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Varnostni ukrepi

Našteti varnostni ukrepi so razdeljeni v naslednje štiri razrede. Vsi
pokrivajo zelo pomembne teme, zato se jih skrbno držite.

■ Po montaži preizkusite napravo, da preverite, ali ste napravo
pravilno montirali. Uporabniku izročite ustrezna navodila glede
uporabe in čiščenja enote, kot so priložena Priročniku za
uporabo notranje enote.

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

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

■ 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 koncentra-
cije 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.
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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.

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

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

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

Pomen simbolov NEVARNOST, OPOZORILO, OPOMIN in
OPOMBA.

NEVARNOST

Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči smrt ali
resne poškodbe, če se ji ne izognete. 

OPOZORILO

Označuje morebitno nevarno situacijo, ki bi lahko
povzročila smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

OPOMIN

Označuje morebitno nevarno situacijo, ki bi morda lahko
manjše ali srednje nevarne poškodbe, če se ji ne izognete.
Lahko se uporablja tudi kot opozorilo proti nevarnemu
ravnanju. 

OPOMBA

Označuje situacijo, v kateri lahko pride do poškodbe
opreme ali lastnine.
Priročnik za montažo
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■ Izvedite navedena namestitvena opravila ter pri tem upoštevajte
močne vetrove, tajfue in potrese.
Nepravilno nameščanje lahko povzroči nesrečo zaradi padca
opreme.

■ 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 stransko ploščo
varno pritrditi. Namestite pokrove preko žic.
Če stranska 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 10.

■ 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.

■ Električna dela morajo biti izvedena v skladu s priročnikom za
montažo in nacionalnimi predpisi ali pravili prakse.
Nezadostna kapaciteta ali nepopolno izvedena električna dela
lahko povzročijo električni udar ali požar.

■ Uporabite ločeno električno vezje. Nikoli ne uporabite
napajalnega omrežja, v katero so že priključene druge naprave.

■ Za ožičenje uporabite dovolj dolg kabel za celotno razdaljo, brez
podaljškov. Ne uporabljajte podaljškov. Ne obremenjujte
dodatno uporabljenega vira napajanja, uporabite ločen električni
tokokrog.
Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči neobičajno gretje,
električni udar ali požar.

■ Med procesom sesanja najprej zaustavite kompresor in šele
nato snemite cev hladiva.
Če je med sesanjem kompresor še vedno vklopljen in je zaporni
ventil odprt, bo po odstranitvi cevi hladiva prišlo do vsesavanja
zraka. V nizkotlačnem delu krogotoka bo tlak neobičajno
narasel, kar bo povzročilo prekinitev ali celo poškodbe.

■ Med montažo dobro pritrdite cevi hladiva, preden zaženete
kompresor.
Če med sesanjem kompresor ni pritrjen in je zaporni ventil odprt,
bo ob zagonu kompresorja prišlo do vsesavanja zraka. V nizko-
tlačnem delu krogotoka bo tlak neobičajno narasel, kar bo
povzročilo prekinitev ali celo poškodbe.

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.

■ 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".

■ Privijte holandsko matico v skladu z navedenim postopkom kot
je uporaba momentnega ključa.
Če holandsko matico privijete preveč, lahko po določenem času
poči in povzroči uhajanje hladiva.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Model

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 ...).

Oprema

■ Oprema dobavljena z zunanjo enoto:

■ Možni dodatki

Napotki za montažo

Napotki za izbiro mesta montaže

■ Oprema ni namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnem
okolju.

■ Izberite mesto, ki je dovolj trdno, da prenese težo in vibracije
naprave in kjer se hrup pri obratovanju ne bo stopnjeval.

■ Izberite mesto, kjer topel zrak iz enote in hrup pri obratovanju ne
bosta motila sosedov uporabnika.

■ Izogibajte se mestom blizu spalnice in podobno, tako da hrup pri
obratovanju ne bo povzročal nevšečnosti.

■ Na razpolago mora biti dovolj prostora za prinašanje in
odnašanje enote.

■ Na razpolago mora biti dovolj prostora za tok zraka, vstop ter
izstop zraka pa morata biti neovirana.

■ Mesto ne sme biti v bližini iztekanja vnetljivih plinov.

■ Namestite enoto tako, da ropot in izstop toplega zraka ne bo
motil sosedov.

■ Namestite enoti, napajalne kable in kable za povezavo enot vsaj
3 metre stran od televizijskega ali radijskega sprejemnika. Tako
boste preprečili motnje slike in zvoka.

■ Odvisno od stanja radijskih valov lahko pride do elektro-
magnetne interference, celo če je nameščena več kakor 3 m
proč.

■ Ob obalnih področjih ali v drugih krajih s povečano vsebnostjo
soli v ozračju ali ob prisotnosti žveplovega plina lahko korozija
skrajša življenjsko dobo zunanje enote.

■ Ker iz zunanje enote izteka kondenzat, pod njo ne postavljajte
predmetov, ki ne smejo biti izpostavljeni vlagi.

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.

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.

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).

OPOMBA ■ Zunanjo enoto ERLQ0*BA je mogoče priključiti le
na notranjo enoto EKHBH/X008BA (grelnik
spodnje plošče na zunanji enoti mora krmiliti
notranja enota).

■ Zunanjo enoto ERHQ0*BA je mogoče priključiti
na notranjo enoto EKHBH/X008BA ali na notranjo
enoto EKHBH/X008AA/AB (če je zahtevan
komplet z grelnikom spodnje plošče, glejte "Možni
dodatki" na strani 3).

Priročnik za montažo 1x

Nalepka z informacijo o toplogrednih 
fluoriranih plinih 1x

Večjezična nalepka z informacijo o 
toplogrednih fluoriranih plinih 1x

Grelnik spodnje plošče Odvodna pipa

ERHQ_V3 Dodatni komplet(a)

(a) Kombinacija obeh dodatkov je prepovedana. 

Dodatni komplet(a)

ERLQ_V3 Standarden Uporaba prepovedana

OPOZORILO

■ 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.

EKBPHT08 EKBPHT08BA

EKHBH/X008AA Mogoče Ni dovoljeno

EKHBH/X008BA Mogoče Mogoče
Priročnik za montažo
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5 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

■ 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.

■ 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). 

Specifikacija povezovalnih cevi za hladilno sredstvo

Nameščanje ob zid ali oviro

■ Kadar je pred zajemom ali izpuhom zraka zunanje enote stena
ali druga ovira, upoševajte naslednje napotke za montažo.

■ Pri kateremkoli spodaj opisanem primeru namestitve mora biti
stena na izpušni strani visoka 1200 mm ali manj.

Stena z ene strani (enota: mm)

Stena z dveh strani (enota: mm)

Stena s treh strani (enota: mm)

OPOMBA Enot ne smete obesiti na strop ali postaviti ene na
drugo.

OPOMIN

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

Postavite velik nadstrešek.

Naredite stojalo.

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

OPOMIN

■ 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. 

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.

Specifikacija povezovalnih cevi 
za hladilno sredstvo

Maksimalna dovoljena dolžina cevi med 
zunanjo in notranjo enoto 30 m

Minimalna zahtevana dolžina cevi med 
zunanjo in notranjo enoto 3 m

Maksimalna dovoljena višinska razlika 
med zunanjo in notranjo enoto 20 m

Dodatno hladivo, če je cev za hladivo 
daljša od 10 m 20 g/m

Cev za hladivo v plinastem stanju - 
zunanji premer 15,9 mm (5/8")

Cev za hladivo v tekočem stanju - 
zunanji premer 6,4 mm (1/4")

>100 >350

≤1
20

0

>50>50

>350>100

>100

>350>50
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Navodila za montažo zunanje enote Postopek namestitve

Nameščanje zunanje enote 

Ko nameščate zunanjo enoto, glejte "Napotki za montažo" na
strani 3, da bi izbrali ustrezno mesto. 

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

2 Pripravite 4 komplete temeljnih svornikov M8 ali M10 ter matice
in podložke za vse (lokalna dobava).

3 Varno pritrdite enoto s temeljnimi svorniki v skladu z risbo
temeljev. 
Najbolje je, da temeljne vijake privijete do višine 20 mm nad
površino temelja.

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.

Razširitev konca cevi

Da bi razširili vsak konec cevi, naredite naslednje: 

1 S cevnim rezalnikom odrežite konec cevi.

2 Odstranite brado s koncem cevi, obrnjenim navzdol, tako da
odrezki ne zaidejo v cev.

3 Odstranite holandsko matico z zapornega ventila in jo namestite
na cev.

1 Ovijte izolacijsko cev s trakom za ovijanje od spodnjega do 
zgornjega konca.

2 Servisni pokrov

3 Pokrov zapornega ventila

4 250 mm od stene. Pustite prostor za cevi in električna popravila.

5 Če obstaja nevarnost, da bo enota padla ali se prevrnila, pritrdite 
enoto s temeljnimi vijaki, žico ali z drugimi sredstvi.

6 Razdalja od zunanje strani pokrova zapornega ventila 

7 Če mesto nima dobre kanalizacije, postavite enoto na klade. 
Nastavljajte višino podnožja, dokler enota ni izravnana. 
V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja ali zbiranja vode.

330 m
m

580 mm

120 mm 4

1

3

2

7

56

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.

1 Odprtine za odtok vode

2 Spodnji okvir

3 Odvodna pipa (dodatno)

4 Gibljiva cev (iz lokalne dobave, notranji premer 16 mm)

1 Režite točno pod pravim kotom.

2 Odstranite brado

20

21
3
4

1

1 2
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4 Razširite cev. Postavite točno v spodaj prikazani položaj.

5 Preverite, ali je razširitev dobro narejena.

Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto

1 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.

2 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 matic in puščanje. 

Priprava in namestitev cevi za hladivo

Napotki za ravnanje s cevmi

■ Odprti konec cevi zaščitite pred prahom in vlago.

■ Vsi zavoji cevi naj bodo čim bolj blagi. Za krivljenje cevi
uporabite orodje za krivljenje cevi.
Radij krivine naj bo med 30 in 40 mm ali večji.

Izbira materiala za cevi in toplotno izolacijo

Pri uporabi bakrenih cevi in fitingov pazite na naslednje:

■ Izolacijski material: polietilenska pena
Toplotna prevodnost: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do
0,045 kcal/mh°C)
Površina cevi za hladivo doseže največ 110°C.
Izberite izolacijski material, ki prenese to temperaturo.

■ Izolirajte tako nizkotlačne (plin) kot tudi visokotlačne (tekočina)
cevi in uporabite dimenzije izolacije, ki so prikazane v spodnjem
diagramu.

■ Za cevi za hladivo v plinastem oz. tekočem stanju uporabite
različno izolacijo.

Izčrpavanje zraka in preverjanje uhajanja plina

Ko je vse delo na ceveh dokončano in je zunanja enota priključena
na notranjo, je treba iz cevi izpustiti ves zrak in preveriti, ali kje pušča
plin. 

■ Če morate hladilni krogotok napolniti z dodatno količino hladiva,
najprej z vakuumsko črpalko izčrpajte zrak iz cevi za hladivo in
notranje enote in nato dodajte manjkajočo količino hladiva.

Orodje za razširitev 
cevi za R410A 
(sklopni tip)

Običajno orodje za razširitev cevi

Sklopni tip 
(tip Ridgid)

Tip za krilno 
matico 

(tip Imperial)

A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

Vse cevi mora položiti pooblaščeni strokovnjak za
nameščanje klimatskih naprav. Pri tem mora upoštevati
vse lokalne in državne predpise.

OPOMIN

■ Na razširjeni del ne nanašajte mineralnega olja.
Če bi v sistem zašlo mineralno olje, bi to skrajšalo
življenjsko dobo enot.

■ Nikoli ne uporabljajte rabljenih cevi. Uporabljajte le
dele, ki so priloženi enoti.

■ Na to enoto R410A nikoli ne nameščajte sušilnika, če
želite zagotoviti normalno življenjsko dobo enote.
Snov za sušenje lahko razpade in poškoduje sistem.

■ Nepopolna razširitev lahko povzroči iztekanje hladiva.

Holandska matica Momenti privijanja holandskih matic

Ø6,4 mm (1/4") 15~17 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 63~75 N•m

Momenti privijanja čepa ventila

Čep ventila Cev za hladivo v plinastem stanju

Ø6,4 mm (1/4") 21,6~27,4 N•m

Ø15,9 mm (5/8") 44,1~53,9 N•m

Momenti privijanja čepa servisnega priključka

10,8~14,7 N•m

A

1 2

3

1 Notranja površina razširitve mora biti 
brez razpok.

2 Konec cevi mora biti enakomerno 
razširjen in tvoriti popoln krog.

3 Prepričajte se, da ste namestili 
holandsko matico.

1 2

3

4

1 Momentni ključ

2 Viličasti ključ

3 Cevna spojka

4 Holandska matica

Velikost cevi Cevna izolacija

Zunanji 
premer Debelina

Notranji 
premer Debelina

6,4 mm (1/4") 0,8 mm 8-10 mm ≥10 mm

15,9 mm (5/8") 1,0 mm 16-20 mm ≥13 mm

OPOZORILO

■ Hladilnega krogotoka ne polnite z nobeno drugo
snovjo razen z navedenim hladivom (R410A).

■ Ko plin začne uhajati, takoj in čimbolj prezračite
prostor.

■ Hladivo R410A, kot tudi ostale vrste hladiv, morate
vedno izčrpati in jih nikoli ne smete izpustiti v okolje.

OPOMIN

Uporabite izključno vakuumsko črpalko, ki je namenjena
za črpanje hladiva R410A. Uporaba iste vakumske črpalke
za različne vrste hladiv lahko poškoduje črpalko ali enoto.

5
6
1

2

4
3

1 Cev za hladivo 
v plinastem stanju

2 Kabli za električno 
povezavo enot

3 Cev za hladivo 
v tekočem stanju

4 Izolacija cevi za hladivo 
v tekočem stanju

5 Ovojni trak

6 Izolacija cevi za hladivo 
v plinastem stanju
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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■ Za obračanje osi zapornega ventila uporabite šestrobni ključ
(4mm).

■ Vsi spoji cevi za hladivo morajo biti priviti z momentnim ključem
in z navedenim momentom privijanja. Za detajle glejte
"Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto" na strani 6.

1 Priključite projekcijsko stran (na katero je pritisnjen vijačni
sornik) polnilne cevi, ki prihaja od zbiralnika manometra na
priključek zapornega ventila za plin.

2 Popolnoma odprite nizkotlačni ventil (Lo) na zbiralniku
manometra in povsem zaprite njegov visokotlačni ventil (Hi)
Visokotlačnega ventila ne boste potrebovali.

3 Uporaba vakuumskega črpanja. Preverite ali merilnik tlaka
plinske zmesi kaže vrednost –0,1MPa (–760 mm Hg).

4 Zaprite nizkotlačni ventil (Lo) na zbiralniku manometra in
izklopite vakuumsko črpalko.

Počakajte 4-5 minut, da se prepričate, da se kazalec merilnika
tlaka plinske zmesi ne pomakne nazaj.

5 Odstranite pokrova z zapornega ventila za tekočino in
zapornega ventila za plin.

6 S šestrobnim ključem obrnite os zapornega ventila za tekočino
za 90 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da odprete
ventil.

Po 5 sekundah ga zaprite in preverite uhajanje plina.
Z milnico preverite uhajanje plina na razširitvi notranje enote,
razširitvi zunanje enote in oseh ventilov na zunanji enoti.
Po preverjanju pobrišite vso milnico.

7 Odklopite cev za dolivanje z zapornega ventila za plin na
servisnem priključku in nato do konca odprite zaporna ventila na
strani tekočine in na strani plina. 

Ne poskušajte obračati osi ventila prek njenega končnega
položaja.

8 Z momentnim ključem in z navedenim momentom privijanja
privijte čep zapornega ventila za tekočino, čep zapornega
ventila za plin ter čep servisnega priključka. Za detajle glejte
"Priključevanje cevi za hladivo na zunanjo enoto" na strani 6.

Dolivanje hladiva

Zunanja enota je tovarniško napolnjena.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu.
Plinov ne spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R410A

GWP(1) vrednost: 1975

(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

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).

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.

Dodatno polnjenje

Če jo je treba dodatno napolniti, glejte napisno ploščico na enoti. Na
napisni ploščici sta navedena tip hladiva in potrebna količina.

Dolžina cevi

≤15 m >15 m

Čas obratovanja ≥10 minut ≥15 minut

OPOMBA Če se igla merilnika vrne nazaj, to lahko pomeni
prisotnost vlage ali uhajanje iz spojnih delov. Po
preskusu vseh povezovalnih delov in rahli
popustitvi matic ponovite korake od 2 do 4.

1 4

10

2

6

5

3

7 8 9

8 1 Manometer

2 Zbiralnik manometra

3 Nizkotlačni ventil (Lo)

4 Visokotlačni ventil 
(Hi)

5 Cevi za polnjenje

6 Vakuumska črpalka

7 Servisni priključek

8 Čepi ventilov

9 Zaporni ventil za plin

10 Zaporni ventil za 
tekočino

OPOMBA Nacionalne uvedbe predpisov EU glede nekaterih
toplogrednih fluoriranih plinih morda zahtevajo, da so
oznake na enoti v uradnem jeziku države. Zato so
enoti priložene dodatne nalepke o toplogrednih
fluoriranih plinih.

Navodila za lepljenje so na hrbtni strani nalepke.

3

56

2

1

4 1 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
Priročnik za montažo
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Dolivanje dodatnega hladiva

Če skupna dolžina cevi za vse prostore preseže 10 m, napolnite
dodatnih 20 g hladilnega sredstva (R410A) za vsak dodatni meter
cevi.

Določite težo hladiva, ki ga je treba doliti, in zapišite vrednost na
servisno nalepko na zadnji strani servisnega pokrova.

Varnostni ukrepi pri dodajanju R410A

■ Pazite, da boste hladivo dolili do potrebne količine v tekočem
stanju v cev za hladivo v tekočem stanju.
Ker gre za mešano hladivo, bi dodajanje v plinastem stanju
lahko povzročilo spremembo sestave hladiva in naprava ne bi
delovala pravilno.

■ Pred polnjenjem preverite, ali je hladilni cilinder opremljen
s sifonsko cevjo ali ne (cilinder bi moral imeti oznako "pritrjen
sifon za polnjenje s tekočino" ali kaj podobnega). 

■ Pazite, da boste uporabili orodje izključno za R410A, da bi
zagotovili zahtevano upornost na tlak in preprečili tujkom, da bi
se zamešali v sistem.

Ožičenje

Oprema, skladna z EN/IEC 61000-3-12(1)

Dolijte tekoče hladivo 
tako, da je cilinder 
postavljen pokonci.

Dolijte tekoče hladivo 
tako, da je cilinder 
postavljen na glavo.

NEVARNOST

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

■ 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.

Navodila za osebo, ki bo napeljevala električno
omrežje:

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

OPOZORILO

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

■ Uporabljajte le bakrene žice.

■ Nikoli ne tlačite zapletenih vodnikov v enoto.

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

■ 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.

■ Pazite, da boste zagotovo namestili zahtevane
varovalke.

■ Vse povezave mora izvesti usposobljen in
pooblaščen električar.

■ Napajalni kabel in varnostni odklopnik je treba izbrati
v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi.

■ Ne uporabljajte poškodovanih, obrabljenih vodnikov
(glejte opomin 1 v "Opombe, ki jih morate upoštevati"
na strani 9), podaljškov ali priključkov iz zvezdastih
povezav, saj lahko povzročijo pregrevanje, električni
udar ali požar.

■ V enoto ne nameščajte električnih delov iz lokalne
dobave in ne napajanja za grelni tlak, itd. ne izvedite
s priključne plošče. To lahko privede do električnega
šoka ali požara.

■ Namestite odklopnik z uhajanjem toka. Če tega ne
storite, lahko pride do električnega udara. 
Ta enota uporablja inverter, kar pomeni, da je treba
uporabiti odklopnik za uhajanje toka, ki prenese velika
nihanja, da bi preprečili samo okvaro odklopnika za
uhajanje toka.

■ 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.

NEVARNOST

Ne pomikajte varnostnega odklopnika v položaj ON, dokler
delo ni končano.

(1) Evropski/mednarodni tehnični standardi, ki predpisujejo omejitve za 
harmonične tokove, proizvedene z opremo, povezano v javna 
nizkonapetostna omrežja z vhodnim tokom >16 A in ≤75 A na fazo.
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3
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Postopek

1 Odstranite izolacijo s konca žic (20 mm).

2 Povežite žice za povezavo notranje in zunanje enote, tako da
se številke priključkov ujemajo (glejte spodnjo povezavno
shemo). Dobro privijte vijake priključkov. Za privijanje vijakov
priporočamo uporabo izvijača s ploščato glavo.
Glejte tudi opomin 2 v "Opombe, ki jih morate upoštevati" na
strani 9 za napotke pri ožičenju. 

3 Nameščanje priključka za ozemljitev

■ Pri nameščanju enožilnih vodnikov uporabite naslednjo
metodo.

■ Ko uporabljate okrogle priključke za spenjanje s kleščami,
uporabite naslednjo metodo.

4 Povlecite kabel in se prepričajte, da se ni iztaknil. Nato pritrdite
kabel na njegovo mesto z objemkami. Glejte tudi "Opombe, ki jih
morate upoštevati" na strani 9.

Opombe, ki jih morate upoštevati

Ko priklapljate vodnike na priključno ploščo za napajanje,
upoštevajte spodaj navedene opombe.

■ Uporabite ustrezni tip kabla in ga varno povežite (A).

■ Varno pritrdite žično sponko, tako da končniki kabla ne bodo pod
zunanjo obremenitvijo (B). 

■ Oblikujte žice, tako da se servisni pokrov in pokrov zapiralnega
ventila dobro zapirata (C).

1 Povezava med notranjo in zunanjo enoto: ko je dolžina kabla 
več kakor 10 m, uporabite kable Ø2,5 mm namesto kablov 
Ø1,5 mm.

2 Kabel za električno napajanje 
(glejte napisno ploščico na enoti za maksimalni tok)

3 Ozemljitveni vodnik

4 Varnostni odklopnik

5 Odklopnik z uhajanjem toka

OPOZORILO

Enota mora biti ozemljena.

Za ozemljitev upoštevajte veljavni lokalni standard za
električne instalacije.

1 Enožilni vodnik

2 Vijak

3 Ploščata podložka

1 Priključek z ušesom

2 Vijak

3 Ploščata podložka

1
2
3

1 2 3 L N

H05VV

2

1 4 53

50 Hz
230 V

1 2 3

1 2 3

A'A
AA'

23

1
1

3

321

B

23

1

B

1 Vmesne povezave

2 Kabel za električno napajanje

3 Kabel za električno napajanje grelnika spodnje plošče 

4 Kabelska vezica

OPOMIN

1. Če se raztegnjenim vodnikom iz kakršnegakoli
razloga ni mogoče izogniti, zagotovo namestite
okrogle priključke z ušesom za spenjanje s kleščami
na njihove konce.
Okrogle priključke z ušesom postavite na vodnike na
pokritih delih in pritrdite priključne sponke z ustreznim
orodjem.

2. Če za priključek žic na priključno ploščo za napajanje
uporabljate žico z enojnim jedrom, jo nagubajte.

Napačna izvedba priključkov lahko povzroči
pregrevanje in požar.
Ob priključni sponki ogolite žico: 

L N1 2 3

C

A1

2

4

4

3

B

2 1

1 Standardni vodnik

2 Priključek z ušesom

1 Odstranite izolacijo do te točke

2 Predolg ogoljeni del žice lahko povzroči električni 
šok ali uhajanje toka.
Priročnik za montažo

9
ERHQ006~008BAV3 + ERLQ006~008BAV3

Zunanja enota za toplotno črpalko zrak - voda
4PW54246-2



Preizkus delovanja in končno preverjanje

Preizkus delovanja

1 Izmerite napetost na primarni strani varnostnega odklopnika.
Preverite, ali je napetost 230 V.

2 Izvedite preizkus v skladu s priročnikom za notranjo montažo in
priročnikom za uporabo, da bi zagotovili, da vsi deli in funkcije
pravilno delujejo. 

Točke za preverjanje

Postopek sesanja

Zaradi varovanja okolja izvajajte postopek sesanja le ob
premeščanju ali odstranitvi enote. Postopek izčrpavanja bo izčrpal
vse hladivo iz cevi v zunanjo enoto. 

Postopek izčrpavanja 

1 Odstranite čep ventila z zapornega ventila za tekočino in
zapornega ventila za plin.

2 Izvedite postopek prisilnega hlajenja.

3 Po 5 do 10 minutah (po le 1 ali 2 minutah v primeru zelo nizkih
temperatur (<–10°C)), zaprite zaustavitveni ventil tokokroga za
tekočino s šestkotnim ključem.

4 Po 2-3 minutah zaprite zaporni ventil za plin in zaustavite
prisiljeno hlajenje.

Prisilno hlajenje

1 Pritisnite stikalo za prisilno delovanje SW1 za prekinitev
prisilnega hlajenja.

2 Pritisnite stikalo za prisilno delovanje (SW1) za prekinitev
prisilnega hlajenja.

OPOMBA Opozarjamo vas, da lahko enota med prvim zagonom
porabi več moči, 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.

OPOMBA ■ V stanju pripravljenosti (standby) porabi
enota malo električne energije. Če po
montaži naprave nekaj časa ne boste
uporabljali, izklopite odklopnik, da preprečite
nepotrebno porabo električne energije.

■ Če odklopnik prekine napajanje zunanje
enote, se prvotni način delovanja naprave
vzpostavi po ponovnem vklopu napajanja.

Preverjanje Simptom

■ Zunanja enota je pravilno 
nameščena na trdnem podstavku.

Padec, vibracije, hrup

■ Hladivo ne izteka. Nepopolno hlajenje/gretje

■ Cevi za hladivo v plinastem in 
tekočem stanju so termično 
izolirane. 

Iztekanje vode

■ Naprava je ozemljena pravilno. Uhajanje električnega toka

■ Za električne povezave so 
uporabljene navedene vrste žic.

Naprava ne deluje ali je pregorela

■ Vstop in izstop zraka na zunanji 
enoti sta prosta. Zaporni ventili so 
odprti.

Nepopolno hlajenje/gretje

OPOMBA Ali so stranke uporabljale enoto, medtem ko so gledale
v priročnik notranje enote? Stranko poučite, kako
enoto pravilno uporabljati. 

1 Stikalo za prisilno delovanje (SW1)

OPOMBA Pri prisilnem hlajenju pazite, da bo temperatura vode
višja od 5°C (glejte odčitek temperature na notranji
enoti). To lahko na primer dosežete tako, da aktivirate
vse ventilatorje ventilatorskih konvektorjev. 

1

3

2

4

4

5

1 Zaporni ventil za plin

2 Zaprite

3 Šestrobi ključ

4 Čep ventila

5 Zaporni ventil za tekočino

LED-A

SW4O
N

A
B

C
D

S102

SW1

S2

1
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Vzdrževanje in servisiranje

Varnostni ukrepi pri servisiranju

Opozorila, ko delate na opremi inverterja

■ 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.

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.

Specifikacije enote

Tehnične specifikacije

Električne specifikacije

OPOZORILO: ELEKTRIČNI UDAR 

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.

Vedno poskrbite za varnost!

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

Material za ohišje Pobarvano galvanizirano jeklo

Izmere v x š x g (mm) 735 x 825 x 300

Masa (kg) 57

Razpon delovanja

• hlajenje 
(min./maks.) (°C) 10/43

• ogrevanje 
(min./maks.) (°C) –15/25

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

(°C) –15/35

Hladilno olje Daphne FVC68D

Povezovanje cevi

• tekočina (mm) 6,4

• plin (mm) 15,9

Faza 1~

Frekvenca (Hz) 50

Območje napetosti

• najmanj (V) 207

• največ (V) 253
Priročnik za montažo
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NOTES NOTES 
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