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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

13**
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17**
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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*
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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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5 Αρχική εκκίνηση
5.1
5.2
5.3

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5
5

1.1

Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Στοχευόμενο κοινό
Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από
εξειδικευμένους
ή
εκπαιδευμένους
χρήστες
σε
καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία και φάρμες, ή για
εμπορική χρήση από απλούς χρήστες.
Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12

12

▪ Οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να διαβάσετε πριν την
εγκατάσταση
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)
▪ Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης:
▪ Προετοιμασία εγκατάστασης, δεδομένα αναφοράς,…
▪ Μορφή:
Ψηφιακά
αρχεία
στη
διεύθυνση
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.

Τεχνικά μηχανικά δεδομένα
▪ Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην
περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).
▪ Όλο το σετ των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην
Daikin extranet (χρειάζεται έγκριση).

15
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RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

2 Πληροφορίες για τη συσκευασία

2

Πληροφορίες για τη
συσκευασία

2.1

Εξωτερική μονάδα

2.1.1

Αφαίρεση των αξεσουάρ από την
εξωτερική μονάδα
b

c

1×

2×

(3

>150

5)

e

1×

ENERG

Y IJA
IE IA

ENERG

Y IJA
IE IA

(mm)
a

1

a

Φροντίστε να μην καλύψετε τις οπές αποστράγγισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
Στήριγμα καλωδίων
Ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
Ετικέτα ενέργειας

Το συνιστώμενο ύψος του επάνω προεξέχοντος τμήματος
των μπουλονιών πρέπει να είναι 20 mm.

20

a
b
c
d
e

0

5
-3

d

1×

1×

35

45

2

0

1×

62

a

4× M12

3

Προετοιμασία

3.1

Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης

3.1.1

Απαιτήσεις θέσης εγκατάστασης της
εξωτερικής μονάδας

Να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες αποστάσεων. Δείτε το κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά» και τις εικόνες στο εσωτερικό του
μπροστινού καλύμματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στερεώστε την εξωτερική μονάδα στα μπουλόνια
αγκύρωσης χρησιμοποιώντας παξιμάδια με δακτυλίους
ρητίνης (a). Αν η επίστρωση στην περιοχή στερέωσης
αφαιρεθεί, τα παξιμάδια θα σκουριάσουν εύκολα.

a

4.1.2

Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερο από 70 dBA.
Η εξωτερική μονάδα είναι
εγκατάσταση σε εξωτερικό
περιβάλλοντος μεταξύ:

σχεδιασμένη αποκλειστικά για
χώρο και για θερμοκρασίες

Μοντέλο

Ψύξη

Θέρμανση

RZQG

–15~50°C

–20~15,5°C

RZQSG

–15~46°C

–15~15,5°C

4

Εγκατάσταση

4.1

Τοποθέτηση της εξωτερικής
μονάδας

4× M12

4.1.3

Παροχή αποστράγγισης

Βεβαιωθείτε ότι η συμπύκνωση υγρασίας εκκενώνεται σωστά.

4.1.1

Παροχή της υποδομής εγκατάστασης

Προετοιμάστε 4 σετ από μπουλόνια αγκύρωσης, παξιμάδια και
ροδέλες (του εμπορίου), ως εξής:

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εάν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ τάπας
αποστράγγισης (του εμπορίου) ώστε να αποφύγετε την
ενστάλαξη του νερού αποστράγγισης.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

5

4 Εγκατάσταση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

≥150 mm

Στην περίπτωση που οι οπές αποστράγγισης της
εξωτερικής μονάδας καλύπτονται από τη βάση στήριξης ή
από την επιφάνεια του δαπέδου, ανασηκώστε τη μονάδα
προκειμένου να αφήσετε ελεύθερο χώρο μεγαλύτερο από
150 mm κάτω από την εξωτερική μονάδα.

Σύνδεση των σωληνώσεων
ψυκτικού

4.2

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Οπές αποστράγγισης (διαστάσεις σε mm)

A
160

620

4.2.1

160

Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την
εξωτερική μονάδα

(345~355)

1

B

260
161

279

285

B

36
61
262
416
595

A
B
C
D
E

▪ Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης (a) ξεβιδώνοντας τη βίδα
(b).
▪ Αφαιρέστε την πλάκα εισόδου της σωλήνωσης (c)
ξεβιδώνοντας τη βίδα (d).

C
D
E

Πλευρά εκκένωσης
Απόσταση μεταξύ σημείων αγκύρωσης
Κάτω πλαίσιο
Οπές αποστράγγισης
Ανοιγμένη οπή για το χιόνι

Χιόνι
Σε περιοχές όπου παρουσιάζονται χιονοπτώσεις, ενδέχεται να
συσσωρευτεί χιόνι και να δημιουργηθεί πάγος μεταξύ του εναλλάκτη
θερμότητας και της εξωτερικής πλάκας. Αυτό μπορεί να μειώσει την
απόδοση λειτουργίας. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:
1

a
b
d
2

b

d

3

Αφαιρέστε τα γρέζια και περάστε με μίνιο τις άκρες και την
περιοχή γύρω από τις άκρες για να αποφύγετε τη δημιουργία
σκουριάς.

4.1.4

Για να αποτρέψετε την ανατροπή της
εξωτερικής μονάδας

1

Ετοιμάστε 2 καλώδια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο
(προμήθεια από το τοπικό εμπόριο).

2

Τοποθετήστε τα 2 καλώδια πάνω από την εξωτερική μονάδα.

3

Περάστε ένα φύλλο ελαστικού ανάμεσα στα καλώδια και την
εξωτερική μονάδα ώστε να μην χαραχτεί η βαφή της μονάδας
από τα καλώδια (τοπικό εμπόριο).
Προσαρτήστε τις άκρες των καλωδίων. Σφίξτε αυτές τις άκρες.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

6

Επιλέξτε το σημείο δρομολόγησης της σωλήνωσης (a, b, c ή d).

a b

a

4

c

Ανοίξτε (a, 4×) και αφαιρέστε την ανοιγμένη οπή (b).

4× Ø6 mm

2

Κάντε τα εξής:

c

b

Εάν επιλέξατε τη διαδρομή σωλήνωσης προς τα κάτω:
▪ Τρυπήστε (a, 4×) και απομακρύνετε το αφαιρούμενο κομμάτι
(b).
▪ Κόψτε τις εγκοπές (c) με ένα σιδεροπρίονο.

4× Ø6 mm

a

c
4

b

c

Κάντε τα εξής:
▪ Συνδέστε το σωλήνα υγρού (a) στη βαλβίδα διακοπής
υγρού.
▪ Συνδέστε το σωλήνα αερίου (b) στη βαλβίδα διακοπής
αερίου.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

4 Εγκατάσταση
4.2.2

Εάν το λάδι επιστρέφει στο συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας, αυτό
μπορεί να προκαλέσει συμπίεση υγρού ή επιδείνωση της
επιστροφής λαδιού. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση
ελαιοσυλλεκτών στη σωλήνωση ανύψωσης αερίου.

b
a
5

Χρήση ελαιοσυλλεκτών

Κάντε τα εξής:
▪ Μονώστε τη σωλήνωση υγρού (a) και τη σωλήνωση αερίου
(b).
▪ Τυλίξτε τη θερμομόνωση γύρω από τις καμπύλες, και στη
συνέχεια καλύψτε τη με μονωτική ταινία βινυλίου (c).
▪ Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης
δεν έρχονται σε επαφή με τα εξαρτήματα του συμπιεστή (d).
▪ Στεγανοποιήστε τα άκρα της μόνωσης (στεγανοποιητικό
κλπ.) (e).

Εάν

Τότε

Η εσωτερική μονάδα έχει Εγκαταστήστε έναν ελαιοσυλλέκτη ανά
εγκατασταθεί πιο ψηλά
10 m (διαφορά ύψους).
από την εξωτερική μονάδα

a

f

e

b

10 m

a

d

b
a Σωλήνωση ανύψωσης αερίου με
ελαιοσυλλέκτη
b Σωλήνωση υγρού

c

6

Εάν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί πάνω από την
εσωτερική μονάδα, καλύψτε τις βαλβίδες διακοπής (f, δείτε
παραπάνω) με στεγανοποιητικό υλικό ώστε να αποτρέψετε τη
μεταφορά του νερού συμπύκνωσης των βαλβίδων διακοπής
στην εσωτερική μονάδα.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οποιαδήποτε
εκτεθειμένη
προκαλέσει συμπύκνωση.

σωλήνωση

μπορεί

Η εξωτερική μονάδα έχει
εγκατασταθεί πιο ψηλά
από την εσωτερική
μονάδα

4.3

Έλεγχος των σωληνώσεων
ψυκτικού

4.3.1

Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού:
Διαμόρφωση

να

7

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα συντήρησης και την πλάκα
εισαγωγής σωληνώσεων.

8

Σφραγίστε όλα τα κενά (παράδειγμα: a) για την αποτροπή
εισχώρησης ζώων και χιονιού στο σύστημα.

A

c
R410A

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά
την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την
αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με
κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε
καταστροφή του συμπιεστή.

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

d

e
f

a

a

Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση της
μονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά ζώα
έλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία, καπνός ή πυρκαγιά.

f

a

b

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΕΝ απαιτούνται ελαιοσυλλέκτες.

B

c

i

R410A

g
b

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

e

h

Διαμόρφωση σε περίπτωση ζεύγους συστημάτων
Διαμόρφωση σε περίπτωση διπλού συστήματος
Πιεσόμετρο
Άζωτο
Ψυκτικό μέσο
Ζυγαριά
Αντλία κενού
Βαλβίδα διακοπής
Κεντρική σωλήνωση
Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού
Σωλήνωση διακλάδωσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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4 Εγκατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της
μονάδας (βλ. "PS High" στην πινακίδα ονομασίας της
μονάδας).

4.4

Πλήρωση ψυκτικού

4.4.1

Ορισμοί: L1~L7, H1, H2

Ζεύγος συστημάτων(α)

Διπλό σύστημα(α)

L1

L2

2
3

H1

Τριπλό σύστημα(α)

L2

Αφήστε το σύστημα σε αυτήν την κατάσταση για 4-5 λεπτά και
ελέγξτε την πίεση:
Εάν η πίεση…
Δεν αλλάξει

Αυξηθεί

Τότε…
Δεν υπάρχει υγρασία στο
σύστημα. Αυτή η διαδικασία
έχει ολοκληρωθεί.
Υπάρχει υγρασία στο
σύστημα. Προχωρήστε στο
επόμενο βήμα.

(α)

L7

L1
L2~L7
H1
H2

4.4.2

Ας υποθέσουμε ότι η μεγαλύτερη γραμμή της εικόνας
αντιστοιχεί με τον πραγματικά μεγαλύτερο σωλήνα, και η
υψηλότερη μονάδα στην εικόνα αντιστοιχεί με την
πραγματική υψηλότερη μονάδα.
Κεντρική σωλήνωση
Σωλήνωση διακλάδωσης
Διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλότερης εσωτερικής
μονάδας και της εξωτερικής μονάδας
Διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλότερης και της
χαμηλότερης εσωτερικής μονάδας
Κιτ διακλάδωσης ψυκτικού

Προσδιορισμός πρόσθετης ποσότητας
ψυκτικού

Για να προσδιορίσετε εάν απαιτείται πρόσθετη ποσότητα
ψυκτικού
Εάν

Τότε

(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)≤
μήκος χωρίς πλήρωση

Εκκενώστε το σύστημα για 2 ώρες τουλάχιστον μέχρι η πίεση
στο μανόμετρο να φτάσει στην τιμή –0,1 MPa (–1 bar).

4

Αφού απενεργοποιήσετε την αντλία, ελέγξτε την πίεση μετά από
1 ώρα τουλάχιστον.

▪ 10 m (μείωση μεγέθους)

5

Εάν ΔΕΝ επιτύχετε το απαιτούμενο κενό ή δεν μπορείτε να
διατηρήσετε το κενό για 1 ώρα, κάντε τα εξής:

▪ 15 m (αύξηση μεγέθους)

Δεν χρειάζεται να προσθέσετε
επιπλέον ψυκτικό.

Μήκος χωρίς πλήρωση=

▪ 30 m (βασικό)
(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)>
μήκος χωρίς πλήρωση

Πρέπει να προσθέσετε επιπλέον
ψυκτικό.
Για μελλοντικές εργασίες
συντήρησης, κυκλώστε την
ποσότητα στους παρακάτω
πίνακες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά
την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την
αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με
κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε
καταστροφή του συμπιεστή.

L6
L3

3

▪ Ελέγξτε ξανά για διαρροές.
▪ Εκτελέστε ξανά αφύγρανση κενού.

L5

L1

Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού

2

H2

L4

Εκκενώστε όλο το αέριο αζώτου.

Εκκενώστε το σύστημα μέχρι η πίεση στο μανόμετρο να φτάσει
στην τιμή –0,1 MPa (–1 bar).

L2

L1

Ελέγξτε για τυχόν διαρροές εισάγοντας ένα διάλυμα φυσαλίδων
σε όλες τις συνδέσεις.

1

L4

L3

Πληρώστε το σύστημα με άζωτο μέχρι να επιτευχθεί ελάχιστη
πίεση μανόμετρου 200 kPa (2 bar). Συνιστάται να εφαρμόζετε
πίεση έως 3000 kPa (30 bar) για την ανίχνευση μικρών
διαρροών.

4.3.3

Διπλό σύστημα επί δύο(α)

H1

1

L3
L1

H1

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το διάλυμα ελέγχου
φυσαλίδων που συνιστάται από τον προμηθευτή σας. Μην
χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο, το οποίο ενδέχεται να
προκαλέσει ράγισμα στα ρακόρ εκχείλωσης (το
σαπουνόνερο μπορεί να περιέχει άλατα τα οποία
απορροφούν την υγρασία που θα παγώσει όταν κρυώσουν
οι σωλήνες), ή/και να οδηγήσει σε διάβρωση των
εκχειλωμένων συνδέσεων (το σαπουνόνερο μπορεί να
περιέχει αμμωνία η οποία προκαλεί διάβρωση μεταξύ του
ρακόρ εκχείλωσης από ορείχαλκο και του ρακόρ από
χαλκό).

H1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

H2

Για να ελέγξετε για διαρροές

H2

4.3.2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το μήκος της σωλήνωσης είναι το μεγαλύτερο μονόδρομο
μήκος της σωλήνωσης υγρού.
Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg)
(σε περίπτωση ζεύγους συστημάτων)
L1 (m)

L1 (βασικό): 30~40 m 40~50 m 50~60 m(α) 60~75 m(α)
L1 (αύξηση 15~20 m 20~25 m 25~30 m(α) 30~35 m(α)
μεγέθους):
R:
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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0,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10
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(α)

Μόνο για τη μονάδα RZQG100~140.

4.4.3

Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg)
(σε περίπτωση διπλού, τριπλού συστήματος ή διπλού
συστήματος επί δύο)
1

Καθορίστε τα G1 και G2.
G1 (m)

Συνολικό μήκος της σωλήνωσης υγρού <x>

Προσδιορισμός ποσότητας πλήρους
επαναπλήρωσης

Μόνο για τη μονάδα RZQG: Όταν το μήκος της σωλήνωσης είναι
<5 m, απαιτείται πλήρης επαναπλήρωση της μονάδας.
Για να καθορίσετε την ποσότητα πλήρους επαναπλήρωσης
(kg) (σε περίπτωση βασικού μεγέθους σωλήνα υγρού)

x=Ø9,5 mm (βασικό)

Μήκος (m)(α)

Μοντέλο

x=Ø12,7 mm (αύξηση μεγέθους)
G2 (m)
2

5~10(β) 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 60~75

Συνολικό μήκος της σωλήνωσης υγρού Ø6,4 mm

Καθορίστε τα R1 και R2.
Εάν

Τότε

G1>30 m(α)

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω
πίνακα για να καθορίσετε το R1
(μήκος=G1−30 m)(α) και το R2
(μήκος=G2).

G1≤30 m(α)
(και G1+G2>30 m)

(α)

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

RZQSG100+125

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

—

—

RZQSG140

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

—

—

(α)
(β)

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω
πίνακα για να καθορίσετε το R2
(μήκος=G1+G2−30 m)(α).

Σε περίπτωση αύξησης μεγέθους: Αντικαταστήστε τα 30 m
με 15 m.

Σε περίπτωση βασικού μεγέθους σωλήνα υγρού:
Μήκος
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

Σε περίπτωση αύξησης μεγέθους σωλήνα υγρού:

3~5

R1, R2:
(α)

3

0,5 kg

1,0 kg

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

—

—

(α)

Για να καθορίσετε την ποσότητα πλήρους επαναπλήρωσης
(kg) (σε περίπτωση μείωσης μεγέθους σωλήνα υγρού)

1,5 kg

2,0 kg

Παραδείγματα

L3=5 m
(Ø6.4 mm)
L1=35 m (Ø9.5 mm)
RZQG100

3~5
1,9

1,9

RZQG100~140

3,0

3,0

RZQSG100+125

—

1,9

RZQSG140

—

3,0

(α)

Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R)
Περίπτωση: Διπλό σύστημα, βασικό μέγεθος
σωλήνα υγρού
1 G1 Σύνολο Ø9,5 => G1=35 m
G2 Σύνολο Ø6,4 => G2=7+5=12 m

4.4.4

Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση

2 Περίπτωση: G1>30 m
R1 Μήκος=G1−30 m=5 m

4.4.5

3 R

▪ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R410A ως ψυκτικό μέσο.
Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα
ατυχήματα.

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

▪ Το R410A περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το
GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι
2087,5. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην
ατμόσφαιρα.

Περίπτωση: Τριπλό σύστημα, βασικό
μέγεθος σωλήνα υγρού

L3=17 m
(Ø6.4 mm)

1 G1 Σύνολο Ø9,5 => G1=5 m

L4=17 m
(Ø6.4 mm)

G2 Σύνολο Ø6,4 =>
G2=20+17+17=54 m
2 Περίπτωση: G1≤30 m (και
G1+G2>30 m)
R1 R1=0,0 kg
R2 Μήκος=G1+G2−30 m=5+54−30=29
m

▪ Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε
πάντα προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
Προϋπόθεση: Πριν από την πλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι
έχετε συνδέσει και ελέγξει τη σωλήνωση ψυκτικού (δοκιμή διαρροής
και αφύγρανση κενού).
1

Συνδέστε τον κύλινδρο ψυκτικού στη θυρίδα συντήρησης της
βαλβίδας διακοπής αερίου και στη θυρίδα συντήρησης της
βαλβίδας διακοπής υγρού.

2

Πληρώστε με την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού.

=> R2=0,9 kg
3 R

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

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

Για να πληρώσετε το σύστημα με ψυκτικό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

=> R2=0,6 kg

RZQG125

Μήκος = L1 (ζεύγος), L1+L2 (διπλό, τριπλό), L1+L2+L4
(διπλό επί δύο)

Δείτε "4.3.1 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση" στη
σελίδα 7.

=> R1=0,5 kg

L1=5 m (Ø9.5 mm)

5~10

RZQG71

R2 Μήκος=G2=12 m

L2=20 m
(Ø6.4 mm)

Μήκος (m)(α)

Μοντέλο

Καθορίστε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού: R=R1+R2.

Διάταξη

Μήκος = L1 (ζεύγος), L1+L2 (διπλό, τριπλό), L1+L2+L4
(διπλό επί δύο)

10~15 m(α) 15~20 m(α)

Μόνο για τη μονάδα RZQG100~140.

L2=7 m
(Ø6.4 mm)

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

RZQG71

Μήκος
5~10 m

Μήκος (m)(α)

Μοντέλο

20~30 m(α) 30~45 m(α)

0~10 m

0~5 m

Μήκος = L1 (ζεύγος), L1+L2 (διπλό, τριπλό), L1+L2+L4
(διπλό επί δύο)
Για μονάδες RZQG: 3~10 m

Για να καθορίσετε την ποσότητα πλήρους επαναπλήρωσης
(kg) (σε περίπτωση αύξησης μεγέθους σωλήνα υγρού)

R1=0,0 kg.
(α)

RZQG71
RZQG100~140

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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3

Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής.

4.4.6

1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα
καλώδια παροχής ρεύματος.

Για να κολλήσετε την πολύγλωσση
ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για χρήση των μονάδων σε εφαρμογές με ρυθμίσεις
ειδοποίησης θερμοκρασίας, συνιστάται να προβλέψετε
καθυστέρηση 10 λεπτών για σήμανση της ειδοποίησης σε
περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας
ενεργοποίησης της ειδοποίησης. Κατά την κανονική
λειτουργία ή τη λειτουργία «τερματισμού θερμοστάτη», η
μονάδα μπορεί να σταματήσει για αρκετά λεπτά ώστε να
γίνει «απόψυξη της μονάδας».

Συμπληρώστε την ετικέτα ως εξής:

a

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

f

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

=

4.5.1

Αν με τη μονάδα παρέχεται επιπρόσθετη πολύγλωσση
ετικέτα για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (βλ.
εξαρτήματα), ξεκολλήστε την αντίστοιχη γλώσσα και
κολλήστε την στο σημείο a.
Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού από το εργοστάσιο:
ανατρέξτε στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας
Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που πληρώθηκε
Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της συνολικής
ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού εκφρασμένες σε τόνους
ισοδύναμου CO2 (διοξειδίου του άνθρακα)
GWP = Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη

RZQ(S)G_V1 + RZQSG100+125_Y1
Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12
(Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για
αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε
δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και
≤75 A ανά φάση.).
RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με:

Στην Ευρώπη, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της
συνολικής ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού στο σύστημα
(εκφρασμένες
σε
τόνους
ισοδύναμου
CO2)
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των διαστημάτων
συντήρησης. Τηρείτε την ισχύουσα νομοθεσία.

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 με την προϋπόθεση ότι η ισχύς
βραχυκύκλωσης Ssc είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ελάχιστη τιμή
Ssc στο σημείο διασύνδεσης μεταξύ της παροχής του χρήστη και
το δημόσιο σύστημα.
▪ EN/IEC 61000‑3‑12 = Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο
που καθορίζει τα όρια για τα ρεύματα αρμονικών που
παράγονται από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια
συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A
ανά φάση.

Μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Τιμή GWP του
ψυκτικού × Συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού [σε
κιλά] / 1000
2

Κολλήστε την ετικέτα στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.
Υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για αυτήν στην ετικέτα
διαγράμματος καλωδίωσης.

4.5

Πληροφορίες για την ηλεκτρική
συμβατότητα

Σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων

▪ Ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο χρήστης του μηχανήματος έχουν
την ευθύνη να διασφαλίσουν, συμβουλευόμενοι αν χρειάζεται
την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής, ότι το
μηχάνημα είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά σε παροχή με ισχύ
βραχυκύκλωσης Ssc μεγαλύτερη ή ίση με την ελάχιστη τιμή Ssc.
Μοντέλο
(α)

Αυτή είναι η πιο αυστηρά καθορισμένη τιμή. Για
συγκεκριμένα δεδομένα του προϊόντος, δείτε τα βιβλία
δεδομένων.

Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης
Στοιχείο

RZQG

RZQSG

V1
Καλώδιο παροχής
ρεύματος

MCA(α)

Y1

Y1

100

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

Τάση

230 V

400 V

230 V

400 V

Φάση

1~

3N~

1~

3N~

Συχνότητα

50 Hz

Μεγέθη
καλωδίων

Πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία

Συνιστώμενη ασφάλεια στο χώρο
εγκατάστασης
Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής
γείωσης
(α)

V1

71

Καλώδια διασύνδεσης

Ελάχιστη διατομή καλωδίου 2,5 mm² και ισχύει για 230 V
25 A

40 A

16 A

25 A

40 A

20 A

25 A

Πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία

MCA=Ελάχιστη ένταση κυκλώματος. Οι αναφερόμενες τιμές είναι οι μέγιστες τιμές (για τις ακριβείς τιμές, δείτε τα ηλεκτρικά δεδομένα
συνδυασμού με εσωτερικές μονάδες).

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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1170 kVA(α)

RZQG100~140_Y1 + RZQSG140_Y1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

4.5.2

Ελάχιστη τιμή Ssc

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10
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4.5.3

a
b
c
d
e
f

Σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης
στην εξωτερική μονάδα
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης (παρέχεται με
τη μονάδα και βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος
συντήρησης).
▪ Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική καλωδίωση ΔΕΝ εμποδίζει
τη σωστή επανατοποθέτηση του καλύμματος
συντήρησης.

3

Στερεώστε τα καλώδια (καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο
διασύνδεσης) με ένα στήριγμα καλωδίων στην πλάκα
προσάρτησης της βαλβίδας διακοπής.

4

Περάστε την καλωδίωση μέσα από το πλαίσιο και συνδέστε την
σε αυτό.
Επιλέξτε μία από τις 3 δυνατότητες:
Δρομολόγηση
μέσω του πλαισίου

1

Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.

2

Συνδέστε τα καλώδια διασύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας
ως εξής:
V1
1~50 Hz
220-240 V

Ηλεκτρικός πίνακας
Πλάκα προσάρτησης βαλβίδας διακοπής
Γείωση
Στήριγμα καλωδίων
Καλώδιο διασύνδεσης
Καλώδιο παροχής ρεύματος

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

d
b

b
a

b

b
a

2

1

c

3

b
a

a Καλώδιο τροφοδοσίας

L1 L2 L3 N

b Καλώδιο διασύνδεσης
a

Σύνδεση στο
πλαίσιο

a

e

Όταν τα καλώδια περνούν από τη μονάδα,
μπορεί να τοποθετηθεί ένα προστατευτικό
χιτώνιο για τους αγωγούς (παρεμβολές
PG) στη χαραγμένη οπή.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε αγωγό καλωδίων,
φροντίστε να προστατεύετε τα καλώδια με
σωλήνες από βινύλιο προκειμένου να μην
κοπούν από τα χείλη της χαραγμένης
οπής.

a

a

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

A B

Ζεύγος συστημάτων, διπλό, τριπλό σύστημα, διπλό
σύστημα επί δύο
Κύρια, δευτερεύουσα
Καλώδια διασύνδεσης
Καλώδιο παροχής ρεύματος
Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης
Ασφάλεια
Περιβάλλον χρήστη

a

bc

d

e

A Εσωτερικά της εξωτερικής μονάδας
B Εξωτερικά της εξωτερικής μονάδας
a Καλώδιο
b Δακτύλιος
c Παξιμάδι

a

d Πλαίσιο

b

V1
c

e Σωλήνας

Y1
c

c

c

5

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης.

6

Τοποθετήστε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής και ασφάλεια στη
γραμμή ηλεκτρικής παροχής.

4.6

Ολοκλήρωση εγκατάστασης της
εξωτερικής μονάδας

4.6.1

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση
της εξωτερικής μονάδας

1

d
e
f

Μονώστε και στερεώστε τις σωληνώσεις ψυκτικού και το
καλώδιο διασύνδεσης ως εξής:

d
e
f

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10
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5 Αρχική εκκίνηση
c
a
b
f

d
e
a
b
c
d
e
f

2

Οι ακόλουθες εργασίες καλωδίωσης στο χώρο
εγκατάστασης έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
παρόν έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία:
▪ Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα και την
εξωτερική μονάδα

Σωλήνας αερίου
Μόνωση σωλήνα αερίου
Καλώδιο διασύνδεσης
Σωλήνας υγρού
Μόνωση σωλήνα υγρού
Ταινία φινιρίσματος

▪ Ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και την εσωτερική
μονάδα (κύρια)
▪ Ανάμεσα στις εσωτερικές μονάδες
ΔΕΝ λείπουν φάσεις ή δεν υπάρχουν αντίστροφες
φάσεις.

Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης.

4.6.2

Το σύστημα έχει γειωθεί σωστά και οι ακροδέκτες
γείωσης έχουν συνδεθεί με ασφάλεια.

Έλεγχος της αντίστασης μόνωσης του
συμπιεστή

Οι ασφάλειες ή οι τοπικά εγκατεστημένες διατάξεις
προστασίας έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με το παρόν
έγγραφο και δεν έχουν παρακαμφθεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η τάση του ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση
που επισημαίνεται στην ετικέτα της μονάδας.

Εάν μετά την εγκατάσταση συγκεντρωθεί ψυκτικό στον
συμπιεστή, η αντίσταση της μόνωσης στους πόλους
ενδέχεται να μειωθεί, αλλά εάν αυτή είναι τουλάχιστον
1 MΩ, τότε δεν θα προκληθεί βλάβη στο σύστημα.

1

▪ Για την μέτρηση της μόνωσης
δοκιμαστικό mega-tester 500 V.

χρησιμοποιήστε

Η αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή είναι σωστή.

▪ Μην χρησιμοποιείτε
χαμηλής τάσης.

για

ΔΕΝ υπάρχουν κατεστραμμένα εξαρτήματα ή
παραμορφωμένοι σωλήνες στο εσωτερικό της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.

mega-tester

κυκλώματα

Μετρήστε την αντίσταση της μόνωσης πάνω από τους πόλους.
Εάν

2

5

ΔΕΝ υπάρχουν διαρροές ψυκτικού.

Τότε

≥1 MΩ

H αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή
είναι σωστή. Αυτή η διαδικασία έχει
ολοκληρωθεί.

<1 MΩ

H αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή
δεν είναι σωστή. Προχωρήστε στο
επόμενο βήμα.

Έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος σωλήνων και οι
σωλήνες είναι σωστά μονωμένοι.
Οι βάνες διακοπής (αερίου και υγρού) στην εξωτερική
μονάδα είναι πλήρως ανοικτές.

5.2

Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής
λειτουργίας

Ανοίξτε την παροχή ρεύματος και αφήστε την ενεργοποιημένη
για 6 ώρες.
Αποτέλεσμα: Ο συμπιεστής θα θερμανθεί και τυχόν ψυκτικό
που έχει απομείνει στο συμπιεστή θα εξατμιστεί.

3

ΔΕΝ υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις ή κατεστραμμένα
ηλεκτρικά εξαρτήματα στον ηλεκτρικό πίνακα.

Μετρήστε ξανά την αντίσταση της μόνωσης.

Αρχική εκκίνηση

Αυτή η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση του περιβάλλοντος
χρήστη BRC1E52.
▪ Όταν χρησιμοποιείτε το BRC1E51, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
εγκατάστασης του περιβάλλοντος χρήστη.
▪ Όταν χρησιμοποιείτε το BRC1D, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
συντήρησης του περιβάλλοντος χρήστη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διακόπτετε τη δοκιμαστική λειτουργία.

ΠΟΤΕ μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία χωρίς
αισθητήρες ή/και αισθητήρες/διακόπτες πίεσης. Ενδέχεται
να καεί ο συμπιεστής.

5.1

Οπίσθιος φωτισμός. Για να εκτελέσετε εργασία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, δεν είναι απαραίτητο να
είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός στο περιβάλλον
χρήστη. Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα πρέπει να
ανάψει πρώτα. Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για
±30 δευτερόλεπτα όταν πατάτε κάποιο κουμπί.

Λίστα ελέγχου πριν την έναρξη
λειτουργίας

ΜΗΝ λειτουργήσετε το σύστημα προτού ολοκληρώσετε τους εξής
ελέγχους:
Έχετε διαβάσει το σύνολο των οδηγιών εγκατάστασης,
όπως
περιγράφεται
στον
οδηγό
αναφοράς
εγκαταστάτη.
Οι εσωτερικές μονάδες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Σε περίπτωση χρήσης ασύρματου περιβάλλοντος χρήστη:
Ο διακοσμητικός πίνακας της εσωτερικής μονάδας με
δέκτη υπερύθρων έχει εγκατασταθεί.
Η εξωτερική μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1

Ακολουθήστε τα εισαγωγικά βήματα.
Αρ.

Ενέργεια

1

Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής υγρού (A) και τη βαλβίδα
διακοπής αερίου (B) αφαιρώντας το πώμα του
στελέχους και γυρίζοντας αριστερόστροφα με ένα
εξαγωνικό κλειδί μέχρι να σταματήσει.

A

B

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10
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Αρ.

2

Αρ.

Ενέργεια

2

Κλείστε το κάλυμμα συντήρησης ώστε να αποτρέψετε
το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.

3

Ανοίξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον
6 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας προκειμένου
να προστατεύσετε το συμπιεστή.

4

Στο περιβάλλον χρήστη, θέστε τη μονάδα στη
λειτουργία ψύξης.

5

1

2

3

Ενέργεια
Μετάβαση στο κεντρικό
μενού.

Πιέστε για τουλάχιστον
4 δευτερόλεπτα.

Επιλέξτε Λειτουργία
Αυτοδιάγνωσης.

Ψύξη

Πιέστε.

Ρύθμιση σε

28°C

Εμφανίζεται το μενού
Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές
Ρυθμ..

Στο κεντρικό μενού
εμφανίζεται Λειτουργία
Αυτοδιάγνωσης.

Ξεκινά η δοκιμαστική
λειτουργία.

Ελέγξτε τη λειτουργία για 3 λεπτά.

4

Ελέγξτε τη λειτουργία κατεύθυνσης της ροής αέρα.

1

Ενέργεια
Πιέστε.

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση

Αποδοχ
Αποδοχ

Επιλέξτε Θέση 0.

Αποδοχ
Αποδοχ

Αλλάξτε τη θέση.

Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ. 1/3
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
Καταχώρηση Στοιχ.Συντηρητή
Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων
Απαίτηση
Διαφορικό Ελαχ. Θερμ/σιών
Διεύθυνση Ομάδας
Αποδοχ

Πιέστε.

3

5.3

Ρύθμιση

Η μονάδα επιστρέφει στην
κανονική λειτουργία και
εμφανίζεται το κεντρικό
μενού.

Κωδικοί σφαλμάτων κατά την
εκτέλεση μιας δοκιμαστικής
λειτουργίας

Εάν ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση της εξωτερικής
μονάδας, ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί
σφαλμάτων στο περιβάλλον χρήστη:
Πιθανή αιτία

Δεν εμφανίζεται τίποτα ▪ Η καλωδίωση έχει αποσυνδεθεί ή
υπάρχει σφάλμα καλωδίωσης (μεταξύ
(δεν εμφανίζεται η
της
παροχής
ρεύματος
και
της
τρέχουσα καθορισμένη
εξωτερικής
μονάδας,
μεταξύ
της
θερμοκρασία)
εξωτερικής μονάδας και των εσωτερικών
μονάδων,
μεταξύ
της
εσωτερικής
μονάδας και του περιβάλλοντος χρήστη).

E3, E4 ή L8

E7

ΑνΡυθΚνσης
Θέση 0

Ρύθμιση
Ρύθμιση

L4

Η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι φραγμένη.

U0

Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές.

U2

▪ Υπάρχει αυξομείωση τάσης.

Εάν κινείται το πτερύγιο
ροής του αέρα της
εσωτερικής μονάδας, τότε
η λειτουργία εκτελείται
κανονικά.

▪ Σε περίπτωση μονάδων παροχής
ρεύματος τριών φάσεων, λείπει κάποια
φάση. Σημείωση: Η λειτουργία δεν θα
είναι δυνατή. Κλείστε την παροχή
ρεύματος, ελέγξτε ξανά την καλωδίωση
και αλλάξτε τη θέση των δύο από τα τρία
ηλεκτρικά καλώδια.

Εάν όχι, δεν εκτελείται
κανονικά.
U4 ή UF

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10

Σε περίπτωση μονάδων παροχής ρεύματος
τριών φάσεων, λείπει κάποια φάση.
Σημείωση: Η λειτουργία δεν θα είναι
δυνατή. Κλείστε την παροχή ρεύματος,
ελέγξτε ξανά την καλωδίωση και αλλάξτε τη
θέση των δύο από τα τρία ηλεκτρικά
καλώδια.

Ρύθμιση
Ρύθμιση

ΑνΡυθΚνσης
Θέση 0

▪ Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές.
▪ Η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι
φραγμένη.

Παροχή Αέρα/Κατεύθυνση
Ταχ. Ανεμ.
Χαμηλή

3

Επιλέξτε Λειτουργία
Αυτοδιάγνωσης.

Αποτέλεσμα
Ταχ. Ανεμ.
Χαμηλή

2

2

Αποτέλεσμα
Εμφανίζεται το μενού
Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές
Ρυθμ..

▪ Η ασφάλεια της πλακέτας PCB της
εξωτερικής μονάδας έχει καεί.

3

Αρ.

Πιέστε για τουλάχιστον
4 δευτερόλεπτα.

Κωδικός σφάλματος

Λειτουργία
ΑποδοχΑυτοδιάγνωσης
Ρύθμιση

Πιέστε εντός
10 δευτερολέπτων.

Ενέργεια

1

Ρύθμιση

Ψύξη

5

Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.

Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ. 1/3
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
Καταχώρηση Στοιχ.Συντηρητή
Λίστα Τοπικών Ρυθμίσεων
Απαίτηση
Διαφορικό Ελαχ. Θερμ/σιών
Διεύθυνση Ομάδας

Αποτέλεσμα
Εμφανίζεται το κεντρικό
μενού.

Αποτέλεσμα

Αποδοχ

4

Πιέστε.

#

Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.
Αρ.

Ενέργεια

4

Η διακλάδωση καλωδίωσης μεταξύ των
μονάδων δεν είναι σωστή.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Κωδικός σφάλματος
UA

Πιθανή αιτία
Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα δεν
είναι συμβατές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
▪ Ο ανιχνευτής προστασίας αντεστραμμένης φάσης του
προϊόντος δουλεύει μόνο όταν το προϊόν τεθεί σε
λειτουργία. Συνεπώς, η ανίχνευση αντεστραμμένης
φάσης δεν πραγματοποιείται κατά τη φυσιολογική
λειτουργία του προϊόντος.
▪ Ο ανιχνευτής προστασίας αντεστραμμένης φάσης έχει
σχεδιαστεί για να σταματήσει το προϊόν σε περίπτωση
ανωμαλιών όταν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του
προϊόντος.
▪ Αντικαταστήστε δύο από τις τρεις φάσεις (L1, L2 και
L3) κατά τη διάρκεια της ανωμαλίας προστασίας της
αντίστροφης φάσης.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποσύνολο των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη). Όλο το σετ των
τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην Daikin extranet (χρειάζεται έγκριση).

6.1

Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα

Πλευρά αναρρόφησης

Στις παρακάτω εικόνες, ο χώρος συντήρησης στην πλευρά αναρρόφησης βασίζεται σε 35°C DB και λειτουργία
ψύξης. Προβλέψτε περισσότερο χώρο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
▪ Όταν η θερμοκρασία στην πλευρά αναρρόφησης υπερβαίνει τακτικά αυτή την θερμοκρασία.
▪ Όταν το θερμικό φορτίο των εξωτερικών μονάδων αναμένεται να υπερβαίνει τακτικά τη μέγιστη λειτουργική
απόδοση.

Πλευρά εκροής

Μονή μονάδα (

Λάβετε υπ’ όψη την εργασία σωλήνωσης ψυκτικού όταν τοποθετείτε τις μονάδες. Εάν η χωροθέτησή σας δεν
ταιριάζει με καμία από τις παρακάτω, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
) | Μονή σειρά μονάδων (

)

Βλ. την εικόνα 1 στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος.
A,B,C,D
Ε
a,b,c,d,e
eB
eD
HU
HB,HD
1
2

Εμπόδια (τοίχοι/πλάκες εκτροπής)
Εμπόδιο (οροφή)
Ελάχιστος χώρος συντήρησης ανάμεσα στη μονάδα και στα εμπόδια A, B, C, D και E
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και στο άκρο του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου B
Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και στο άκρο του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου D
Ύψος της μονάδας
Ύψος των εμποδίων B και D
Στεγανοποιήστε το κάτω μέρος του πλαισίου εγκατάστασης, ώστε να αποτρέψετε την επιστροφή του αέρα που εκκενώνεται στην πλευρά
αναρρόφησης μέσω του κάτω μέρους της μονάδας.
Μπορούν να εγκατασταθούν έως δύο μονάδες το μέγιστο.
Δεν επιτρέπεται

)

Πολλαπλές σειρές μονάδων (

Βλ. την εικόνα 2 στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος.
Στοιβαγμένες μονάδες (μέγ. 2 επίπεδα) (

)

Βλ. την εικόνα 3 στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος.
A1=>A2

B1=>B2

6.2

(A1) Αν υπάρχει κίνδυνος να στάξει το νερό αποστράγγισης και να δημιουργηθεί πάγος ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα…
(A2) Τότε τοποθετήστε ένα διαχωριστικό ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα. Εγκαταστήστε την άνω μονάδα αρκετά ψηλότερα πάνω από
την κάτω μονάδα, ώστε να αποτρέψετε το σχηματισμό πάγου στην κάτω πλάκα της άνω μονάδας.
(B1) Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να στάξει το νερό αποστράγγισης και να δημιουργηθεί πάγος ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα…
(B2) Τότε δεν απαιτείται η τοποθέτηση διαχωριστικού, ωστόσο στεγανοποιήστε το κενό ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα, ώστε να
αποτρέψετε την επιστροφή του αέρα που εκκενώνεται στην πλευρά αναρρόφησης μέσω του κάτω μέρους της μονάδας.

Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα

R1T
Y1E

e

e

R6T

M1F-M2F

f
R5T

h

R4T

θ
j

Y1S

S1PL

j
R3T

a
b

S1PH

c
c

i

α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η

R2T

M1C

d

g

M1C
M1F‑M2F
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
S1PH
S1PL
Y1E
Y1S
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Τοπικές σωληνώσεις (υγρό: Ø9,5 σύνδεση εκχείλωσης)
Τοπικές σωληνώσεις (αέριο: Ø15,9 σύνδεση εκχείλωσης)
Βαλβίδα διακοπής (με θύρα συντήρησης 5/16")
Συσσωρευτής
Φίλτρο
Εναλλάκτης θερμότητας
Εσωτερική θυρίδα συντήρησης 5/16"
Ψύξη ηλεκτρικού πίνακα (μόνο για τη μονάδα
RZQ(S)G_V1)
Συσσωρευτής συμπιεστή
Βαλβίδα ελέγχου (μόνο για τις μονάδες RZQG71,
RZQSG100 και RZQSG125)
Κινητήρας (συμπιεστή)
Κινητήρας (άνω και κάτω ανεμιστήρας)
Θερμίστορ (αέρας)
Θερμίστορ (εκροή)
Θερμίστορ (αναρρόφηση)
Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας)
Θερμίστορ (μεσαίος εναλλάκτης θερμότητας)
Θερμίστορ (υγρό)
Διακόπτης υψηλής πίεσης
Διακόπτης χαμηλής πίεσης (μόνο για τη μονάδα
RZQ(S)G_V1)
Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (βαλβίδα 4 δρόμων)
Θέρμανση
Ψύξη

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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6.3

Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα

Το διάγραμμα καλωδίωσης παρέχεται με τη μονάδα και βρίσκεται
στο εσωτερικό του καλύμματος συντήρησης.

K1R

Σημειώσεις για το RZQ(S)G_V1:

K1R

Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (Y1S)

(RZQ(S)G_V1)
▪ K1R
(A1P):
ηλεκτρονόμος (Y1S)

Μαγνητικός

▪ K1R
(A2P):
ηλεκτρονόμος

Μαγνητικός

1

Σύμβολα (δείτε το υπόμνημα).

2

Χρώματα (δείτε το υπόμνημα).

3

Το παρόν διάγραμμα καλωδίωσης ισχύει μόνο για την
εξωτερική μονάδα.

4

Συμβουλευτείτε το αυτοκόλλητο με το διάγραμμα καλωδίωσης
(στην πίσω πλευρά του καλύμματος συντήρησης) για την
χρήση των διακοπτών BS1~BS4 και DS1.

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

5

Κατά την λειτουργία, μην βραχυκυκλώνετε τις προστατευτικές
διατάξεις S1PH και S1PL.

(RZQ(S)G_Y1)

6

Για οδηγίες ρύθμισης των επιλογέων (DS1), συμβουλευτείτε
το εγχειρίδιο συντήρησης. Η εργοστασιακή ρύθμιση όλων των
διακοπτών είναι OFF.

K10R, K13R~K15R

Μαγνητικός ηλεκτρονόμος

K4R

Μαγνητικό ρελέ E1H (προαιρετικό)

L1R~L3R

Αντιδραστήρας

M1C

Κινητήρας (συμπιεστή)

M1F

Κινητήρας (άνω ανεμιστήρας)

M2F

Κινητήρας (κάτω ανεμιστήρας)

PS

Διακοπτόμενη τροφοδοσία

Q1DI

Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής (του
εμπορίου)

R1~R6

Αντιστάτης

R1T

Θερμίστορ (αέρας)

R2T

Θερμίστορ (εκροή)

R3T

Θερμίστορ (αναρρόφηση)

R4T

Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας)

R5T

Θερμίστορ (μεσαίος εναλλάκτης
θερμότητας)

R6T

Θερμίστορ (υγρό)

R7T

Θερμίστορ (πτερύγιο)

7

Συμβουλευτείτε τον πίνακα συνδυασμών και το εγχειρίδιο
πρόσθετων εξαρτημάτων για την συνδεσμολογία της
καλωδίωσης στους X6A, X28A και X77A.

Σημειώσεις για το RZQ(S)G_Y1:
1
2

3

4
5

6

Το παρόν διάγραμμα καλωδίωσης ισχύει μόνο για την
εξωτερική μονάδα.
Συμβουλευτείτε τον πίνακα συνδυασμών και το εγχειρίδιο
πρόσθετων εξαρτημάτων για την συνδεσμολογία της
καλωδίωσης στους X6A, X28A και X77A.
Συμβουλευτείτε το αυτοκόλλητο με το διάγραμμα καλωδίωσης
(στην πίσω πλευρά του καλύμματος συντήρησης) για την
χρήση των διακοπτών BS1~BS4 και DS1.
Κατά τον χειρισμό, μην βραχυκυκλώνετε τη διάταξη
προστασίας S1PH.
Για οδηγίες ρύθμισης των επιλογέων (DS1), συμβουλευτείτε
το εγχειρίδιο συντήρησης. Η εργοστασιακή ρύθμιση όλων των
διακοπτών είναι OFF.
Μόνο για την κλάση 71.

(RZQ(S)G_Y1)

K2R

K2R

Μαγνητικός ηλεκτρονόμος

▪ K2R (A1P): Μαγνητικό ρελέ (E1H
προαιρετικά)
▪ K2R
(A2P):
ηλεκτρονόμος

Υπόμνημα για διαγράμματα καλωδίωσης:

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

A1P~A2P

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

R7T, R8T

BS1~BS4

Κουμπί

C1~C3

Πυκνωτής

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

DS1

Μικροδιακόπτης DIP

R10T

Μαγνητικός

Θερμίστορ (θετικός συντελεστής
θερμοκρασίας)
Θερμίστορ (πτερύγιο)

(RZQ(S)G_Y1)

E1H

Θερμαντήρας κάτω πλάκας
(προαιρετικός)

RC

Κύκλωμα λήψης σήματος

F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Ασφάλεια

S1PH

Διακόπτης υψηλής πίεσης

(RZQG71_V1 +
RZQSG100_V1)

▪ F6U: Ασφάλεια (T 3,15 A / 250 V)

S1PL

Διακόπτης χαμηλής πίεσης

▪ F7U, F8U: Ασφάλεια (T 1,0 A / 250 V)

TC

Κύκλωμα μετάδοσης σήματος

F1U~F8U

▪ F1U~F4U: Ασφάλεια

V1D~V4D

Δίοδος

V1R

Μονάδα τροφοδοσίας IGBT

V2R, V3R

Μονάδα διόδου

V1T~V3T

Διπολικό τρανζίστορ μονωμένης πύλης
(IGBT)

X6A

Συνδετήρας (προαιρετικά)

X1M

Κλεμοσειρά

(RZQG100~140_V1 +
RZQSG125+140_V1)

▪ F6U: Ασφάλεια (T 5,0 A / 250 V)
▪ F7U, F8U: Ασφάλεια (T 1,0 A / 250 V)

F1U~F8U

▪ F1U, F2U: Ασφάλεια (31,5 A / 250 V)

(RZQ(S)G_Y1)

▪ F1U (A2P): Ασφάλεια (T 5,0 A /
250 V)
▪ F3U~F6U: Ασφάλεια (T 6,3 A / 250 V)

Y1E

Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης

▪ F7U, F8U: Ασφάλεια (T 1,0 A / 250 V)

Y1S

H1P~H7P

Φωτοδίοδος (η οθόνη συντήρησης είναι
πορτοκαλί)

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (βαλβίδα 4
δρόμων)

Z1C~Z6C

Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)

HAP

Φωτοδίοδος (οθόνη συντήρησης πράσινη)

Z1F~Z6F

Φίλτρο θορύβου

K1M, K11M

Μαγνητική επαφή
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RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
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6 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύμβολα:
L

Ηλεκτροφόρο

N

Ουδέτερο
Καλωδίωση στο χώρο εγκατάστασης
Κλεμοσειρά
Συνδετήρας
Συνδετήρας ρελέ
Σύνδεση
Προστατευτική γείωση
Γείωση χωρίς θορύβους
Ακροδέκτης
Επιλογή

Χρώματα:
BLK

Μαύρο

BLU

Μπλε

BRN

Καφέ

GRN

Πράσινο

ORG

Πορτοκαλί

RED

Κόκκινο

WHT

Λευκό

YLW

Κίτρινο

RZQG71~140L_V1+Y1 + RZQSG100~140L_V1+Y1
Κλιματιστικά συστήματος split
4P385521-1B – 2016.10
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