkavna podložka

23

Vodnikov z različnimi preseki ne priključujte na isto priključno
mesto za napajanje. (Ohlapne povezave lahko povzročijo
pregrevanje.)
Ko priključujete vodnike z enakim presekom, jih priključite v
skladu s spodnjo shemo povezav.

■

Uporabite pravi izvijač za zategovanje vijakov priključnih
sponkah.
Premajhen izvijač lahko poškoduje glavo in prepreči pravilno
privijanje.

■

Premočno priviti vijaki na priključnih sponkah lahko sponke
poškodujejo.

■

Glejte spodnjo tabelo za navojne momente priključnih vijakov.
Navojni moment (N•m)

M4 (X1M)

1,2~1,8

M5 (X1M)

2,0~3,0

M5 (ZEMLJA)

3,0~4,0

■

Glejte Priročnik za nameščanje, pritrjen na notranjo enoto, za
ožičenje notranje enote itd.

■

Priključite odklopnik z uhajanjem toka in varovalko na napajalno
linijo. (Glejte sliko 6)

■

1

Odklopnik z uhajanjem toka

2

Varovalka

3

Daljinski upravljalnik

Pri povezovanju pazite, da uporabite predpisane kable, da
izvedete popolne povezave in da pritrdite vodnike tako, da na
priključne sponke ne bodo pritiskale zunanje sile.
(1) Evropski/mednarodni tehnični standardi, ki predpisujejo omejitve
za harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano javnih
nizkonapetostnih omrežij z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo.
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Preizkus delovanja
NEVARNOST

Odpoved diagnostike v trenutku prve namestitve
■

Če na daljinskem upravljalniku ni prikazano nič (trenutno
nastavljena temperatura se ne prikaže), preverite, ali je prišlo do
ene od naslednjih napak, preden diagnosticirate morebitne kode
o okvarah.
■ Napaka odklopa kabla (med napajanjem in zunanjo enoto,
med zunanjo in notranjo enoto, med notranjo enoto in
daljinskim upravljalnikom).
■ Varovalka na tiskanem vezju zunanje enote je morda
pregorela.

■

Če so na daljinskem upravljalniku prikazane "E3", "E4" ali "L8"
kot kode napake, obstaja možnost, da so ali zaprti zaporni ventil
ali da sta zamašeni vstopna ali izstopna zračna odprtina.

■

Če je na daljinskem upravljalniku prikazana koda napake "U2",
preverite, ali je prišlo do neravnovesja pri napetosti.

■

Če je na daljinskem upravljalniku prikazana koda napake "L4", je
možno, da sta zamašeni vstopna ali izstopna zračna odprtina.

■

Varnostni detektor povratne faze za ta izdelek deluje med
inicializacijo po ponastavitvi napajanja.
Ta varnostni detektor povratne faze je načrtovan tako, da
zaustavi napravo v primeru nepravilnosti, ko se naprava zažene.
■ Ko vezje varnostne povratne faze enoto zaustavi, preverite,
ali so še aktivne vse faze. Če se to zgodi, izključite napajanje
enote in zamenjajte dve od treh faz. Napajanje spet vključite
in zaženite enoto.
■ Zaznavanje povratne faze se med delovanjem naprave ne
izvaja.
■ Če je mogoče, da se bodo vaze obrnile po kratkotrajnem
izpadu električnega napajanja in vklopu, medtem ko enota
deluje, na mestu namestitve namestite zaščitno vezje za
povratno fazo. Take razmere pri uporabi generatorjev niso
nemogoče. Poganjanje naprave v povratni fazi lahko pokvari
kompresor in druge sestavne dele.

■

Za manjkajočo fazo v primeru enot W1 se bosta na daljinskem
upravljalniku notranje enote prikazala napisa "E7" ali "U2".
V obeh primerih naprava ne bo delovala. Če se to zgodi,
izključite napajanje, preverite električno napeljavo in prestavite
dva ali tri električne vodnike.

Enote med nameščanjem ali servisiranjem nikoli ne pustite
brez nadzora. Ko odstranite ploščo za servisiranje, se je
mogoče delov pod napetostjo dotakniti tudi ponesreči.
OPOMBA

Opozarjamo vas, da lahko enota med prvim zagonom
porabi več napajanja, kot je navedeno na napisni
ploščici na enoti. Ta fenomen nastane zato, ker mora
kompresor delovati 50 ur, preden začne gladko
delovati in enakomerno trošiti električno energijo.

Predhodna preverjanja
Točke za preverjanje

Električno
ožičenje
Kabli za
električno
povezavo enot
Ozemljitveni
vodnik

■

■
■
■
■

Povezovanje
cevi za hladivo

■
■
■

Dodanno
hladivo

■

Ali je ožičenje tako, kot je prikazano na shemi
povezav?
Pazite, da niste pozabili postaviti nobenega dela
kablov in da ne manjka nobena faza ali povratna
faza.
Ali je enota pravilno ozemljena?
Ali je pvezovanje med zaporedno priključenimi
enotami pravilno?
Ali so vijaki na katerem od priključkov kablov slabo
priviti?
Je upornost izolacije vsaj 1 MΩ?
- Ko merite izolacijo, uporabite 500 V
megapreizkuševalnik.
- Ne uporabljajte megapreizkuševalnikov za
nizkonapetostna vezja.
Ali je premer cevi ustrezen?
Ali je izolacijski material za cevi varno pritrjen?
So izolirane cevi za tekočino in za plin?
Ali so zaporni ventili na visokotlačnem delu
(tekočina) in nizkotlačnem delu (plin) odprti?
Ste zapisali, koliko je dodanega hladiva in kako
dolge so cevi za hladivo?

■

Vedno izvedite preizkusno delovanje.

■

Pazite, da boste do konca odprli zaporne ventile na strani
tekočine in na strani plina. Če enoto zaženete, ko so zaporni
ventili zaprti, se bo kompresor pokvaril.

■

Pazite, da boste preizkus napeljave najprej izvedli v načinu
hlajenje.

■

Enote nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je čelna plošča med
preizkusnim delovanjem odprta.

■

Da bi zaščitili kompresor, pazite, da boste vključili napajanje
6 ur, preden boste zagnali delovanje.

■

Med temi preizkusi nikoli ne postavljajte naprave pod tlak, ki je
višji od maksimalnega dovoljenega tlaka (navedenega na
identifikacijski plošči enote).

Preizkus delovanja
Izvedite preizkus v skladu s priročnikom za notranjo montažo in
priročnikom za nameščanje, da bi zagotovili, da vsi deli in funkcije
pravilno delujejo.
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ERHQ011~016BAV3+W1 + ERLQ011~016BAV3+W1

14

Zunanja enota za toplotno črpalko zrak - voda
4PW54249-2

Vzdrževanje in servisiranje

Specifikacije enote

Varnostni ukrepi pri servisiranju

Tehnične specifikacije
V3

OPOZORILO: ELEKTRIČNI UDAR
Opozorila, ko delate na opremi inverterja
NEVARNOST
■
■

Ne dotikajte se delujočih delov 10 min po izključitvi
napajanja, saj obstaja možnost visoke napetosti.
Prepričajte se, da je napajalno omrežje izključeno,
preden
izvajate
vzdrževalna
dela.
Grelnik
kompresorja lahko deluje tudi v načinu delovanja
stop.

■

Pazite, ker je nekaj delov električne omarice izjemno vročih.

■

Da bi preprečili škodo na tiskanem vezju, najprej odvedite
statično elektriko, tako da se z roko dotaknete kovinskega dela
(npr. zapornega ventila). Nato izvlecite priključek.

■

Ko izmerite ostanek napetosti, izvlecite priključek zunanjega
ventilatorja.

■

Pazite, da se ne boste dotaknili prevodnega dela.

■

Zunanji ventilator se morda vrti zaradi močnega vetra, kar
povzroči polnjenje kondenzatorja. To lahko privede do
električnega udara.

Po vzdrževanju se prepričajte, da je zunanji priključek ventilatorja
spet priključen. Sicer se lahko enota pokvari.
Vedno poskrbite za varnost!

Material za ohišje
Izmere V x Š x G

W1

Barvano galvanizirano Barvano galvanizirano
jeklo
jeklo
(mm)

1170 x 900 x 320

1345 x 900 x 320

(kg)

103/105

108/110

• hlajenje
(min./maks.)

(°C)

10/46

10/46

• ogrevanje
(min./maks.)

(°C)

–20/35

–20/35

• vroča voda za
domačo rabo
(min./maks.)

(°C)

–20/35

–20/35

Daphne FVC68D

Daphne FVC68D

Masa ERHQ/ERLQ
Razpon delovanja

Hladilno olje
Povezovanje cevi
• tekočina

(mm)

9,52

9,52

• plin

(mm)

15,9

15,9

Električne specifikacije
V3

W1

1~

3N~

(Hz)

50

50

• najmanj

(V)

207

360

• največ

(V)

253

440

Faza
Frekvenca
Območje napetosti

Vedno se z roko dotaknite kovinskega dela (npr. zapornega ventila), da bi odvedli statično elektriko in tako
zaščitili tiskano vezje pred servisiranjem.

Servisni način delovanja
Glejte servisni priročnik, da bi vključili servisni način delovanja.

Odstranitev enote
Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavreči v
skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.
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Shema povezav
: Žična sponka

L

: Pod napetostjo

: Povezavna letvica

N

: Ničelni vodnik

BLK

: Črna

: Priključek
: Priključek za rele

ORG

: Oranžna

: Ožičenje

BLU

: Modra

RED

: Rdeča

: Vijak ozemljitvene zaščite

BRN

: Rjava

WHT

: Bela

: Brezšumni ozemljitveni vodnik

GRN

: Zelena

YLW

: Rumena

OPOMBA 1

Ta shema povezav se nanaša le na zunanjo enoto

OPOMBA 4

Glejte priročnik za dodatne možnosti za povezovalno ožičenje na X6A/X77A

OPOMBA 5

Glejte nalepko s shemo povezav (na zadnji strani čelne plošče) za uporabo stikal BS1~BS4 in DS1

OPOMBA 6

Enote ne zaganjajte s kratkim stikom varnostne naprave S1PH

OPOMBA 8

Potrdite način nastavitve izbirnih stikal (DS1) v priročniku za servisiranje Tovarniške nastavitve za vsa stikala: 'OFF (IZKLOP)'

OPOMBA 9

Option: Dodatki
Wiring depending on model: Ožičenje glede na model

A1P~A4P................... Ploščica s tiskanim vezjem

R5T............................ Termistor (srednji izmenjevalnik toplote)

BS1~BS4................... Stikalo z gumbom na pritisk

R6T............................ Termistor (tekočina)

C1~C4 ....................... Kondenzator

R7T............................ Termistor (smerni stabilizator)
(samo za modele W1)

DS1 ........................... Stikalo DIP
E1H ........................... Grelnik spodnje plošče
E1HC......................... Grelnik okrova motorne gredi

R10T.......................... Termistor (smerni stabilizator)
(samo za modele V3)

F1U~F9U................... Varovalka

RC ............................. Vezje za sprejem signala
(samo za modele V3)

HAP (A1P)................. Servisni monitor - zelen)

S1NPH....................... Tlačno tipalo

HAP (A2P)................. Servisni monitor (zelen) (samo za modele W1)

S1PH ......................... Tlačno tipalo (visoki tlak)

H1P~H7P (A1P) ........ Servisni monitor (oranžen)
(samo za modele W1)

TC.............................. Vezje za oddajanje signala
(samo za modele V3)

H1P~H7P (A2P) ........ Servisni monitor (oranžen)

V1R............................ Napajalni modul (samo za modele V3)

K1M, K2M ................. Magnetni kontaktor (samo za modele W1)

V1R, V2R................... Napajalni modul (samo za modele W1)

K1R~K4R .................. Magnetni rele

V2R, V3R................... Modul z diodami (samo za modele V3)

K10R, K11R............... Magnetni rele (samo za modele V3)

V3R............................ Modul z diodami (samo za modele W1)

L1R~L4R ................... Reaktor
M1C........................... Motor (kompresor)

V1T ............................ Izolirana vrata bipolarnega tranzistorja
(samo za modele V3)

M1F ........................... Motor (ventilator) (zgornji)

X1M ........................... Povezavna letvica

M2F ........................... Motor (ventilator) (spodnji)

X1Y............................ Priključek

PS ............................. Preklopni napajalnik

X6A............................ Priključek (dodatek)

Q1DI.......................... Odklopnik za uhajanje toka (iz lokalne dobave)

X77A.......................... Priključek

R1~R4 ....................... Upor

Y1E............................ Ekspanzijska posoda

R1T ........................... Termistor (zrak)

Y1S............................ Magnetni ventil (4-smerni ventil)

R2T ........................... Termistor (izpust)

Y3S............................ Magnetni ventil (samo za modele W1)

R3T ........................... Termistor (sesalna cev)

Z1C~Z9C ................... Protihrupni filter

R4T ........................... Termistor (izmenjevalnik toplote)

Z1F~Z4F.................... Protihrupni filter
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