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

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

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

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of April 2016
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

*

**

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

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

25 Not*

24 Poznámka*

23 Piezīmes*

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

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2024351-QUA/EMC02-4565

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.021G27/09-2014

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

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

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

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

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

заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

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

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota*

04 Bemerk*

03 Remarque*

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

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

01 Note*

01
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09

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

* = , , 1, 2, 3, ..., 9
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CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

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

RZQG71L9V1B*, RZQG100L9V1B*, RZQG125L9V1B*, RZQG140L9V1B*,
RZQSG100L9V1B*, RZQSG125L9V1B*, RZQSG140L9V1B*,
RZQG71L8Y1B*, RZQG100L8Y1B*, RZQG125L8Y1B*, RZQG140L7Y1B*,
RZQSG100L8Y1B*, RZQSG125L8Y1B*, RZQSG140L7Y1B*,
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Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Wykonanie uruchomienia testowego.........................................
Kody błędów podczas wykonywania próbnego uruchomienia ..
Specjalne ustawienia obowiązujące przy zastosowaniu do
chłodzenia technologicznego ....................................................

4
4

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
8

Informacje o tym dokumencie

Czytelnik docelowy
Autoryzowani instalatorzy
INFORMACJE
To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez
specjalistów lub przeszkolonych użytkowników w sklepach,
pomieszczeniach zakładów przemysłu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do użytku komercyjnego
przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.
Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest częścią zestawu dokumentacji. Pełen
zestaw składa się z następujących elementów:
▪ Ogólne środki ostrożności:
▪ Instrukcja bezpieczeństwa, którą NALEŻY przeczytać przed
przystąpieniem do instalacji
▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
▪ Instrukcja montażu urządzenia zewnętrznego:
▪ Instrukcje dotyczące instalacji
▪ Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnętrznej)
▪ Podręcznik referencyjny dla instalatora:
▪ Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne,…
▪ Format: Pliki w formacie cyfrowym dostępne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

10

Oryginalna dokumentacja została napisana w języku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostałych językach jest
tłumaczeniem.

10
10
10

Dane techniczne

11
11
12
12
12

▪ Podzbiór najbardziej aktualnych danych technicznych jest
dostępny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogólnodostępnej).
▪ Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostępny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

12
12
13
14
14

7 Dane techniczne

15

Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne ..... 15
Schemat prowadzenia przewodów rurowych: Jednostka
zewnętrzna ................................................................................ 15
Schemat okablowania: Jednostka zewnętrzna ......................... 16

Instrukcja montażu

4

1.1

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogą być dostępne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela
handlowego.

14

7.3

Informacje o dokumentacji

9
9
10

6 Utylizacja
7.1
7.2

1

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

2 Informacje o opakowaniu

2

Informacje o opakowaniu

2.1

Jednostka zewnętrzna

2.1.1

Odłączanie akcesoriów od jednostki
zewnętrznej
b

c

1×

2×

d

35

(3

1×

0

ENERG

Y IJA
IE IA

ENERG

>150

)

55

-3

45

2

3

e

1×

0

1×

62

a

4× M12

Y IJA
IE IA

(mm)
a

a

Upewnij się, aby nie zakryć otworów odpływowych w
panelu dolnym urządzenia.

INFORMACJE
Zalecana wysokość górnej wystającej części śrub wynosi
20 mm.

1×
a
b
c
d
e

Ogólne środki ostrożności
Instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej
Opaska do kabli
Etykieta informująca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Etykieta informująca o poborze energii

20

1

UWAGA

3

Przygotowania

3.1

Przygotowanie miejsca montażu

3.1.1

Wymagania dotyczące miejsca instalacji
jednostki zewnętrznej

Należy pamiętać o wskazówkach dotyczących odstępów między
urządzeniami. Patrz rozdział "Dane techniczne" oraz wartości
liczbowe po wewnętrznej stronie pokrywy.

Urządzenie zewnętrzne należy zamocować za pomocą
śrub fundamentowych oraz nakrętek z podkładkami z
tworzywa sztucznego (a). W przypadku usunięcia powłoki
z obszaru mocowania następuje znaczne przyspieszenie
procesu korozji metalu.

a

4.1.2

Instalacja jednostki zewnętrznej

INFORMACJE
Poziom ciśnienia akustycznego jest niższy niż 70 dBA.
Urządzenie zewnętrzne przeznaczone jest tylko do instalacji na
zewnątrz pomieszczeń i w temperaturach otoczenia w zakresie:
Model

Chłodzenie

Ogrzewanie

RZQG

–15~50°C

–20~15,5°C

RZQSG

–15~46°C

–15~15,5°C

4

Montaż

4.1

Montaż jednostki zewnętrznej

4.1.1

Przygotowywanie konstrukcji do montażu

Należy przygotować 4 zestawy śrub fundamentowych, nakrętki i
przekładki (nie należą do wyposażenia):

4× M12

4.1.3

W celu zapewnienia odpływu

Należy upewnić się, że skroplona woda będzie prawidłowo
odprowadzana.
INFORMACJE
W razie potrzeby można użyć zestawu korka odpływu (nie
należy do wyposażenia) w celu zabezpieczenia przed
wyciekiem skroplin.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04
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4 Montaż
UWAGA

≥150 mm

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

4.2

Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego

Otwory odpływowe (odległości podano w mm)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: RYZYKO POPARZENIA

A
160

620

160

4.2.1
(345~355)

B

260
161

279

285

B

36
61
262
416
595

A
B
C
D
E

1

Należy wykonać następujące czynności:
▪ Zdejmij pokrywę serwisową (a) za pomocą śruby (b).
▪ Zdejmij pokrywę wlotu przewodów (c) za pomocą śruby (d).

C
D
E

Strona tłoczna
Odległość pomiędzy punktami zakotwienia
Dolny stelaż
Otwory odpływowe
Otwór do wybicia na śnieg

Podłączanie przewodów czynnika
chłodniczego do jednostki zewnętrznej

a
b
d

c

Śnieg
W regionach, w których występują opady śniegu, może on
gromadzić się w szczelinach między wymiennikiem ciepła a panelem
zewnętrznym. Może to spowodować obniżenie wydajności pracy.
Aby temu zapobiec:
1

2

d

Usuń zaślepkę otworu (a), uderzając w łączenia wkrętakiem
płaskim i młotkiem.

a
a
2

c

b

INFORMACJE

a

Usuń zadziory i zamaluj krawędzie oraz obszar wokół nich farbą
zabezpieczającą, aby zapobiec ich korozji.

4.1.4

Zapobieganie przewróceniu się jednostki
zewnętrznej

Jeśli jednostka jest instalowana w miejscach, w których występują
silne wiatry mogące ją przechylić, należy wykonać następujące
czynności:
1

Przygotuj 2 linki w sposób opisany na poniższej ilustracji (nie
należą do wyposażenia).

2

Umieść 2 linki na jednostce zewnętrznej.

3

Zainstaluj gumowe zabezpieczenie pomiędzy linkami a
jednostką zewnętrzną, aby linki nie porysowały lakieru (nie
należy do wyposażenia).

4

Przymocuj końce linek i naciągnij.

Instrukcja montażu
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Wybierz drogę prowadzenia przewodów (a, b, c lub d).

b

b

b

a

b

▪ Usuń zaślepkę otworu (a) w płycie dolnej lub pokrywie,
uderzając w łączenia wkrętakiem płaskim i młotkiem.
▪ Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalową piłą.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

4 Montaż
UWAGA

OSTRZEŻENIE

Środki ostrożności podczas wybijania otworów:

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urządzenia jako schronienia przez małe
zwierzęta. Małe zwierzęta w kontakcie z częściami
elektrycznymi mogą spowodować awarię, powstanie dymu
lub pożaru.

▪ Należy uważać, aby nie uszkodzić
znajdujących się pod nią przewodów.

obudowy

i

▪ Po wybiciu otworów zalecane jest usunięcie zadziorów
i zamalowanie krawędzi i obszaru wokół nich farbą
zabezpieczającą, aby zapobiec ich korozji.

UWAGA

▪ Podczas prowadzenia przewodów elektrycznych przez
wybite otwory należy owinąć je taśmą ochronną, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.
3

Po zakończeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
próżniowego koniecznie otwórz wszystkie zawory
odcinające. Uruchomienie układu przy zamkniętych
zaworach odcinających może spowodować uszkodzenie
sprężarki.

Należy wykonać następujące czynności:
▪ Podłącz przewód cieczowy (a) do zaworu odcinającego
cieczowego.
▪ Podłącz przewód gazowy (b) do zaworu odcinającego
gazowego.

4.2.2

Określanie potrzeby stosowania pułapek
olejowych

Przedostanie się oleju do sprężarki urządzenia zewnętrznego może
spowodować wystąpienie zjawiska sprężania cieczy lub rozłożenie
oleju. Zjawisku temu można zapobiec, stosując pułapki olejowe na
biegnącym ku górze przewodzie gazowym.

b
a

Sytuacja
4

Należy wykonać następujące czynności:
▪ Zaizoluj przewody cieczowe (a) i gazowe (b).
▪ Owiń zakrzywienia izolacją, a następnie pokryj taśmą
winylową (c).
▪ Upewnij się, że przewody w miejscu instalacji nie stykają się
z podzespołami sprężarki (d).
▪ Zakończenia izolacji należy zabezpieczyć (środkiem
uszczelniającym itp.) (e).

Urządzenie wewnętrzne
jest zainstalowane wyżej
niż urządzenie
zewnętrzne

Działanie
Na każdej 10-metrowej różnicy
wysokości należy zainstalować jedną
pułapkę olejową.

a

f

e

b

10 m

a

d

b

a Biegnący do góry przewód gazowy z
pułapką olejową
b Przewód cieczowy

c

5

Urządzenie zewnętrzne
jest zainstalowane wyżej
niż urządzenie
wewnętrzne

NIE są potrzebne pułapki olejowe.

Jeśli urządzenie zewnętrzne znajduje się nad urządzeniem
wewnętrznym, należy pokryć zawory odcinające (f, zob.
powyżej) materiałem uszczelniającym, tak aby uniemożliwić
wnikanie wilgoci skraplającej się na zaworach odcinających do
urządzenia wewnętrznego.
UWAGA
Na rurach nieosłoniętych mogą tworzyć się skropliny.

6

Ponownie załóż pokrywę serwisową i panel, przez który
przechodzą przewody rurowe.

7

Zabezpiecz
wszelkie
szczeliny
(przykład:
a)
przed
przedostawaniem się śniegu i niewielkich zwierząt do instalacji.

a

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
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4 Montaż
Sprawdzanie przewodów czynnika
chłodniczego

▪ Podłączyć pompę próżniową zarówno do króćca
serwisowego gazowego zaworu odcinającego, jak i do
króćca serwisowego cieczowego zaworu odcinającego
w celu zwiększenia ich sprawności.

f

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

d

e

c

Pozostaw bez zmian przez 4–5 minut i sprawdź ciśnienie:
Jeśli ciśnienie…

g
d
A
B
a
b
c
d
e
f
g
h
i

e

h

Konfiguracja w przypadku pary
Konfiguracja w przypadku dwu
Manometr
Azot
Czynnik chłodniczy
Waga
Pompa próżniowa
Zawór odcinający
Rurociąg główny
Zestaw rozgałęzień przewodów czynnika chłodniczego
Przewody odgałęzień

W układzie nie mam wilgoci.
Ta procedura jest zakończona.

Zwiększa się

W układzie znajduje się wilgoć.
Przejdź do następnego kroku.

3

Wykonuj odsysanie próżniowe przez co najmniej 2 godziny do
ciśnienia na rozgałęźniku wynoszącego −0,1 MPa (−1 bar).

4

Po WYŁĄCZENIU pompy sprawdzaj ciśnienie przez co najmniej
1 godzinę.

5

Jeśli docelowe ciśnienie próżni NIE zostanie osiągnięte lub gdy
próżnia NIE będzie mogła być utrzymana przez 1 godzinę,
wykonaj następujące czynności:
▪ Sprawdź ponownie, czy nie ma wycieków.
▪ Ponownie wykonaj odsysanie próżniowe.
UWAGA
Po zakończeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
próżniowego koniecznie otwórz wszystkie zawory
odcinające. Uruchomienie układu przy zamkniętych
zaworach odcinających może spowodować uszkodzenie
sprężarki.

Sprawdzanie, czy nie ma wycieków
UWAGA
NIE przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego dla
tej jednostki (patrz “PS High” na tabliczce znamionowej
jednostki).

Należy koniecznie stosować roztwór do prób szczelności
zalecanego typu. Nie wolno stosować wody z mydłem,
gdyż może to spowodować pękanie nakrętek kielichowych
(woda z mydłem może zawierać sól, która pochłania
wilgoć, a następnie zamarza po schłodzeniu rur). Sól może
też doprowadzić do korozji połączeń kielichowych (z uwagi
na fakt, że woda z mydłem może zawierać amoniak, który
może wywołać korozję miedzy mosiężną nakrętką
kielichową a miedzianym kielichem).
1

4.4

Napełnianie czynnikiem
chłodniczym

4.4.1

Definicje: L1~L7, H1, H2
Para(a)

L1

3

Całkowicie usuń azot.

Potrójny(a)

L3

Zdublowany podwójny(a)

L2
L3
H1

Sprawdź szczelność, nakładając na wszystkie połączenia
roztwór do prób szczelności.

L2

L1

Naładuj system azotem, uzyskując ciśnienie na poziomie
200 kPa (2 bary). Zaleca się podanie działaniu ciśnienia do
3000 kPa (30 barów) w celu wykrycia niewielkich
nieszczelności.

2

Zdublowany(a)

H1

UWAGA

Wtedy…

Nie zmienia się

i

R410A

4.3.2

2

f

a

b

Wytwórz w systemie próżnię, aż ciśnienie na rozgałęzieniu
wskaże −0,1 MPa (−1 bara).

H2

b

1

L4

L4
L2

L5
L6

L1

L3

H2

c
R410A

H1

A

B

UWAGA

Sprawdzanie przewodów czynnika
chłodniczego: Instalacja
a

Wykonywanie odsysania próżniowego

H1

4.3.1

4.3.3

H2

4.3

L7

L1
(a)

L1
L2~L7
Instrukcja montażu
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Należy założyć, że najdłuższa linia na rysunku odpowiada
faktycznie najdłuższej rurze a najwyższa jednostka na
rysunku odpowiada faktycznie najwyższej jednostce.
Rurociąg główny
Przewody odgałęzień
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

4 Montaż
H1

Różnica wysokości między położonym najwyżej
urządzeniem wewnętrznym a urządzeniem zewnętrznym
Różnica wysokości między położonym najwyżej a
położonym najniżej urządzeniem wewnętrznym
Zestaw rozgałęzień przewodów czynnika chłodniczego

H2

W przypadku powiększonej średnicy przewodu cieczowego:
Długość
R1, R2:

4.4.2

Określanie ilości dodatkowego czynnika
chłodniczego

Określanie konieczności uzupełnienia czynnika chłodniczego o
dodatkową ilość
Sytuacja

(a)

3

0~5 m

5~10 m

0,5 kg

1,0 kg

Nie ma konieczności dodawania
czynnika chłodniczego.

Długość bez napełnienia=

2,0 kg

Tylko dla RZQG100~140.

Przykłady
Układ

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego
(R)

L2=7 m
(Ø6.4 mm)

Obudowa: Bliźniacza, standardowa średnica
przewodu cieczowego

L3=5 m
(Ø6.4 mm)

1 G1 Łącznie Ø9,5 => G1=35 m
G2 Łącznie Ø6,4 => G2=7+5=12 m

L1=35 m (Ø9.5 mm)

▪ 10 m (zmniejszona)

1,5 kg

Wyznacz dodatkową ilość czynnika chłodniczego: R=R1+R2.

Działanie

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
długość niewymagająca
napełnienia

10~15 m(a) 15~20 m(a)

2 Obudowa: G1>30 m

RZQG100

▪ 30 m (standardowa)

R1 Długość=G1−30 m=5 m
=> R1=0,5 kg

▪ 15 m (zwiększona)
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
długość niewymagająca
napełnienia

R2 Długość=G2=12 m

Konieczne jest dodanie czynnika
chłodniczego.
W celu późniejszego
wykorzystania, ilość wybraną z
poniższych tabel należy
zakreślić.

INFORMACJE
Długość przewodów to całkowita długość przewodów
cieczowych w jedną stronę.

=> R2=0,6 kg
3 R
L2=20 m
(Ø6.4 mm)

R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Obudowa: Potrójna, standardowa średnica
przewodu cieczowego

L3=17 m
(Ø6.4 mm)

1 G1 Łącznie Ø9,5=> G1=5 m

L4=17 m
(Ø6.4 mm)

G2 Łącznie Ø6,4 =>
G2=20+17+17=54 m
2 Obudowa: G1≤30 m (i G1+G2>30 m)

L1=5 m (Ø9.5 mm)

Określanie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego (R w kg) (w
przypadku układu podwójnego)

R1 R1=0,0 kg

RZQG125

R2 Długość=G1+G2−30 m=5+54−30=2
9m

L1 (m)

=> R2=0,9 kg
L1 (standardowa): 30~40 m 40~50 m 50~60 m(a) 60~75 m(a)

3 R

R=R1+R2=0,0+0,9=0,9 kg

L1 (zwiększona): 15~20 m 20~25 m 25~30 m(a) 30~35 m(a)
R:
(a)

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Tylko dla RZQG100~140.

Określanie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego (R w kg) (w
przypadku układu bliźniaczego, potrójnego i poczwórnego)
1

Wyznacz wartości G1 i G2.
G1 (m)

Całkowita długość przewodu cieczowego o
średnicy <x>

G2 (m)
2

4.4.3

Tylko model RZQG: Gdy długość przewodów jest mniejsza niż 5 m,
konieczne jest całkowite ponowne napełnienie urządzenia.
Określanie łącznej ilości napełnienia (kg) (w przypadku wyboru
standardowej średnicy przewodu cieczowego)
Długość (m)(a)

Model
5~10

(b)

10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~75

x=Ø9,5 mm (standardowa)

RZQG71

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

x=Ø12,7 mm (zwiększona)

RZQG100~140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Całkowita długość przewodu cieczowego o
średnicy Ø6,4 mm

RZQSG100+125

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQSG140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

—

—

Wyznacz wartości R1 i R2.

(a)

Sytuacja

Działanie

(b)

G1>30 m(a)

Wyznacz R1, korzystając z tabeli
poniżej (długość=G1−30 m)(a) oraz
R2 (długość=G2).

G1≤30 m(a)

R1=0,0 kg.

(zaś G1+G2>30 m)(a)

Wyznacz R2, korzystając z tabeli
ponizej (długość=G1+G2−30 m)(a).

(a)

Obliczanie pełnej ilości napełnienia

Długość = L1 (para); L1+L2 (podwójna, potrójna);
L1+L2+L4 (poczwórna)
Dla RZQG: 3~10 m

Określanie łącznej ilości napełnienia (kg) (w przypadku wyboru
zwiększonej średnicy przewodu cieczowego)
Długość (m)(a)

Model

W przypadku zwiększenia: Zastąp wartość 30 m wartością
15 m.

W przypadku standardowej średnicy przewodu cieczowego:
Długość
20~30 m(a) 30~45 m(a)

10~20 m

R1:

0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

R2:

0,3 kg

0,6 kg

0,9 kg

1,2 kg

5~10 10~15 15~20 20~25 25~30 30~35

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQG100~140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

RZQSG100+125

—

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQSG140

—

3,5

4,0

4,5

5,0

—

—

(a)

0~10 m

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

3~5
RZQG71

Długość = L1 (para); L1+L2 (podwójna, potrójna);
L1+L2+L4 (poczwórna)
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4 Montaż
Określanie łącznej ilości napełnienia (kg) (w przypadku wyboru
zmniejszonej średnicy przewodu cieczowego)
3~5

5~10

RZQG71

1,9

1,9

RZQG100~140

3,0

3,0

RZQSG100+125

—

1,9

RZQSG140

—

3,0

4.4.4

Przepisy prawa dotyczące fluorowanych gazów
cieplarnianych
wymagają,
aby
ilość
czynnika
chłodniczego, jaką napełnione jest urządzenie, podana
była zarówno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO2.

Długość (m)(a)

Model

(a)

UWAGA

Wzór na obliczenie ilości wyrażonej w tonach
ekwiwalentu CO2: Wartość GWP czynnika chłodniczego ×
łączne napełnienie czynnikiem [w kg]/1000
Użyj wartości GWP podanej na etykiecie informującej o
ilości czynnika chłodniczego. Wartość GWP zależy od
aktualnych przepisów prawa dotyczące fluorowanych
gazów cieplarnianych. Wartość GWP podana w instrukcji
może być nieaktualna.

Długość = L1 (para); L1+L2 (podwójna, potrójna);
L1+L2+L4 (poczwórna)

Napełnianie czynnikiem chłodniczym:
Instalacja

2

Patrz "4.3.1 Sprawdzanie przewodów czynnika chłodniczego:
Instalacja" na stronie 8.

4.4.5

Napełnianie dodatkową ilością czynnika
chłodniczego

Zamocuj plakietkę po wewnętrznej stronie urządzenia
zewnętrznego. Na plakietce ze schematem okablowania
znajduje się specjalne miejsce na tę plakietkę.

4.5

Podłączanie okablowania
elektrycznego

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO:
RYZYKO
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

▪ Należy stosować wyłącznie czynnik chłodniczy R410A.
Użycie innych substancji może doprowadzić do
wybuchu lub wypadku.

PORAŻENIA

OSTRZEŻENIE

▪ Czynnik chłodniczy R410A zawiera fluorowane gazy
cieplarniane.
Jego
wartość
wskaźnika
odzwierciedlającego
potencjał
tworzenia
efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 2087,5. Gazów tych NIE
WOLNO uwalniać do atmosfery.

Jako przewody zasilające
przewodów wielożyłowych.

ZAWSZE

należy

używać

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

▪ Podczas napełniania czynnikiem chłodniczym należy
zawsze nosić rękawice ochronne i okulary.
Wymagania wstępne: Przed napełnieniem dodatkową ilością
czynnika chłodniczego należy upewnić się, że przewody czynnika
zostały podłączone i sprawdzone (wykonując próbę szczelności i
odsysanie próżniowe).
1

Podłącz butlę z czynnikiem chłodniczym do otworu
serwisowego zaworu odcinającego po stronie gazowej oraz do
otworu serwisowego zaworu odcinającego po stronie cieczowej.

4.5.1

2

Napełnij dodatkową ilością czynnika chłodniczego.

RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1

3

Otwórz zawory odcinające.

Sprzęt zgodny z normą EN/IEC 61000‑3‑12 (Europejska/
Międzynarodowa Norma Techniczna nakłada ograniczenia odnośnie
prądów harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do
układów niskonapięciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o
prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na fazę).

4.4.6
1

Przyklejanie etykiety informującej o
fluorowanych gazach cieplarnianych

Wypełnić etykietę zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a

Contains fluorinated greenhouse gases

f

RXXX

1 =

kg

b

2 =

kg

c

1 + 2 =

kg

d

tCO2eq

e

GWP: XXX

2

1

GWP × kg
1000

a

b
c
d
e

f

=

Jeśli razem z urządzeniem dostarczona została
wielojęzyczna etykieta dotycząca fluorowanych gazów
cieplarnianych (patrz wyposażenie dodatkowe), należy
odkleić wariant z odpowiednim językiem i nakleić na a.
Fabryczne napełnienie czynnikiem: patrz tabliczka
znamionowa urządzenia
Napełnienie dodatkową ilością czynnika chłodniczego
Łączna ilość czynnika chłodniczego
Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych dla całej
instalacji chłodniczej wyrażona w tonach równoważnika
CO2.
GWP = wskaźnik odzwierciedlający potencjał tworzenia
efektu cieplarnianego

Informacje na temat zgodności
elektrycznej

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1
Wyposażenie spełniające wymogi:
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 pod warunkiem, że moc zwarciowa Ssc jest
większa lub równa minimalnej wartości Ssc w punkcie styku
między układem zasilania użytkownika a siecią publiczną.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 = Europejska/Międzynarodowa Norma
Techniczna
nakłada
ograniczenia
odnośnie
prądów
harmonicznych wytwarzanych przez sprzęt podłączony do
układów
niskonapięciowych
publicznej
sieci
elektroenergetycznej o prądzie wejściowym >16 A i ≤75 A na
fazę.
▪ Na
instalatorze
lub
użytkowniku
systemu
ciąży
odpowiedzialność zapewnienia (a w razie potrzeby także
konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podłączenia
urządzenia wyłącznie do układu zasilania o mocy zwarciowej
Ssc większej lub równej minimalnej wartości Ssc.
Model
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

Instrukcja montażu
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Minimalna wartość
Ssc
1170 kVA(a)

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

4 Montaż
(a)

4.5.2

Podana wartość jest wartością najbardziej restrykcyjną.
Specyficzne dane produktu można znaleźć w katalogach
technicznych.

Specyfikacja standardowych elementów elektrycznych
Podzespół

RZQG

RZQSG

V1
MCA(a)

Kabel zasilający

Y1
125+140

71

100

125+140

100

125+140

100

125

140

20,6 A

32,0 A

33,5 A

14,0 A

21,0 A

22,5 A

32,0 A

33,5 A

17,7 A

19,2 A

22,5 A

Fazy

230 V

400 V

1~

3N~

230 V

400 V

1~

3N~

Częstotliwoś
ć

50 Hz

Przekroje
przewodów

Muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami

Kable połączeniowe

Minimalny przekrój kabla wynosi 2,5 mm²; kabel musi być przystosowany do napięcia 230 V

Zalecany bezpiecznik zewnętrzny

25 A

40 A

Detektor prądu upływowego z
wyłącznikiem

4.5.3

Y1

100

Napięcie

(a)

V1

71

16 A

25 A

40 A

20 A

25 A

Musi być zgodny z obowiązującymi przepisami

MCA=Minimalny prąd obwodu. Podano wartości maksymalne (dokładne wartości dla połączeń z urządzeniami wewnętrznymi podano w punkcie
dot. parametrów elektrycznych).
e

Podłączanie przewodów elektrycznych do
jednostki zewnętrznej

Interfejs komunikacji z użytkownikiem

UWAGA

a

▪ Należy
przestrzegać
schematu
przewodów
elektrycznych przy instalacji przewodów elektrycznych
(dostarczanego z urządzeniem, znajdującego się po
wewnętrznej stronie panelu przedniego).

b

▪ Sprawdź, czy przewody elektryczne NIE blokują
możliwości
ponownego
zamocowania
pokrywy
serwisowej.
Usuń pokrywę akcesoriów.

2

Podłącz kable połączeniowe i zasilające w następujący sposób:

Y1
c

c

1

V1
1~ 50 Hz
220-240 V

V1
c

c

Y1
3N~ 50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

c
d
b

b
L1 L2 L3 N

a

d
e
f
a
b
c
d
e
f

a

e

I, II, III, IV
M, S
a
b
c
d

Skrzynka elektryczna
Płyta mocująca zaworu odcinającego
Uziemienie
Opaska do kabli
Kabel połączeniowy
Kabel zasilający

3

Kable (zasilające i łączące urządzenia) należy zamocować
opaską kablową do płyty mocującej zawór odcinający i
poprowadzić przewody zgodnie z ilustracją powyżej.

4

Wybierz otwór do wybicia i usuń zaślepkę, uderzając w łączenia
wkrętakiem płaskim i młotkiem.

5

Poprowadzić przewody po stelażu i podłączyć do niego w
miejscu otworu do wybicia.

a

a

d
e
f

Para, podwójny, potrójny, poczwórny
nadrzędne, podrzędne
Kable połączeniowe
Kabel zasilający
Detektor prądu upływowego z wyłącznikiem
Bezpiecznik

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

Instrukcja montażu

11

5 Rozruch
Prowadzenie po
stelażu

a
b
c
d
e
f

Wybrać jedną z 3 możliwości:

3

b
a

2

1

2

b
a

Jeśli, po zakończeniu montażu, czynnik chłodniczy
gromadzi się w sprężarce, opór izolacji może spaść, lecz
jeśli będzie wynosił nie mniej niż 1 MΩ, urządzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

b Kabel połączeniowy
Przy prowadzeniu kabli z urządzenia,
przez wybity otwór można przełożyć tuleję
ochronną na przewody (wkładki PG).
Jeśli nie jest stosowany kanał kablowy,
należy zabezpieczać przewody rurami
winylowymi, by krawędź otworu wybitego
nie przecięła przewodów.

▪ Do pomiaru izolacji należy stosować megatester 500 V.
▪ Megatestera nie wolno używać do obwodów niskiego
napięcia.
1

bc

d

Zmierz rezystancję izolacji między biegunami.
Sytuacja

A B

a

Sprawdzanie rezystancji izolacji sprężarki
UWAGA

a Kabel zasilający
Podłączanie do
stelażu

Załóż pokrywę serwisową.

4.6.2

b
a

Przewód gazowy
Izolacja przewodu gazowego
Kable połączeniowe
Przewód cieczowy
Izolacja przewodu cieczowego
Taśma wykończeniowa

2

e

Działanie

≥1 MΩ

Opór izolacji jest prawidłowy. Ta procedura
jest zakończona.

<1 MΩ

Opór izolacji jest nieprawidłowy. Przejdź
do następnego kroku.

Włącz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.
Wynik: Sprężarka nagrzeje się, co umożliwi odparowanie
czynnika chłodniczego w sprężarce.

A Wewnątrz urządzenia zewnętrznego
3

A Na zewnątrz urządzenia zewnętrznego

Ponownie zmierz rezystancję izolacji.

a Przewód
b Tuleja

5

c Nakrętka

Rozruch

d Stelaż

UWAGA

e Wąż

NIGDY nie wolno obsługiwać jednostki bez termistorów i/
lub
czujników
ciśnienia/przełączników.
Może
to
doprowadzić do spalenia sprężarki.

UWAGA
Środki ostrożności podczas wybijania otworów:
▪ Należy uważać, aby nie uszkodzić
znajdujących się pod nią przewodów.

obudowy

i

▪ Po wybiciu otworów zalecane jest usunięcie zadziorów
i zamalowanie krawędzi i obszaru wokół nich farbą
zabezpieczającą, aby zapobiec ich korozji.
▪ Podczas prowadzenia przewodów elektrycznych przez
wybite otwory należy owinąć je taśmą ochronną, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.
6

Ponownie zamocować pokrywę serwisową.

7

Podłączyć wyłącznik prądu upływowego i bezpiecznik i
połączyć je z linią zasilania.

4.6

Kończenie instalacji jednostki
zewnętrznej

4.6.1
1

Kończenie instalacji jednostki
zewnętrznej

Zaizoluj i przymocuj przewód czynnika chłodniczego i przewód
połączeniowy w następujący sposób:

c
a
b
f
Instrukcja montażu
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5.1

Lista kontrolna przed rozruchem

Przed instalacją urządzenia należy skontrolować następujące
elementy. Po sprawdzeniu poniższych elementów NALEŻY
zamknąć urządzenie — dopiero wtedy można je podłączyć do
zasilania.
Przeczytano pełne instrukcje instalacji zgodnie z opisem
w przewodniku odniesienia dla instalatora.
Jednostki wewnętrzne są zainstalowane prawidłowo.
W przypadku użycia bezprzewodowego interfejsu
użytkownika: Zainstalowano panel ozdobny urządzenia
wewnętrznego z odbiornikiem podczerwieni.
Jednostka zewnętrzna jest zainstalowana prawidłowo.
Następujące
okablowanie
zostało
poprowadzone
zgodnie z niniejszym dokumentem i obowiązującymi
przepisania prawa:
▪ Między lokalnym panelem zasilania a jednostką
zewnętrzną
▪ Między urządzeniem zewnętrznym a urządzeniem
wewnętrznym (urządzenie nadrzędne)
▪ Między urządzeniami wewnętrznymi
BRAK brakujących lub odwróconych faz.

d
e

System jest prawidłowo uziemiony zaciski uziemienia
zaciśnięte.
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
4P385521-1C – 2019.04

5 Rozruch
Nr

Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urządzenia
ochronne są zainstalowane zgodnie z niniejszym
dokumentem i NIE zostały ominięte.

Działanie

2

Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej
4 sekundy.

3

Wybierz Funkcja testu.

Napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce
znamionowej jednostki.

Wynik
Zostanie wyświetlone
menu Ustawienia
serwisowe.

NIE ma luźnych połączeń ani uszkodzonych
komponentów elektrycznych w skrzynce elektrycznej.
Opór izolacji sprężarki jest prawidłowy.

Ustawienia serwisowe

NIE ma uszkodzonych komponentów ani ściśniętych
rur w środku jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

Zatw.

NIE ma wycieków czynnika chłodniczego.
4

Naciśnij.

Ustawienie

W menu głównym pojawi
się Funkcja testu.

Zainstalowane są rury właściwego rozmiaru i są one
właściwie izolowane.
Zawory odcinające (gazowe i cieczowe) w jednostce
zewnętrznej są całkowicie otwarte.

5.2

1/3

Funkcja testu
Kontakt do serwisu
Ustawienia
Ogranicz. wyd.
Min różnica nastaw
Adres grupy

Chłodz.

Funkcja
Zatw.testu

Wykonanie uruchomienia
testowego

5

To zadanie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z
interfejsu użytkownika urządzenia BRC1E52.

Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej
10 sekund.

Ustawienie

Rozpoczyna się praca w
trybie testowym.

▪ W przypadku urządzenia BRC1E51 należy zapoznać się z
instrukcją instalacji interfejsu użytkownika.
▪ W przypadku urządzenia BRC1D należy zapoznać się z instrukcją
serwisową interfejsu użytkownika.

3

Sprawdzaj warunki działania przez 3 minuty.

4

Sprawdzaj kierunek nawiewu powietrza.

UWAGA

Nr

Pracy w trybie testowym nie należy przerywać.

1

Działanie
Naciśnij.

Ilość pow.
Niska

INFORMACJE
Podświetlenie. Do wykonania operacji włączania/
wyłączania z poziomu interfejsu użytkownika podświetlenie
nie jest potrzebne. W przypadku wszelkich pozostałych
czynności konieczne jest jego uprzednie włączenie.
Podświetlenie działa przez około ±30 sekund po
naciśnięciu dowolnego z przycisków.
1

2

Zatw.
Zatw.

2

Wybierz Pozycja 0.

Zatw.

Nr

Działanie

1

Otwórz zawór odcinający cieczowy i zawór odcinający
gazowy, usuwając nakrętkę i przekręcając kluczem
sześciokątnym w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara, aż do odczuwalnego oporu.

2

Zamknąć pokrywę serwisową, aby zapobiec
porażeniom prądem elektrycznym.

3

Aby chronić sprężarkę przed uszkodzeniem, zasilanie
urządzenia należy włączyć na 6 godzin przed jego
uruchomieniem.

1

Zmień położenie.

Ustawienie
Ustawienie

Kierunek
Pozycja 0

Ustawienia

Jeśli kierownica powietrza
urządzenia wewnętrznego
porusza się, oznacza to,
że urządzenie działa
prawidłowo.
W przeciwnym wypadku
występują pewne
nieprawidłowości.

4

Naciśnij.

Wyświetlane jest menu
główne.

Korzystając z interfejsu użytkownika, ustawić
urządzenie w trybie chłodzenia.

Uruchomić urządzenie w trybie testowym.
Nr

3

Kierunek
Pozycja 0

Ilość/kierunek powietrza
Ilość pow.
Niska

Należy wykonać kroki wstępne.

4

Wynik
Ilość/kierunek powietrza

Działanie
Przejdź do menu
głównego.

5
Wynik

Chłodz.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Klimatyzatory typu Split
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Ustaw

28°C

Przerwij pracę w trybie testowym.
Nume
r
1

Działanie
Naciśnij i przytrzymaj
przez co najmniej
4 sekundy.

Wynik
Zostanie wyświetlone
menu Ustawienia
serwisowe.

Instrukcja montażu
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6 Utylizacja
Nume
r
2

Działanie

Wynik

Wybierz Funkcja testu.

Ustawienia serwisowe

5.4
1/3

Funkcja testu
Kontakt do serwisu
Ustawienia
Ogranicz. wyd.
Min różnica nastaw
Adres grupy
Zatw.

3

Naciśnij.

Specjalne ustawienia
obowiązujące przy zastosowaniu
do chłodzenia technologicznego

Jeśli system używany jest do chłodzenia technologicznego, należy
zastosować następujące ustawienia pilota zdalnego sterowania:

Ustawienie

Uwaga: Chłodzenie technologiczne jest możliwe tylko w przypadku
serii Smart (RZQG).

Urządzenie powróci do
normalnej pracy i
wyświetlone zostanie
menu główne.

Konfiguracja w miejscu
instalacji
16(26)–02–03

5.3

16(26)–07–02
(tylko w przypadku
RZQG_V1)

Kody błędów podczas
wykonywania próbnego
uruchomienia

Kod błędu

(bieżąca nastawa
temperatury nie jest
wyświetlana)

Możliwa przyczyna

E3, E4 lub L8

na płytce drukowanej
zewnętrznego
uległ

Utylizacja
NIE należy podejmować prób samodzielnego demontażu
układu:
demontaż
układu,
utylizacja
czynnika
chłodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementów
MUSZĄ przebiegać zgodnie z właściwymi przepisami.
Jednostki MUSZĄ być poddane obróbce przez
wyspecjalizowaną
stację
w
celu
ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

▪ Zawory odcinające są zamknięte.
▪ Wlot
lub
wylot
zablokowany.

E7

6

UWAGA

▪ Rozłączenie lub błąd przy podłączaniu
przewodów (między źródłem zasilania i
urządzeniem
zewnętrznym,
między
urządzeniem
zewnętrznym
a
wewnętrznym,
między
urządzeniem
wewnętrznym a pilotem).
▪ Bezpiecznik
urządzenia
przepaleniu.

Instrukcje dotyczące ustawiania
znajdują się w podręczniku użytkownika
pilota zdalnego sterowania.

13(23)–00–03

Jeśli instalacja urządzenia zewnętrznego NIE została wykonana
prawidłowo, w interfejsie użytkownika mogą być wyświetlane
następujące kody błędów:
Brak informacji na
wyświetlaczu

Opis

powietrza

jest

Brak fazy w przypadku urządzeń z
zasilaniem trójfazowym.
Uwaga: Eksploatacja stanie się
niemożliwa. Wyłączyć zasilanie, ponownie
sprawdzić okablowanie i przełączyć
pozycję dwóch z trzech kabli elektrycznych.

L4

Wlot lub wylot powietrza jest zablokowany.

U0

Zawory odcinające są zamknięte.

U2

▪ Istnieje niewyrównoważenie napięcia.
▪ Brak fazy w przypadku urządzeń z
zasilaniem
trójfazowym.
Uwaga:
Eksploatacja stanie się niemożliwa.
Wyłączyć zasilanie, ponownie sprawdzić
okablowanie i przełączyć pozycję dwóch
z trzech kabli elektrycznych.

U4 lub UF

Przewód odgałęzienia łączącego
urządzenia jest podłączony nieprawidłowo.

UA

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne są
niezgodne.
UWAGA
▪ Detektor zabezpieczający przed odwróceniem faz
działa tylko przy uruchamianiu urządzenia. W wyniku
tego wykrywanie odwrócenia faz nie odbywa się w
czasie normalnej pracy urządzenia.
▪ Zadaniem
detektora
zabezpieczającego
przed
odwróceniem faz jest zatrzymanie urządzenia w
przypadku nieprawidłowości podczas uruchamiania.
▪ Należy zamienić 2 z 3 faz (L1, L2 i L3) podczas
działania
układu
zabezpieczającego
przed
odwróceniem faz.

Instrukcja montażu
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7 Dane techniczne

7

Dane techniczne

Wybrane najnowsze dane techniczne są dostępne na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin (publicznie dostępnej). Pełne najnowsze
dane techniczne są dostępne w Daikin Business Portal (wymagane logowanie).

7.1

Wymagana przestrzeń serwisowa: Urządzenie zewnętrzne

Strona ssawna

Na poniższych rysunkach przestrzeń serwisową po stronie ssawnej pokazano przy założeniu temperatury
35°C t.such. i pracy w trybie chłodzenia. W następujących sytuacjach należy przewidzieć więcej miejsca:
▪ gdy temperatura po stronie ssawnej regularnie przekracza tę temperaturę;
▪ gdy oczekuje się, że obciążenie cieplne urządzeń zewnętrznych będzie regularnie przekraczać maksymalną
wydajność pracy.

Strona tłoczna

Podczas lokalizowania urządzeń należy wziąć pod uwagę prace związane z instalacją czynnika chłodniczego. Jeśli
układ ten nie odpowiada żadnemu z układów poniżej, należy skontaktować się z dealerem.

Jedno urządzenie | (

) | Jeden rząd urządzeń (

)

Zobacz rysunek 1 na wewnętrznej stronie przedniej okładki.
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

Przeszkody (ściany/przegrody)
Przeszkoda (sufit)
Minimalna wielkość przestrzeni serwisowej między urządzeniem a przeszkodami A, B, C, D i E
Maksymalna odległość między urządzeniem a krawędzią przeszkody E, w kierunku przeszkody B
Maksymalna odległość między urządzeniem a krawędzią przeszkody E, w kierunku przeszkody D
Wysokość urządzenia
Wysokość przeszkód B i D
Należy zabezpieczyć stelaż od dołu, uniemożliwiając powtórne zasysanie powietrza wylotowego od dołu urządzenia.
Możliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urządzeń.
Niedozwolone

Wiele rzędów urządzeń (

)

Zobacz rysunek 2 na wewnętrznej stronie przedniej okładki.
Urządzenia w stosie (maks. 2 poziomy) (

)

Zobacz rysunek 3 na wewnętrznej stronie przedniej okładki.
A1=>A2

B1=>B2

7.2

(A1) Istnieje niebezpieczeństwo ściekania i zamarzania skroplin między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
(A2) Następnie należy zainstalować zadaszenie między urządzeniami górnymi a dolnymi. Górne urządzenie należy zainstalować na tyle wysoko
nad dolnym, aby na panelu dolnym górnego urządzenia nie gromadził się lód.
(B1) Jeśli nie ma niebezpieczeństwa ściekania i zamarzania skroplin między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi…
(B2) Wówczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna, lecz uszczelnienie szczelin między górnymi a dolnymi urządzeniami pozwala
zabezpieczyć przed ponownym zasysaniem powietrza wylotowego od dołu urządzenia.

Schemat prowadzenia przewodów
rurowych: Jednostka zewnętrzna

R1T
Y1E

e

e

R6T

M1F-M2F

f
R5T

h

R4T
Y1S

S1PL

j
R3T

a
b

S1PH

c
c

i

R2T

M1C

d
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g

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
M1C
M1F‑M2F
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
S1PH
S1PL
Y1E
Y1S

Przewody rurowe w miejscu instalacji (cieczowe: przyłącze
kielichowe Ø9,5)
Przewody rurowe w miejscu instalacji (gazowe: przyłącze
kielichowe Ø15,9)
Zawór odcinający (z otworem serwisowym 5/16")
Akumulator
Filtr
Wymiennik ciepła
Wewnętrzny otwór serwisowy 5/16"
Chłodzenie skrzynki elektrycznej (dotyczy tylko
RZQ(S)G_V1)
Zbiornik akumulacyjny sprężarki
Zawór zwrotny (dotyczy tylko modelu RZQG71,
RZQSG100 i RZQSG125)
Silnik (sprężarki)
Silnik elektryczny (wentylatora dolnego i górnego)
Termistor (powietrze)
Termistor (zrzut)
Termistor (ssanie)
Termistor (wymiennik ciepła)
Termistor (wymiennik ciepła środkowy)
Termistor (ciecze)
Wyłącznik wysokociśnieniowy
Wyłącznik niskociśnieniowy (dotyczy tylko RZQ(S)G_V1)
Elektroniczny zawór rozprężny
Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)
Ogrzewanie
Chłodzenie
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7.3

Schemat okablowania: Jednostka
zewnętrzna

H1P~H7P

Dioda elektroluminescencyjna
(serwisowa – pomarańczowa)

HAP

Z urządzeniem dostarczany jest schemat przewodów elektrycznych
(znajduje się on po wewnętrznej stronie panelu przedniego).

Dioda elektroluminescencyjna
(serwisowa – zielona)

K1M, K11M

Stycznik magnetyczny

Uwagi dotyczące modelu RZQ(S)G_V1:

K1R

Przekaźnik magnetyczny (Y1S)

1

Symbole (zob. legenda).

(RZQ(S)G_V1)

2

Kolory (zob. legenda).

K1R

3

Niniejszy schemat okablowania dotyczy wyłącznie urządzenia
zewnętrznego.

(RZQ(S)G_Y1)

4

Informacje o obsłudze urządzeń BS1~BS4 oraz
przełączników DS1 podano na naklejce ze schematem
okablowania (z tyłu pokrywy serwisowej).

K2R

5
6

7

▪ K1R (A1P): Przekaźnik magnetyczny
(Y1S)
▪ K1R (A2P): Przekaźnik magnetyczny
Przekaźnik magnetyczny

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

Podczas pracy należy uważać, aby nie zwierać urządzeń
zabezpieczających S1PH i S1PL.

K2R
(RZQ(S)G_Y1)

Wytyczne dotyczące sposobu ustawiania przełączników
zawiera instrukcja serwisowa (DS1). Fabryczne ustawienie
wszystkich przełączników to "OFF".

▪ K2R (A1P): Przekaźnik magnetyczny
(opcja E1H)
▪ K2R (A2P): Przekaźnik magnetyczny

Informacje na temat podłączania okablowania do urządzeń
X6A, X28A i X77A zawierają tabela kombinacji oraz instrukcja
urządzeń opcjonalnych.

Uwagi dotyczące modelu RZQ(S)G_Y1:

K10R, K13R~K15R

Przekaźnik magnetyczny

K4R

Przekaźnik magnetyczny E1H (opcja)

L1R~L3R

Reaktor

M1C

Silnik (sprężarki)

M1F

Silnik elektryczny (wentylatora górnego)
Silnik elektryczny (wentylatora dolnego)

1

Niniejszy schemat okablowania dotyczy wyłącznie urządzenia
zewnętrznego.

M2F
PS

Zasilacz impulsowy

2

Informacje na temat podłączania okablowania do urządzeń
X6A, X28A i X77A zawierają tabela kombinacji oraz instrukcja
urządzeń opcjonalnych.

Q1DI

Detektor prądu upływowego z
wyłącznikiem (nie należy do
wyposażenia)

3

Informacje o obsłudze urządzeń BS1~BS4 oraz
przełączników DS1 podano na naklejce ze schematem
okablowania (z tyłu pokrywy serwisowej).

R1~R6

Rezystor

R1T

Termistor (powietrze)

R2T

Termistor (zrzut)

R3T

Termistor (ssanie)

Wytyczne dotyczące sposobu ustawiania przełączników
zawiera instrukcja serwisowa (DS1). Fabryczne ustawienie
wszystkich przełączników to "OFF".

R4T

Termistor (wymiennik ciepła)

R5T

Termistor (wymiennik ciepła środkowy)

R6T

Termistor (ciecze)

Dotyczy tylko klasy 71.

R7T

Termistor (żebro)

4
5

6

Podczas pracy należy uważać, aby nie zwierać urządzenia
zabezpieczającego S1PH.

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

Legenda dotycząca schematów instalacji elektrycznych:
A1P~A2P

Płytka drukowana

BS1~BS4

Przycisk

C1~C3

Kondensator

DS1

Przełącznik DIP

E1H

Mata grzejna panelu dolnego (opcja)

R7T, R8T
(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

▪ F1U, F2U: Bezpiecznik

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

▪ F6U: Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V)
Bezpiecznik

F1U~F8U

▪ F1U~F4U: Bezpiecznik

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

▪ F6U: Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V)

F1U~F8U
(RZQ(S)G_Y1)

▪ F7U,
F8U:
1,0 A/250 V)

▪ F1U
(A2P):
5,0 A/250 V)
▪ F3U~F6U:
6,3 A/250 V)
▪ F7U,
F8U:
1,0 A/250 V)
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Bezpiecznik

▪ F1U,
F2U:
(31,5 A/250 V)

Termistor (żebro)

(RZQ(S)G_Y1)

F1U~F8U

▪ F7U,
F8U:
1,0 A/250 V)

R10T

Termistor (dodatni współczynnik
temperatury)

(F

(F

Bezpiecznik
Bezpiecznik

Bezpiecznik
Bezpiecznik

(T
(T
(F

RC

Obwód odbiornika sygnału

S1PH

Wyłącznik wysokociśnieniowy

S1PL

Wyłącznik niskociśnieniowy

TC

Obwód transmisji sygnału

V1D~V4D

Dioda

V1R

Moduł zasilania IGBT

V2R, V3R

Moduł diodowy

V1T~V3T

Tranzystor bipolarny z izolowaną
bramką (IGBT)

X6A

Złącze (opcja)

X1M

Listwa zaciskowa

Y1E

Elektroniczny zawór rozprężny

Y1S

Zawór elektromagnetyczny (4-drogowy)

Z1C~Z6C

Filtr przeciwzakłóceniowy (z rdzeniem
ferrytowym)

Z1F~Z6F

Filtr zakłóceń
RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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7 Dane techniczne
Symbole:
L

Pod napięciem

N

Zero
Okablowanie w miejscu instalacji
Listwa zaciskowa
Złącze
Złącze przekaźnika
Podłączanie
Uziemienie ochronne
Uziemienie bezzakłóceniowe
Zacisk
Opcja

Kolory:
BLK

Czarny

BLU

Niebieski

BRN

Brązowy

GRN

Zielony

ORG

Pomarańczowy

RED

Czerwony

WHT

Biały

YLW

Żółty
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