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אמצעי בטיחות כלליים

1.1

אודות המסמכים

6

▪ המסמכים המקוריים נכתבו באנגלית .כל השפות האחרות הן תרגומים.

6
6

6
6
7
7
7

11

 12מילון מונחים

▪ אמצעי הבטיחות המתוארים במסמך זה עוסקים בנושאים חשובים מאוד
ועליכם לציית להם בקפידה.
▪ התקנת המערכת ,וכל הפעילויות שמתוארות במדריך ההתקנה ובמדריך העזר
להתקנה ,יבוצעו אך ורק על ידי מתקין מוסמך.

משמעות האזהרות והסמלים

1.1.1

סכנה

7

מציין מצב הגורם מוות או פציעה חמורה.

7
7
7
7

מציין מצב שעלול לגרום להתחשמלות.

7

סכנה :סכנת שריפה

7
7
7
7
7
7
7
7

מציין מצב שעלול לגרום לכוויה בשל טמפרטורות קיצוניות של קור או
חום.

סכנה :סכנת התחשמלות

סכנה :סכנת פיצוץ
מציין מצב שעלול לגרום לפיצוץ.
אזהרה
מציין מצב שעלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

8
אזהרה :חומר דליק

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10

10
10

10
10
10
10
10

זהירות
מציין מצב שעלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.
הערה
מציין מצב שעלול לגרום נזק לציוד או לרכוש.
מידע
מציין עצות שימושיות או מידע נוסף.
הסבר

סמל

לפני ההתקנה ,קראו את חוברת הוראות ההתקנה והתפעול
ואת דף הוראות החיווט.
לפני ביצוע מטלות תחזוקה ושירות ,קראו את מדריך
השירות.
למידע נוסף ,עיינו במדריך העזר למתקין ולמשתמש.

1.2

עבור המתקינים

1.2.1

כללי

אם אינם בטוחים כיצד להפעיל את היחידה ,צרו קשר עם הסוכן.
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אמצעי בטיחות כלליים
הערה
התקנה לא נכונה או צירוף של ציוד או אביזרים עלולים לגרום למכת
חשמל ,קצר ,דליפות ,שריפה או נזק אחר לציוד .השתמשו אך ורק
באביזרים ,בציוד האופציונלי ובחלקי החילוף שיוצרו או אושרו על ידי
"."Daikin

▪ במקומות בהם מיוצר גז מאכל/קורוזיבי )לדוגמה :גז חומצה גופרתית( .חלודה
בצינורות נחושת או בחלקים מולחמים עלולה לגרום לחומר הקירור לדלוף.

הוראות לציוד המשתמש בחומר הקירור R32
אם ישים.
אזהרה

אזהרה

▪ אין לנקב או לשרוף.

ודאו שההתקנה ,הבדיקה והחומרים שבהם נעשה שימוש עומדים
בחקיקה בת ההחלה )בנוסף להוראות המתוארות במסמך ".("Daikin

▪ אין להשתמש באמצעים להאצת תהליך ההפשרה או לניקוי הציוד,
מלבד לאו שהומלצו על ידי היצרן.

זהירות

▪ לתשומת לבכם ,חומר הקירור  R32אינו מכיל ריח.

השתמשו בציוד מגן אישי הולם )כפפות מגן ,משקפי מגן (…,בעת
ההתקנה ,פעולות התחזוקה והשירות של המערכת.

אזהרה

קרעו והשליכו שקיות פלסטיק ששימשו לאריזה כך שאף אדם,
ובמיוחד ילדים ,לא יוכל לשחק איתן .סכנה אפשרית :חנק.

יש לאחסן את המכשיר באופן שימנע נזק מכאני ובחדר מאוורר היטב,
שאינו כולל מקורות הצתה הפועלים ברציפות )לדוגמה :להבות אש
גלויות ,מכשיר הפועל באמצעות גז או תנור חימום חשמלי( .על החדר
להיות בגודל המצוין להלן.

אזהרה

סכנה :סכנת שריפה

הערה

▪ אין לגעת בצנרת הקירור ,בצנרת המים או בחלקים פנימיים
במהלך ההפעלה ומיד לאחריה .החלקים עלולים להיות חמים מדי
או קרים מדי .יש לאפשר לחלקים פרק זמן מספיק כדי לחזור
לטמפרטורה רגילה .אם אתם חייבים לגעת בהם ,לבשו כפפות
מגן.

▪ אסור להשתמש במחברים שכבר נעשה בהם שימוש.
▪ חיבורים שנעשו בהתקנה בין חלקים של מערכת הקרר יהיו
נגישים למטרות תחזוקה.
אזהרה

▪ אין לגעת בכל דליפה מקרית שהיא ממערכת הקירור.

יש לוודא שפעולות ההתקנה ,מתן השירות ,התחזוקה והתיקון עומדות
בהוראות שסופקו על ידי " "Daikinובחקיקה בת ההחלה )לדוגמה
תקנות גז לאומיות( ועליהן להתבצע על ידי אנשים מורשים בלבד.

אזהרה
יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע שהיחידה תשתמש מקלט
לבעלי חיים קטנים .בעלי חיים קטנים ,שיוצרים מגע עם חלקים
חשמליים ,עלולים לגרום לתקלות ,לעשן או לשרפה.

דרישות שטח ההתקנה
הערה

זהירות

▪ יש להגן על הצנרת מפני נזק פיזי.

אין לגעת בפתח כניסת האוויר או בסנפירי הלאומיניום של היחידה.

▪ התקנת הצנרת תצומצם למינימום ההכרחי.

הערה

אזהרה

▪ אין להניח חפצים או ציוד על חלקה העליון של היחידה.

אם מכשירים מכילים קרר מסוג  ,R32אזור הקומה של החדר שבו
המכשירים מותקנים ,מופעלים ומאוחסנים חייב להיות גדול מאזור
הקומה המינימלי שמוגדר בטבלה מתחת ל) A-מ"ר( .תנאי זה חל על:

▪ אין לשבת ,לטפס או לעמוד על היחידה.
הערה

▪ יחידות פנימיות ללא גלאי דליפת קרר .במקרה של יחידות
פנימיות עם גלאי דליפת קרר ,יש לעיין במדריך ההתקנה

בכל עת שהדבר ניתן ,יש לבצע עבודות על היחידה החיצונית בתנאי
מזג אוויר יבש כדי למנוע חדירת מים.

▪ יחידות חיצוניות שמותקנות או מאוחסנות בתוך מבנה )לדוגמה,
חממה ,חניון ,חדר מכונות(

בהתאם לחקיקה בת ההחלה ,ייתכן שיש צורך לספק יומן רישום עם המוצר,
הכולל את הסעיפים הבאים לכל הפחות :מידע על תחזוקה ,תיקונים ,תוצאות של
בדיקות ,תקופות השהייה…,
בנוסף לכך ולכל הפחות ,יש לספק את המידע הבא במקום נגיש על המוצר:
▪ הוראות לכיבוי המערכת במקרה חירום

▪ צנרת בחללים לא מאווררים
כדי לקבוע את אזור הרצפה המינימלי
1

▪ שם וכתובת של מכבי אש ,משטרה ובית חולים

יש לקבוע את סך טעינת חומר הקירור במערכת )= טעינת חומר הקירור
במפעל  +כמות חומר הקירור הנוספת שנטענה(.
Contains fluorinated greenhouse gases

▪ שם ,כתובת ומספרי טלפון יומם ולילה להשגת שירות
באירופה EN378 ,מספקת את ההכוונה הדרושה ליומן רישום זה.

1.2.2

אתר ההתקנה

▪ יש לספק די שטח מסביב ליחידה למטרות טיפול בציוד ולזרימת אוויר.
▪ יש לוודא שאזור ההתקנה יכול לשאת את המשקל ואת הרעידות של היחידה.
▪ יש לוודא שהאזור מאוורר היטב .אין לחסום את פתחי האוורור השונים.
▪ יש לוודא שהיחידה מאוזנת.
אין להתקין את היחידה במקומות הבאים:
▪ בסביבה בעלת סכנת נפיצות אפשרית.

kg

= 1

kg

= 2

kg

= 1 + 2
=

tCO2eq

2

R32

GWP: xxx

1

2

GWP × kg
1000

יש לקבוע באיזה תרשים או טבלה להשתמש.
▪ עבור יחידות פנימיות :האם היחידה מותקנת על התקרה ,על הקיר או
שהיא עומדת על הרצפה?
▪ עבור יחידות חיצוניות או לאו המאוחסנות בחללים מקורים ,ועבור צנרת
שטח בחללים לא מאווררים ,יש להתחשב בגובה ההתקנה:

▪ במקומות שבהם ממוקמות מכונות הפולטות גלים לאקטרומגנטיים .גלים
לאקטרומגנטיים עלולים להפריע למערכת הבקרה ולגרום לתקלה בציוד.

אם גובה ההתקנה הוא…

▪ במקומות שבהם קיימת סכנת התלקחות בשל דליפה של גזים דליקים
)לדוגמה :מדלל או בנזין( ,סיבי פחמן ,חלקיקי אבק דליקים.

> 1.8מ'

יחידות העומדות על רצפה

 x<2.2≥1.8מ'

יחידות המותקנות על קיר
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נא להשתמש בתרשים או בטבלה
עבור…
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אמצעי בטיחות כלליים
אם גובה ההתקנה הוא…

נא להשתמש בתרשים או בטבלה
עבור…

≤ 2.2מ'
3

Floor-standing
)unit(c
)m (kg
)Amin (m2

יחידות המותקנות על תקרה

השתמש בגרף או בטבלה לקביעת שטח הרצפה המינימלי.

) Amin (m
2

540
520
500
480
460
440
)(c

420

it
g un

400

ndin

380

Floo
r

-sta

360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

)(b

)(a

)(kg

80

d unit

nit

ounte
Wall-m

60
40

ounted u

20

Ceiling-m
1.8

2.2 2.6 3 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8
2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 m
1.843
7.956

0

550
530
510
490
470
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
230
210
190
170
150
130
110

—
28.9
34.0
41.2
49.0
57.5
66.7
76.6
87.2
98.4
110
123
136
150
165
180
196
213
230
248
267
286
306
327
349
371
394
417
441
466
492
518
539

A
) (a
)(b
) (c
min

70
50
30
10

≤1.842
1.843
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956
m

90

1.2.3

Wall-mounted
)unit(b
)m (kg
)Amin (m2
—
4.45
4.83
5.31
5.79
6.39
7.41
8.51
9.68
10.9
12.3
13.7
15.1
16.7
18.3
20.0
21.8
23.6
25.6
27.6
29.7
31.8
34.0
36.4
38.7
41.2
43.7
46.3
49.0
51.8
54.6
57.5
59.9

≤1.842
1.843
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956

Ceiling-mounted
)unit(a
)m (kg
)Amin (m2
—
3.64
3.95
4.34
4.74
5.13
5.53
5.92
6.48
7.32
8.20
9.14
10.1
11.2
12.3
13.4
14.6
15.8
17.1
18.5
19.9
21.3
22.8
24.3
25.9
27.6
29.3
31.0
32.8
34.7
36.6
38.5
40.1

≤1.842
1.843
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956

סך טעינת חומר הקירור במערכת
אזור רצפה מינימלי
 =) Ceiling-mounted unitיחידה מותקנת על תקרה(
 =) Wall-mounted unitיחידה מותקנת על קיר(
 =) Floor-standing unitיחידה עומדת על רצפה(

חומר מקרר

אם רלוונטי .למידע נוסף ,עיין במדריך ההתקנה או במדריך העזר למתקין של
היישום.
הערה
יש לוודא שהתקנת צנרת הקירור עומדת בחקיקה בת ההחלה.
באירופה EN378 ,הוא התקן הישים.
הערה
יש לוודא שצנרת השטח והחיבורים אינם חשופים ללחץ.
אזהרה
במהלך בדיקות ,אין להפעיל לעולם לחץ גבוה יותר מן הלחץ
המקסימלי המותר )כמצוין בלוחית השם של היחידה(.
אזהרה
יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים במקרה של דליפת חומר קירור .אם
גז הקירור דולף ,יש לאוורר את האזור מיד .סכנות אפשריות:
▪ ריכוזי יתר של חומר קירור בחדר סגור עלולים לגרום למחסור
בחמצן.
▪ גז רעיל עלול להיווצר אם גז קירור בא במגע עם אש.
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אמצעי בטיחות כלליים
סכנה :סכנת פיצוץ

אזהרה

הפשרת  – pump downדליפת חומר קירור .אם ברצונכם להפשיר
את המערכת בשיטת  pump downויש דליפה במערכת הקירור:

בחירת מי המלח חייבת להתבצע בהתאם לחקיקה בת ההחלה.
אזהרה

▪ אין להשתמש בפונקציה האוטומטית של היחידה להפשרת pump
 ,downשעמה ניתן לאסוף את כל חומר הקירור מן המערכת לא
היחידה החיצונית .תוצאה אפשרית :הצתה ,בעירה עצמית
והתפוצצות המדחס כיוון שאוויר נכנס למדחס התפעול.

יש לנקוט באמצעי זהירות נאותים במקרה של דליפת מי מלח .אם מי
המלח דולפים ,יש לאוורר את האזור באופן מידי וליצור קשר עם הסוכן
המקומי שלכם.

▪ יש להשתמש במערכת מחזור/התאוששות נפרדת כך שמדחס
היחידה לא יצטרך לפעול.

אזהרה
הטמפרטורה המקיפה בתוך היחידה עלולה לעלות במידה רבה מאוד
בהשוואה לטמפרטורת החדר ,לדוגמה .70°C ,במקרה של דליפת מי
מלח ,חלקים חמים בתוך היחידה עלולים ליצור מצב מסוכן.

אזהרה
יש לאסוף את חומר הקירור בכל עת .אין לפנות אותו ישירות לסביבה.
יש להשתמש במשאבת ואקום כדי לרוקן את ההתקנה.

אזהרה
השימוש והתקנת היישום חייב לעמוד באמצעי הבטיחות והזהירות
הסביבתיים המצוינים בחקיקה בת ההחלה.

הערה
לאחר שכל הצנרת חוברה ,יש לוודא שאין דליפת גז .יש להשתמש
בחנקן כדי לבצע בדיקה לגילוי דליפת גז.
הערה
▪ כדי למנוע את קלקול המדחס ,אין לטעון אותו בכמות חומר קירור
העולה על הכמות המצוינת.

1.2.5

מים

אם ישים .לקבלת מידע נוסף ,עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר
למתקין של היישום שברשותכם.
הערה

▪ כאשר יש לפתוח את מערכת הקירור ,חובה לטפל בחומר הקירור
בהתאם לחקיקה בת ההחלה.

יש לוודא שאיכות המים עומדת בדירקטיבת האיחוד האירופי מס'
.EC 98/83

אזהרה
יש לוודא שאין חמצן במערכת .ניתן לטעון את חומר הקירור רק לאחר
ביצוע בדיקת דליפה וייבוש בוואקום.
▪ במידה ונדרש מילוי נוסף ,עיין בלוחית השם של היחידה .היא מציינת את סוג
הקרר ואת הכמות הדרושה.
▪ היחידה נטענת בחומר קירור במפעל ,ובהתאם לגודל ולאורך הצינורות,
מערכות מסוימות דורשות טעינה נוספת של חומר קירור.
▪ יש להשתמש בכלים המיועדים אך ורק לסוג חומר הקירור שבו נעשה שימוש
במערכת ,זאת כדי להבטיח עמידות בלחץ ולמנוע כניסה של חומרים זרים
למערכת.
▪ יש לטעון את נוזל הקירור כמוסבר להלן:
אם
צינור מסוג "סיפֹון" נמצא ביחידה
)כלומר ,על הצילינדר יופיע הכיתוב
"- "Liquid filling siphon attached
מצורף סיפון למילוי נוזל(

צינור מסוג "סיפֹון" אינו נמצא ביחידה

1.2.6

חשמלי
סכנה :סכנת התחשמלות
▪ יש לכבות את כל אספקת החשמל לפני הסרת מכסה
קופסת המיתוג ,חיבור חוטי חשמל או נגיעה בחלקים חשמליים.
▪ יש לנתק את אספקת החשמל למשך יותר מדקה  1ולמדוד את
המתח בהדקים של קבלי המעגל הראשיmain circuit/
 capacitorsאו ברכיבי החשמל לפני הטיפול .המתח חייב להיות
נמוך מ 50 -וולט  DCלפני שתוכלו לגעת ברכיבי החשמל.
למציאת מיקום ההדקים ,Terminals/נא לעיין בתרשים החיווט.
▪ אין לגעת ברכיבים החשמליים בידיים רטובות.

אז
יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופן
אנכי.

▪ אין להשאיר את היחידה ללא השגחה לאחר שמכסה השירות
הוסר.
אזהרה
אם היחידה אינה מותקנת במפעל ,חובה להתקין בכבלי החשמל
הקבועים מתג ראשי או אמצעי ניתוק אחרים ,כך שתקוים הפרדת מגע
בכל הקטבים ,על מנת להבטיח ניתוק מלא במקרה של מתח יתר
מקטגוריה .III

יש לטעון כאשר הצילינדר מוצב באופן
הפוך ,כלפי מטה.

▪ יש לפתוח באטיות את הצילינדרים המכילים את חומר הקירור.
▪ יש לטעון את חומר הקירור במצב צבירה נוזלי .הוספה של חומר הקירור כגז
עלולה למנוע הפעלה תקינה.
זהירות
לאחר סיום הליך טעינת חומר הקירור או בעת הפסקתו ,יש לסגור מיד
את שסתום מיכל חומר הקירור .אם השסתום אינו נסגר באופן מידי,
הלחץ שנשאר עלול לטעון כמות נוספת מחומר הקירור .תוצאה
אפשרית :כמות חומר קירור לא מתאימה.

1.2.4

מי מלח

אם ישים .לקבלת מידע נוסף ,עיינו בחוברת הוראות ההתקנה או במדריך העזר
למתקין של היישום שברשותכם.
מדריך עזר למתקין
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אודות התיעוד
אזהרה

אודות התיעוד

2

▪ יש להשתמש בהתילי נחושת בלבד.
▪ יש לוודא שחיווט השטח עומד בחקיקה בת ההחלה.

2.1

▪ כל חיווטי השטח חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החיווט
המסופק עם המוצר.

מידע

▪ אין ללחוץ בכוח או למעוך חבילות כבלים לעולם ויש לוודא
שהכבלים אינם באים במגע עם הצנרת ועם קצוות חדים .יש לוודא
שלא מופעל לחץ חיצוני על חיבורי ההדקים.
▪ יש לוודא התקנה של כבלי חשמל לאדמה/הארקה .אין לבצע
הארקה של היחידה לצנרת תשתית ,למתקן הסופג נחשולי מתח
או להארקה של קווי טלפון .הארקה שלא הושלמה עלולה לגרום
למכת חשמל.

ודא שלמשתמש יש עותק מודפס של מסמך זה ובקש ממנו לשמור
עליו לשם עיון בעתיד.
קהל יעד
מתקינים מורשים
מידע
מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מומחים או משתמשים מיומנים
בחנויות ,בתעשייה קלה ,בחוות חקלאיות ומשק חי ,או לשימוש מסחרי
וביתי על ידי אנשים מן השורה.

▪ יש לוודא שימוש במעגל חשמלי ייעודי .אין להשתמש לעולם
בספק כוח המשותף למכשיר אחר.
▪ יש לוודא התקנה של מבטחים או מפסקים נדרשים.
▪ יש לוודא התקנה של מפסק מגן המופעל מזרם דלף חשמלי
לאדמה .אחרת עלולה להיגרם מכת חשמל או שרפה.
▪ בעת ההתקנה של מפסק מגן המופעל מזרם דלף חשמלי לאדמה,
יש לוודא שהוא תואם לאינוורטר )עמיד בפני רעש חשמלי בתדר
גבוה( על מנת למנוע פתיחה לא נחוצה של מפסק המגן.
זהירות
בעת חיבור אספקת החשמל ,חיבור ההארקה חייב להיעשות לפני
התקנת החיבורים נושאי המתח .בעת ניתוק אספקת החשמל,
החיבורים נושאי המתח חייבים להיות מנותקים לפני חיבור ההארקה.
אורך המוליכים בין פריקת אספקת החשמל ובין בלוק ההדקים עצמו
חייב להיות כזה אשר ימתח את החיבורים נושאי המתח לפני שחיבור
ההארקה יימתח ,למקרה בו כבל החשמל ייתלש מפריקת המתח.

ערכת תיעוד
מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד .הערכה השלמה כוללת:
▪ אמצעי בטיחות כללים:
▪ הוראות הבטיחות שעליך לקרוא לפני ההתקנה
▪ מבנה :נייר )בתיבה של היחידה הפנימית(
▪ הוראות ההתקנה של היחידה הפנימית:
▪ הוראות התקנה
▪ מבנה :נייר )בתיבה של היחידה הפנימית(
▪ מדריך עזר למתקין:
▪ הכנה להתקנה ,שיטות עבודה ,נתוני התייחסות…,
▪ מבנה :קבצים דיגיטליים בhttp://www.daikineurope.com/support--
/and-manuals/product-information

הערה
אמצעי זהירות בעת הנחת כבלי חשמל:

אודות מסמך זה

הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר
האינטרנט של  Daikinאו אצל הספק שלך.
התיעוד המקורי נכתב באנגלית .כל השפות האחרות הן תרגומים.
נתונים הנדסיים טכניים

▪ אין לחבר כבלי חשמל בעוביים שונים ללוחית ההדקים של
החשמל )כבלי חשמל רפויים עלולים לגרום לחום חריג(.
▪ בעת חיבור כבלי חשמל בעובי זהה ,יש לפעול כמוצג בתרשים
לעיל.
▪ בעת החיווט ,יש להשתמש בתילי החשמל הייעודיים ולחבר באופן
הדוק .לאחר מכן יש לאבטח את ההתקנה על מנת למנוע הפעלת
לחץ חיצוני על לוחית ההדקים.

▪ ערכת משנה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט
המקומי של ) Daikinנגיש לציבור(.
▪ הערכה המלאה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה בDaikin-
) Business Portalנדרש אימות(.
סימוכין :תקן ישרלא תי  994חלק " - 4מזגני אוויר"

2.2

מדריך עזר למתקין

▪ יש להשתמש במברג מתאים כדי להדק את ברגי ההדקים .מברג
עם ראש קטן יגרום נזק לראש ולא ניתן יהיה לבצע הידוק נאות.
▪ הידוק יתר של ברגי ההדקים עלול לשבור אותם.
אזהרה

3

אודות קופסת האריזה

3.1

סקירה :אודות קופסת האריזה

▪ לאחר סיום עבודת החשמל ,יש לוודא שכל הרכיבים החשמליים
וההדקים בתוך קופסת הרכיבים החשמליים חוברו היטב.

פרק זה מתאר את מה שיש לעשות עם הגעת היחידה הפנימית למקום ההתקנה.

▪ יש לוודא שכל המכסים סגורים לפני הפעלת היחידה.

שים לב לנקודות הבאות:

הערה
ישים רק אם אספקת החשמל היא מסוג תלת פאזי ,והמדחס מופעל
בשיטת .ON/OFF
אם קיימת אפשרות לפאזה הפוכה לאחר הפסקת חשמל זמנית
ואספקת החשמל נפסקת וחוזרת לסירוגין בעת שהמוצר פועל ,יש
לחבר מעגל הגנה לפאזה הפוכהreversed phase protection/
 circuitבאופן מקומי .הפעלת המוצר בפאזה הפוכה עלולה לגרום
לקלקול המדחס וחלקים אחרים.
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▪ בעת מסירת היחידה ,חובה לבדוק אם ישנם נזקים כלשהם .חובה לדווח מיד
על כל נזק לסוכן התביעות של המפיץ.
▪ יש להביא את היחידה הארוזה קרוב ככל הניתן למיקום ההתקנה הסופי ,על
מנת למנוע נזקים במהלך ההובלה.
▪ הכן מראש את הדרך שדרכה תכניס את היחידה פנימה.

מדריך עזר למתקין
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על היחידות והאפשרויות
3.2

חומר צנרת הקרר

יחידה פנימית

▪ חומר הצנרת :נחושת חלקה וללא תפרים שעברה דילול חמצן באמצעות
חומצה זרחתית.

3.2.1

▪ חיבורי הפשלה ) :(flareהשתמש רק בחומר מחושל.

3.2.2

להוצאת האביזרים מהיחידה הפנימית

4

על היחידות והאפשרויות

 9.5מ"מ ) 3/8אינץ'(

4.1

סקירה :על היחידות והאפשרויות

 12.7מ"מ )1/2
אינץ'(

▪ דרגת חיסום ועובי של הצנרת:
)א(

קוטר חיצוני )(Ø

דרגת חיסום

עובי )(t

 6.4מ"מ ) 1/4אינץ'(

מחושל )(O

≤ 0.8מ"מ

t

Ø

 15.9מ"מ )5/8
אינץ'(

פרק זה מכיל מידע אודות:

)א(

4.2

פריסת המערכת

4.3

שילוב בין יחידות ואפשרויות נוספות

5.3.2

בהתאם לחקיקה הרלוונטית וללחץ העבודה המרבי של היחידה )ראה
" "PS Highעל לוחית שם היחידה( ,ייתכן שתהיה נחוצה צנרת עבה
יותר.

בידוד צנרת קרר

▪ השתמש בקצף פוליאתילן כחומר בידוד:

4.3.1

▪ עם קצב העברת חום בין  0.041ל) W/mK 0.052-בין  0.035ל-
(kcal/mh°C 0.045
▪ עם עמידה בחום של לפחות  120מעלות צלזיוס

5

הכנה

5.1

סקירה :הכנה

▪ עובי הבידוד
קוטר חיצוני של הצינור
)(pØ

קוטר פנימי של הבידוד
)(iØ

עובי הבידוד )(t

פרק זה מתאר מה עליך לעשות ולדעת לפני הגעה לאתר:

 6.4מ"מ ) 1/4אינץ'(

 10~8מ"מ

≤ 10מ"מ

פרק זה מכיל מידע אודות:

 9.5מ"מ ) 3/8אינץ'(

 14~10מ"מ

≤ 13מ"מ

▪ הכנת אתר ההתקנה

 12.7מ"מ ) 1/2אינץ'(

 16~14מ"מ

≤ 10מ"מ

 15.9מ"מ ) 5/8אינץ'(

 20~16מ"מ

≤ 13מ"מ

▪ הכנת צנרת הקרר

Øi

▪ הכנת החיווט החשמלי

t

5.2

Øp

הכנת אתר ההתקנה
אם הטמפרטורה גבוהה מ 30°C -והלחות היחסית ) (RHגבוהה מ ,80%-עובי
חומרי הבידוד יידרש להיות לפחות  20מ"מ למניעת עיבוי על פני משטח הבידוד.

5.2.1

5.3

הכנת צנרת הקרר

5.4

הכנת החיווט החשמלי

5.3.1

דרישות צנרת קרר

5.4.1

אודות הכנת החיווט החשמלי

מידע

מידע

כמו כן ,קרא את אמצעי הבטיחות והדרישות בפרק "אמצעי בטיחות
כלליים".

כמו כן ,קרא את אמצעי הבטיחות והדרישות בפרק "אמצעי בטיחות
כלליים".

הערה
על הצנרת ושאר החלקים הנמצאים תחת לחץ להיות תואמים לקרר.
השתמש בנחושת חלקה וללא תפרים שעברה דילול חמצן באמצעות
חומצה זרחתית לקרר.

▪ אם כבל הזינה ניזוק  -כדי למנוע סיכון ,יש להחליפו על ידי טכנאי מוסמך של
החברה בלבד.
▪ במקרה של הזנה חיצונית ,הזינה בתיול קבוע ,חובה לחבר אמצעי ניתוק כלל
קוטבי )מפסק פקט מוגן מים(.

▪ חומרים זרים בתוך הצנרת )כולל שמנים לייצור( חייבים להיות בכמות שווה או
נמוכה מ 30-מ"ג  10 /מ'.

קוטר צנרת קרר
השתמש במידות קוטר זהות ללאה של החיבורים ביחידות החיצוניות:
דגם

 L1צנרת נוזל

 L1צנרת גז

FBA35A

Ø6.4

Ø9.5

FBA50~60A

Ø6.4

Ø12.7

FBA71~140A

Ø9.5

Ø15.9

מדריך עזר למתקין
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התקנה
אזהרה
▪ אם באספקת החשמל חסרה פאזה  Nאו שפאזת ה N-שגויה,
הציוד עלול להתקלקל.

הרכבת היחידה הפנימית

6.2
6.2.1

▪ חבר הארקה כהלכה .אין להאריק את היחידה לצנרת תשתית,
למתקן הסופג נחשולי מתח או להארקה של קווי טלפון .הארקה
חלקית עלולה לגרום להתחשמלות.

אמצעי זהירות בעת הרכבת היחידה הפנימית
מידע
כמו כן ,יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

▪ התקן את הנתיכים או את מפסקי הזרם הנדרשים.

▪ אמצעי בטיחות כללים

▪ אבטח את החיווט החשמלי באזיקונים ,כך שלא ייווצר מגע בין
הכבלים לבין קצוות חדים או צנרת ,במיוחד בצד שבו הלחץ גבוה.

▪ הכנה

▪ אין להשתמש בחוטים שבהם מודבק סרט בידוד\איזולירבנד,
בחוטים מוליכים בעלי גדילים ,בכבלים מאריכים ,או חיבורים
ממערכת בתצורת כוכב .לאה עלולים לגרום להתחממות יתר,
להתחשמלות או לשריפה.
▪ אין להתקין קבל מקדם פאזות ,משום שיחידה זו מצוידת במהפך
)אינוורטר( .קבל מקדם פאזות יגרום לפגיעה בביצועים ועלול
לגרום לתאונות.

6.2.2

הנחיות בעת התקנת היחידה הפנימית

6.2.3
6.2.4

אזהרה
▪ על כל החיווט להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בציות לחקיקה
הרלוונטית.
▪ צור קשרים חשמליים לחיווט הקבוע.
▪ על כל הרכיבים שנרכשו באתר וכל הבנייה החשמלית לעמוד
בחקיקה הרלוונטית.

לבדיקה אם ישנה דליפת מים

כאשר הסתיים ביצוע החיווט החשמלי

אזהרה

1

הפעל את פעולת הקירור )ראה " 8.3לביצוע בדיקה" ].([103

יש להשתמש תמיד בכבלים מרובי ליבות עבור כבלי אספקת החשמל.

2

שפוך בהדרגתיות כ 1-ליטר מים דרך פתח יציאת האוויר ,ובדוק אם ישנן
דליפות מים )ראה "" ].([83

6

התקנה

6.3

חיבור צנרת הקרר

6.1

סקירה :התקנה

6.3.1

אודות חיבור צנרת הקרר

6.3.2

אמצעי זהירות בעת חיבור צינור הקירור

פרק זה מתאר מה עליך לעשות ולדעת להתקנת המערכת באתר.
זרימת עבודה אופיינית

מידע

ההתקנה בדרך כלל מורכבת מהשלבים הבאים:

כמו כן ,יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

▪ הרכבת היחידה החיצונית.

▪ אמצעי בטיחות כללים

▪ הרכבת היחידה הפנימית.

▪ הכנה

▪ חיבור צינור חומר הקירור.
סכנה :סכנת שריפה

▪ בדיקת צינור חומר הקירור.
▪ טעינת חומר הקירור.

זהירות

▪ חיבור החיווט החשמלי.

▪ אין להשתמש בשמן מינרלי על החלק שבו בוצעה ההפשלה.

▪ סיום מהרכבת היחידה החיצונית.

▪ על מנת להבטיח את משך החיים של היחידה ,אין להתקין בה
לעולם מייבש .חומר הייבוש עלול להתמוסס ולפגוע במערכת.

▪ סיום מהרכבת היחידה הפנימית.
מידע

מידע

בפרק זה מובאות אך ורק הוראות ההתקנה הספציפיות ליחידה
הפנימית .להוראות אחרות ,ראה:

אין לפתוח את שסתום העצירה של הקרר לפני בדיקת צנרת הקרר.
כאשר יש צורך להוסיף קרר נוסף ,מומלץ לפתוח את שסתום העצירה
של הקרר לאחר ההוספה.

▪ מדריך ההתקנה של היחידה החיצונית
▪ מדריך ההתקנה של ממשק המשתמש
▪ מדריך ההתקנה של האביזרים האופציונליים

6.3.3

הנחיות בעת חיבור צנרת הקרר

בעת חיבור הצינורות ,יש לקחת בחשבון את ההנחיות הבאות:
▪ צפה את המשטח הפנימי של מקום ההפשלה )יצירת שוליים המתרחבים
בצורת קונוס בקצה( עם שמן אתרי או שמן אסטר בעת חיבור אום ההפשלה.
הדק  3או  4סיבובים ידניים ,לפני הידוק בחוזקה.

▪ יש להשתמש תמיד בשני מפתחות ברגים יחדיו בעת שחרור אום הפשלה.
FBA35~140A2VEB9 + FBA35~71A2VEB9 + ADEA35~125A2VEB
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התקנה
▪ יש להשתמש תמיד יחד במפתח ברגים )ספאנר( ובמפתח מומנט להידוק אום
ההפשלה בעת חיבור הצנרת .זאת על מנת למנוע היסדקות ודליפות באום.

b

6.3.6
6.3.7

a

כדי לבדוק אם קיימת דליפת
הערה

c

איו לעלות על לחץ העבודה המקסימלי של היחידה)ראה ""PS High
שעל צלחת שם היחידה(.

d

הערה
a
b
c
d

6.3.4

מפתח מומנט
מפתח ברגים )ספאנר(
מחבר הצנרת
אום הפשלה

וודא להשתמש בתמיסת הבדיקה של הבועות המומלץ על ידי
הסיטונאי שלך .אין להשתמש במי סבון ,כיוון שהם עלולים לגרום
לסדקים באומי ההבהקה )מי הסבון עשויים להכיל מלח ,אשר סופג
לחות אשר תקפא לאחר התקררות הצנרת( ו/או יוביל להיווצרות
קורוזיה על המפרקים שהולחמו )מי הסבון עשויים להכיל אמוניה
הגורמת להשפעה קורוזיבית בין אום ההבהקה ולנחושת(.

הנחיות לכיפוף צינורות

השתמש במכופף צינורות לכיפוף .כל כיפופי הצינורות נדרשים להיות עדינים עד
כמה שאפשר )רדיוס הכיפוף צריך להיות  40~30מ"מ או יותר(.

6.3.5

ביצוע הפשלה בקצה הצינור
זהירות

1

טען את המערכת עם גז חנקן עד ללחץ של לפחות  kPa (2 200בר(.
מומלץ להגיע עד ללחץ  (kPa (30 bar 3000כדי לאתר דליפות קטנות.

2

בדוק אם קיימות דליפות דרך ציפוי החיבורים בתמיסת הבדיקה של
הבועות.

3

יש לפרוק את כל גז החנקן.

▪ פעולת הפשלה שלא הושלמה עלולה לגרום לדליפת גז קירור.
▪ אין לעשות שימוש חוזר בהפשלה שכבר בוצעה בעבר .למניעת
דליפת גז הקרר ,יש לבצע הפשלה חדשה.

6.4

חיבור החיווט החשמלי

▪ השתמש באומי ההפשלה המצורפים ליחידה .השימוש באומי
הפשלה אחרים עלול לגרום לדליפת גז הקרר.

6.4.1

אודות חיבור החיווט החשמלי

זרימת עבודה אופיינית

1

חתוך את הצינור באמצעות חותך צינורות.

2

הסר את השבבים ,הבליטות והשאריות כאשר המשטח החתוך פונה כלפי
מטה ,כך שהשבבים לא ייכנסו לתוך הצינור.

b

3
4

a
a
b

חיבור החיווט החשמלי כרוך בדרך כלל בביצוע השלבים הבאים:
בדיקה שמערכת אספקת החשמל עונה על המפרטים החשמליים של
1
היחידות.
חיבור החיווט החשמלי ליחידה החיצונית.
2

חתוך במדויק בזוויות ישרות.
הסר את שבבי הקצה ,הבליטות והשאריות.

חיבור החיווט החשמלי ליחידה הפנימית.
חיבור אספקת החשמל הראשית.

6.4.2

3

הסר את אום ההפשלה משסתום העצירה ושים אותו על הצינור.

4

בצע הפשלה בצינור )הרחבת שוליים בצורת חרוט( .מקם אותו בדיוק
במיקום שמוצג באיור הבא.

אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת חיבור החיווט
החשמלי
מידע
כמו כן ,יש לקרוא את אמצעי הזהירות והדרישות בפרקים הבאים:

A

▪ אמצעי בטיחות כללים
▪ הכנה
סכנה :סכנת התחשמלות
כלי הפשלה עבור
 R410Aאו R32
)מסוג צמדן(

A
5

 0.5~0מ"מ

כלי הפשלה מקובלים
מסוג צמדן

אום פרפר

)סוג (Ridgid

)מסוג (Imperial

 1.5~1.0מ"מ

אזהרה
יש להשתמש תמיד בכבלים מרובי ליבות עבור כבלי אספקת החשמל.

 2.0~1.5מ"מ

אזהרה

בדוק שההפשלה בוצעה כראוי.

b

אם כבל החשמל פגום ,יש להחליף אותו על ידי היצרן ,סוכן השירות
שלו או אנשים מוסמכים אחרים כדי למנוע סכנה.

a

6.4.3
c

הנחיות לחיבור החיווט החשמלי

שים לב לנקודות הבאות:

a
b
c

המשטח הפנימי בקצה שבו בוצעה ההפשלה חייב להיות ללא רבב.
ההפשלה חייבת להיות אחידה ובמעגל מושלם.
ודא שאום ההפשלה מורכב כראוי.

▪ אם נעשה שימוש בחוטים מוליכים בעלי גדילים ,יש להתקין בקצה החוט הדק
קיפול מעוגל .חבר הדק קיפול מעוגל לחוט עד לחלק המכוסה והדק אותו
בעזרת הכלי המתאים.

b

a
a
b

חוט מוליך בעל גדילים
הדק קיפול מעוגל

▪ השתמש בשיטות הבאות להתקנת חוטים:
מדריך עזר למתקין
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תצורה
סוג החוט

6.4.5

שיטת התקנה
cb

חוט בעל ליבה אחת
´AA

´A

c
a

A
a

7

תצורה

7.1

 aחוט מסולסל בעל ליבה אחת
 bבורג

8

 cדסקית שטוחה
bc

חוט מוליך בעל גדילים
עם הדק קיפול מעוגל

cb

a
B

B
a

8.1

הסמכה
סקירה :הכנסה לשימוש

פרק זה מתאר מה יש לעשות ולדעת לצורך הכנסת המערכת לשימוש לאחר
התקנתה.
זרימת עבודה אופיינית

 aהדק

הכנסת המערכת לשימוש כרוכה בדרך כלל בשלבים הבאים:
בדיקת "רשימת הביקורת לפני הכנסת המערכת לשימוש"
1

 bבורג
 cדסקית שטוחה

2

 Xלא מאושר

8.2

ביצוע הפעלת בדיקה של המערכת.

 Oמאושר

מומנט הידוק
גודל בורג

מומנט הידוק )- N•m
ניוטון•מטר(

חיווט
כבל החיבור בין
היחידות
)פנימית↔חיצונית(

M4

1.44~1.18

כבל ממשק משתמש

M3.5

0.97~0.79

רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש

לאחר התקנת היחידה ,ראשית יש לבדוק את הפריטים הבאים .ברגע שכל
הבדיקות להלן יבוצעו ,חובה לסגור את היחידה ,רק לאחר מכן ניתן להפעיל את
היחידה.
קראת את הוראות ההתקנה המלאות ,כמתואר במדריך העזר
למתקין.
היחידות הפנימיות מותקנות כהלכה.
במקרה של שימוש בממשק משתמש לאחוטי :הלוח המעוצב של
היחידה הפנימית מותקן עם המקלט האינפרה-אדום.

▪ הקפד לסלסול את הקצוות אם השימוש נעשה בחוטים בעלי ליבה אחת.
עבודה לא נכונה עלולה להיפלטות חום או להתפרצות אש.

היחידה החיצונית מותקנת במקומה כהלכה.

▪ על חוט ההארקה בין ההקלה לבין המסוף להיות ארוך יותר משאר החוטים.
אין פאזות חסרות או הפוכות.

6.4.4

מפרט של רכיבי החיווט הסטנדרטיים
רכיב

FBA
60+71 35+50

MCA

כבל אספקת
החשמל

המערכת מוארקת כראוי והדקי ההארקה מהודקים היטב.

((a

מתח
שלב
תדירות
גדלי הכבלים

כבל החיבור

A 1.4

A 1.3

100

125+140

A 3.5

A 3.9

הנתיכים או מכשירי ההגנה המקומיים הותקנו על פי מסמך זה ,ולא
נעקפו.
מתח החשמל תואם למתח שעל תווית הזיהוי של היחידה.

V 240~220
~1

אין חיבורים רופפים או רכיבים חשמליים פגומים בקופסת המיתוג.

Hz 50/60
חייב לציית לחקיקה הרלוונטית

התנגדות הבידוד של המדחס תקינה.

מקטע כבל מינימלי של  2.5מ"מ ²וישים
עבור V 240~220

כבל ממשק משתמש

אין רכיבים פגומים או צינורות דחוסים בחללים הפנימיים של
היחידות הפנימיות והחיצוניות.

כבל ויניל עם נדן או כבלים שאורכם
 0.75עד  1.25מ"מ-2) 2חוטי ליבה(

אין דליפות קרר.

מקסימום  500מ'
נתיך שטח מומלץ

A 16

מפסק אוטומטי לדליפת הארקה
)א(

מותקנים צינורות במידות הנכונות והצינורות מבודדים כהלכה.

חייב לציית לחקיקה הרלוונטית

=MCAדירוג האמפר המינימלי של המעגל .הערכים המצוינים הם
ערכים מרביים )לערכים מדויקים ,ראה את הנתונים החשמליים
המתייחסים לשילוב עם יחידות פנימיות(.

▪ הערה כללית :לכבל זינה פנימית ,אם קיים בהתקנה זו ,יש להשתמש לפחות
בכבל .(227IEC41(H03VH‑Y
▪ הערה כללית :לכבל זינה חיצונית ו/או כבל בין יחידות יש להשתמש לפחות
בכבל .(245IEC57 (H05RN‑F
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שסתומי העצירה )גז ונוזל( ביחידה החיצונית פתוחים לחלוטין.

8.3
8.4

לביצוע בדיקה
קודי שגיאה בעת ביצוע הפעלת המבחן

אם היחידה החיצונית לא הותקנה כראוי ,עשויים להופיע בממשק המשתמש קודי
השגיאה הבאים:

מדריך עזר למתקין
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מסירת המערכת למשתמש
סיבה אפשרית

קוד שגיאה

▪ החיווט מנותק או נעשתה טעות בחיווט )בין
לא מוצג דבר
אספקת החשמל ליחידה החיצונית ,בין היחידה
)הטמפרטורה המוגדרת
החיצונית ליחידה הפנימית ,בין היחידה הפנימית
נכון לרגע זה אינה מוצגת(
לממשק המשתמש(.
▪ נשרף הנתיך שבמעגל המודפס )ה (PCB-של
היחידה החיצונית או הפנימית.
 E4 ,E3או L8

▪ שסתומי העצירה סגורים.

11.1
11.1.1

12
סוכן

▪ ישנה חסימה בכניסת האוויר או יציאת האוויר.
חזרה פאזה ,במקרה של יחידות אספקת חשמל
תלת-פאזיות.

E7

הערה :ההפעלה לא תהיה אפשרית .כבה את
אספקת החשמל ,בדוק שוב את החיווט והחלף בין
שניים מתוך שלושת התיילים החשמליים.

מילון מונחים
מפיץ המכירות של המוצר.

מתקין מורשה
אדם בעל מיומנות טכנית המוסמך להתקין את המוצר.
משתמש
האדם שבבעלותו נמצא המוצר ו/או האדם המפעיל את המוצר.

L4

ישנה חסימה בכניסת האוויר או יציאת האוויר.

U0

שסתומי העצירה סגורים.

U2

▪ המתח אינו יציב.

חקיקה בת החלה
כל הדירקטיבות ,החוקים ,התקנות ו/או הקודים הבינלאומיים,
האירופאים ,הלאומיים או המקומיים שהם רלוונטיים וישימים עבור
מוצר או תחום מסוים.

▪ חזרה פאזה ,במקרה של יחידות אספקת חשמל
תלת-פאזיות .הערה :ההפעלה לא תהיה
אפשרית .כבה את אספקת החשמל ,בדוק שוב
את החיווט והחלף בין שניים מתוך שלושת
התיילים החשמליים.

חברת שירות
חברה מוסמכת היכולה לבצע או לתאם את השירות הנדרש למוצר.

 U4או UF

החיווט שבין היחידות שגוי.

UA

היחידות החיצונית והפנימית אינן תואמות זו לזו.

9

מסירת המערכת למשתמש

עם סיום בדיקת ההפעלה של המערכת ,ולאחר שווידאת שהמערכת פועלת
כראוי ,ודא שהדברים הבאים ברורים למשתמש:

חוברת הוראות התקנה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים ,המסבירה כיצד
להתקין ,לקבוע תצורה ולתחזק אותו.
חוברת הוראות הפעלה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים ,המסבירה כיצד
להפעיל אותו.
הוראות תחזוקה
חוברת הוראות שהוגדרה עבור מוצר או יישום מסוים ,המסבירה )אם
הדבר רלוונטי( כיצד להתקין ,לקבוע תצורה ,להפעיל ו/או לתחזק את
המוצר או היישום.

▪ ודא שלמשתמש יש עותק מודפס של מסמך זה ובקש ממנו לשמור עליו לשם
עיון בעתיד .הודע למשתמש שהמסמך המלא זמין להורדה באתר האינטרנט
שצוין לעיל במדריך זה.

אביזרים

▪ הסבר למשתמש כיצד להפעיל כראוי את המערכת ומה עליו לעשות אם יהיו
בעיות.

ציוד אופציונלי
ציוד שיוצר או אושר על ידי " "Daikinושאותו ניתן לשלב במוצר
בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

▪ הראה למשתמש כיצד עליו לפעול על מנת לשמור על פעילותה התקינה של
המערכת.
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תוויות ,חוברות הוראות ,דפי מידע וציוד אשר נמסרו עם המוצר
ושאותם יש להתקין בהתאם להוראות במסמכים הנלווים.

אספקת שטח
ציוד שלא יוצר על ידי " "Daikinושאותו ניתן לשלב במוצר בהתאם
להוראות במסמכים הנלווים.

סילוק
הערה
אין לנסות לפרק את המערכת בעצמכם :פירוק המערכת ,הטיפול
במערכת הקירור ,בשמן או בחלקים אחרים חייבים לעמוד בחקיקה
בת ההחלה .חובה לטפל ביחידות במתקן לטיפול מקצועי עבור שימוש
חוזר ,מחזור והשבה.

11

נתונים טכניים

▪ ערכת משנה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט
המקומי של ) Daikinנגיש לציבור(.
▪ הערכה המלאה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה בDaikin-
) Business Portalנדרש אימות(.

מדריך עזר למתקין
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