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UZSTĀDĪŠANAS
ROKASGRĀMATA
R32 Split Series

Modelis
3MXM40N2V1B
3MXM52N2V1B
3AMXM52M3V1B
3MXM68N2V1B
4MXM68N2V1B
4MXM80N2V1B
5MXM90N2V1B

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

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

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

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:
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:
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24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>.
Kategória nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından
olumlu olarak değerlendirildiği gibi.
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına
göre <E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>)
değerlendirilmiştir. <G>. Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki
sayfaya bakın.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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:

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

19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
s certifikatom <C>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E>
(Uporabljen modul <F>) v skladu s certifikatom <G>. Kategorija
tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji strani.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi
vastavalt sertifikaadile <C>.
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
<E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>.
Riskikategooria <H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Сертификата <C>.
** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и
оценено положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно
Сертификат <G>. Категория риск <H>. Вижте също на
следващата страница.
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>. Rizikos kategorija
<H>. Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
ar sertifikātu <C>.
** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>.
Riska kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
DICz# on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost DICz# má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz# je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A DICz# jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz# ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz# este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
Certifikatu <C>.
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema
Certifikatu <G>. Kategorija opasnosti <H>. Također pogledajte
na slijedećoj stranici.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E>
igazolta a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z)
<G> tanúsítvány szerint. Veszélyességi kategória <H>.
Lásd még a következő oldalon.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B>
i Świadectwem <C>.
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D>
i pozytywną opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie
ze Świadectwem <G>. Kategoria zagrożenia <H>. Patrz
także następna strona.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate
cu Certificatul <C>.
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D>
şi apreciate pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate
cu Certificatul <G>. Categorie de risc <H>. Consultaţi de asemenea
pagina următoare.

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

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

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:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

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:
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

Machinery 2006/42/EC ***
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Pressure Equipment 2014/68/EU **
Low Voltage 2014/35/EU

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:

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold tilPressure
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
Equipment 2014/68/EU Certifikat <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged
** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af <E>
positively by <E> (Applied module <F>) according to the
positivamente da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il
(Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
Certificato <G>. Categoria di rischio <H>. Fare riferimento
certificate <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.
Se også næste side.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
anche alla pagina successiva.
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
Zertifikat <C>.
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und
με το Πιστοποιητικό <C>.
intygats av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av
von <E> (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet gemäß
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και
Certifikat <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
κρίνεται θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>)
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B>
σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <G>. Κατηγορία επικινδυνότητας
ifølge Sertifikat <C>.
<H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα.
conformément au Certificat <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
gjennom positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au
de acordo com o Certificado <C>.
Sertifikat <G>. Risikokategori <H>. Se også neste side.
Certificat <G>. Catégorie de risque <H>. Se reporter également
13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D>
à la page suivante.
e com o parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B>
com o Certificado <G>. Categoria de risco <H>. Consultar também
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on
overeenkomstig Certificaat <C>.
a página seguinte.
hyväksynyt (Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde
Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava sivu.
09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
согласно Свидетельству <C>.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
s osvědčením <C>.
с положительным решением <E> (Прикладной модуль <F>) согласно
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
de acuerdo con el Certificado <C>.
Свидетельству <G>. Категория риска <H>. Также смотрите
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
следующую страницу.
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>) según
el Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>. Consulte también
la siguiente página.
01 *** DICz# is authorised to compile the Technical Construction File.
07 *** Η DICz# είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
02 *** DICz# hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
08 *** A DICz# está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
03 *** DICz# est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
09 *** Компания DICz# уполномочена составить Комплект технической документации.
04 *** DICz# is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
10 *** DICz# er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
05 *** DICz# está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
11 *** DICz# är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
06 *** DICz# è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
12 *** DICz# har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

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

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:

3MXM40N2V1B, 3MXM52N2V1B, 3AMXM52M3V1B, 3MXM68N2V1B, 4MXM68N2V1B, 4MXM80N2V1B, 5MXM90N2V1B,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

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

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

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

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

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

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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declaración:

заявление:

06 • Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
• Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione
massima consentita (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
• Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta
del modello
07 • Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
• Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης:
<L> (°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
• Ψυκτικό: <N>
• Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
• Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
08 • Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
• Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão
máxima permitida (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
• Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
09 • Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
• Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого
давления: <L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
• Хладагент: <N>
• Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
• Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную
табличку модели

06 Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la
conformità alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
07 Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που
απεφάνθη θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία
Εξοπλισμών υπό Πίεση: <Q>
08 Nome e morada do organismo notificado, que avaliou
favoravelmente a conformidade com a directiva sobre
equipamentos pressurizados: <Q>
09 Название и адрес органа технической экспертизы,
принявшего положительное решение о соответствии
Директиве об оборудовании под давлением: <Q>

01 Name and address of the Notified body that judged positively
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter
Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement
la conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó
positivamente el cumplimiento con la Directiva en materia de
Equipos de Presión: <Q>

Yasuto Hiraoka
Managing Director
Pilsen, 1st of April 2019

10 Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en
positiv bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED
(Direktiv for Trykbærende Udstyr): <Q>
11 Namn och adress för det anmälda organ som godkänt
uppfyllandet av tryckutrustningsdirektivet: <Q>
12 Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt
bedømte samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure
Equipment Directive): <Q>
13 Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen
päätöksen painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

10 • Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
• Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS):
<M> (°C)
• Kølemiddel: <N>
• Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
• Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
11 • Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
• Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck
(PS): <M> (°C)
• Köldmedel: <N>
• Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
• Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
12 • Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
• Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk
(PS): <M> (°C)
• Kjølemedium: <N>
• Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
• Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
13 • Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
• Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava
kyllästyslämpötila: <M> (°C)
• Kylmäaine: <N>
• Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
• Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
14 • Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
• Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu
přípustnému tlaku (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
• Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu

15 y nastavak s prethodne stranice:
16 h folytatás az előző oldalról:
17 m ciąg dalszy z poprzedniej strony:
18 r continuarea paginii anterioare:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní
posouzení shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu
prosudbu o usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną
opinię dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń
Ciśnieniowych: <Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub presiune: <Q>

15 • Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
• Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem
dopuštenom tlaku (PS): <M> (°C)
• Rashladno sredstvo: <N>
• Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
• Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu
modela
16 • Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
• Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású
oldalon: <L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
• Hűtőközeg: <N>
• A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
• Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
17 • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L>
(°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
• Czynnik chłodniczy: <N>
• Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
• Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa
modelu
18 • Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
• Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L>
(°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
• Agent frigorific: <N>
• Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
• Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de
identificare a modelului

22 t ankstesnio puslapio tęsinys:
23 v iepriekšējās lappuses turpinājums:
24 k pokračovanie z predchádzajúcej strany:
25 w önceki sayfadan devam:

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

-35 °C

R32

63.8 °C

41.7 bar

TSmax

<M>

41.7 bar

<P>

TSmin

<L>

<N>

PS

<K>

24 • Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
• Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym
povoleným tlakom (PS): <M> (°C)
• Chladivo: <N>
• Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
• Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 • İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
• İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
• Soğutucu: <N>
• Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
• İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

19 Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno
24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu
ocenil združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
so smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
20 Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
ühilduvust positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
21 Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
22 Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal
<Q> VINÇOTTE nv
slėginės įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
JAN OLIESLAGERSLAAN, 35
23 Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par
1800 VILVOORDE, BELGIUM
atbilstību Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un adrese: <Q>

19 • Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
• Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu
dovoljenemu tlaku (PS): <M> (°C)
• Hladivo: <N>
• Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
• Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
20 • Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
• Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
• Jahutusaine: <N>
• Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
• Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
21 • Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
• Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското
налягане: <L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на
максимално допустимото налягане (PS): <M> (°C)
• Охладител: <N>
• Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
• Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
22 • Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
• Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
• Šaldymo skystis: <N>
• Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
• Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 • Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
• Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo
pieļaujamo spiedienu (PS): <M> (°C)
• Dzesinātājs: <N>
• Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
• Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

20 Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
21 Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
22 Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
23 To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
25 Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

19 o nadaljevanje s prejšnje strani:
20 x eelmise lehekülje järg:
21 b продължение от предходната страница:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

13 Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
14 Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
15 Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
16 A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
17 Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
18 Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
19 Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

12 n fortsettelse fra forrige side:
13 j jatkoa edelliseltä sivulta:
14 c pokračování z předchozí strany:

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

10 Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
11 Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
12 Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

01 • Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
• Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
• Refrigerant: <N>
• Setting of pressure safety device: <P> (bar)
• Manufacturing number and manufacturing year: refer to model
nameplate
02 • Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
• Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck
(PS) entspricht: <M> (°C)
• Kältemittel: <N>
• Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
• Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 • Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
• Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
* TSmax: température saturée correspondant à la pression
maximale admise (PS): <M> (°C)
• Réfrigérant: <N>
• Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
• Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la
plaquette signalétique du modèle
04 • Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
• Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de
maximaal toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
• Koelmiddel: <N>
• Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
• Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 • Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
• Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión
máxima admisible (PS): <M> (°C)
• Refrigerante: <N>
• Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
• Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo

06 Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

08 p continuação da página anterior:
09 u продолжение предыдущей страницы:
10 q fortsat fra forrige side:
11 s fortsättning från föregående sida:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

07 Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
08 Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
09 Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее

05 e continuación de la página anterior:
06 i continua dalla pagina precedente:
07 g συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

01 a continuation of previous page:
02 d Fortsetzung der vorherigen Seite:
03 f suite de la page précédente:
04 l vervolg van vorige pagina:

01 Design Specifications of the models to which this declaration relates:
02 Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
04 Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta

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

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Brīdinājumi par drošību
3LUPVYLHQƯEDVHNVSOXDWƗFLMDVUǌSƯJLL]ODVLHW
ãDMƗURNDVJUƗPDWƗVQLHJWRVEUƯGLQƗMXPXV

âƯLHUƯFHLUX]SLOGƯWDDU5

• Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti divās grupās un apzīmēti kā "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU!".
Abu veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību. Noteikti ņemiet vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.
• Paziņojumu "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU!" nozīme
BRĪDINĀJUMS...... Šo norādījumu nepildīšana var radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.
UZMANĪBU ........... Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt īpašuma bojājumus vai radīt traumas, kas atkarībā
no apstākļiem, var būt smagas.

• Drošības simboliem, kas minēti šajā rokasgrāmatā, ir šāda nozīme:
Noteikti izpildiet šos norādījumus.

Noteikti izveidojiet zemējumu.

Nekad nemēģiniet to darīt.

• Pēc tam, kad esat pabeidzis uzstādīšanu, izmēģiniet gaisa kondicionētāja darbību, lai pārbaudītu, vai nav kļūmju, un
parādītu klientam, kā, izmantojot ekspluatācijas rokasgrāmatu, to lietot un apkopt.
• Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.

%5Ʈ',1Ɩ-806
8]LHNƗUWDVLU]HPƗNUHG]DPƗX]OƯPH5ǌSƯJLL]ODVLHWWƗOƗNPLQƝWRVQRUƗGƯMXPXV
1)

%5Ʈ',1Ɩ-806

•
•
•
•

-DG]HVƝãDQDVVLVWƝPƗLUUDGXVLHVQRSOǌGHQHYHLFLHWDWVǌNQƝãDQXDUNRPSUHVRUX
,]PDQWRMLHWUHƧHQHUƗFLMDVVLVWƝPXDWVHYLãƷƗFLOLQGUƗ
%UƯGLQƗMXPV±DWVǌNQƝãDQDVODLNƗSDVWƗYVSUƗG]LHQEƯVWDPƯED
$WVǌNQƝãDQDDUNRPSUHVRUXYDUL]UDLVƯWSDãDL]GHJãDQRVNXUDVLHPHVOVLUDWVǌNQƝãDQDV
ODLNƗLHSOǌVWRãDLVJDLVV

2)

,]PDQWRWLHVLPEROL
%UƯGLQƗMXPD]ƯPH ,62±:
%UƯGLQƗMXPVVSUƗJVWYLHOD ,62±:
3)
/DVLHWHNVSOXDWƗFLMDVURNDVJUƗPDWX ,62±
4)
(NVSOXDWƗFLMDVURNDVJUƗPDWDHNVSOXDWƗFLMDVLQVWUXNFLMDV ,62±
5)
7HKQLVNƗVDSNRSHVLQGLNDWRUVODVLHWWHKQLVNRLQVWUXNFLMX ,62±
1)
2)

3)

4)

5)

BRĪDINĀJUMS
• Uzstādīšanas darbus uzticiet izplatītājam vai kvalificētiem darbiniekiem.
Nemēģiniet uzstādīt gaisa kondicionētāju pats. Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

• Uzstādiet gaisa kondicionētāju saskaņā ar šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem.
Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

• Izmantojiet tikai piederumus, papildaprīkojumu un rezerves daļas, kuras ražojis vai apstiprinājis uzņēmums Daikin.
Ja netiek izmantotas norādītās detaļas, iekārta var nokrist, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.

• Uzstādiet gaisa kondicionētāju uz pamatnes, kas ir pietiekami stipra, lai izturētu iekārtas svaru.
Nepietiekami stipra pamatne var izraisīt aprīkojuma krišanu un radīt traumas.

• Ar elektrību saistītie darbi ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem un valsts noteikumiem un šajā uzstādīšanas
rokasgrāmatā minētajiem norādījumiem. Noteikti izmantojiet tikai šim mērķim paredzētu strāvas padeves ķēdi.
Nepietiekama strāvas ķēdes jauda un uzstādītāja kompetence var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Izmantojiet pietiekami garu kabeli.
Neizmantojiet sazarotus vadus vai kabeļa pagarinātāju, jo tas var izraisīt pārkaršanu, strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Pārliecinieties, vai visi vadi ir nostiprināti, vai tiek izmantoti norādītie vadi un spaiļu savienojumi un vadi nav
nospriegoti.
Nepareizi savienojumi vai vadu nostiprināšana vai izraisīt pārmērīga karstuma rašanos vai aizdegšanos.

• Uzstādot strāvas padeves vadus un savienojot iekštelpu un āra iekārtas, izvietojiet vadus tā, lai apkopes vāku
varētu droši nostiprināt.
Nepareizs apkopes vāka novietojums var izraisīt strāvas triecienu, aizdegšanos vai spaiļu pārkaršanu.

• Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, tā apkopes aģentam
vai līdzīgi kvalificētai personai.
• Ja izstādīšanas laikā konstatējat dzesētāja gāzes noplūdi, nekavējoties izvēdiniet telpas.
Ja dzesētāja gāze nokļūst saskarē ar uguni, var rasties toksiska gāze.
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Brīdinājumi par drošību
• Kad uzstādīšana ir pabeigta, pārbaudiet, vai nav dzesētāja gāzes noplūdes.
Ja dzesētāja gāze noplūst telpā un nonāk saskarē ar uguns avotu, piemēram, sildītāju ar ventilatoru, krāsni vai plīti, var rasties
toksiska gāze.

• Uzstādot vai pārvietojot gaisa kondicionētāju, noteikti atgaisojiet dzesētāja kontūru, lai tajā nebūtu gaisa,
un izmantojiet tikai norādīto dzesētāju (R32).
Gaisa vai kādas citas vielas klātbūtne dzesētāja kontūrā izraisa pārmērīga spiediena rašanos, kas var sabojāt aprīkojumu un pat radīt traumas.

• Uzstādīšanas laikā pirms kompresora iedarbināšanas stingri piestipriniet dzesētāja cauruli.
Ja kompresora darbības laikā dzesētāja caurules nav pievienotas un noslēgšanas vārsts ir atvērts, tiek iesūkts gaiss, kas dzesētāja kontūrā
rada pārmērīgu spiedienu un tādējādi var sabojāt aprīkojumu un pat radīt traumas.

• Izsūknēšanas laikā pirms dzesētāja caurules noņemšanas izslēdziet kompresoru.
Ja izsūknēšanas laikā kompresors joprojām darbojas un noslēgšanas vārsts ir atvērts, noņemot dzesētāja cauruli, tiek iesūkts gaiss,
kas dzesētāja kontūrā izraisa pārmērīgu spiedienu un tādējādi var bojāt aprīkojumu vai pat radīt traumas.

• Noteikti izveidojiet gaisa kondicionētāja zemējumu.
Nesavienojiet iekārtas zemējumu ar ūdensvada vai apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālruņa līnijas zemējumu. Nepilnīgs
zemējums var izraisīt strāvas triecienu.

• Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi.
Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.

• Atkausēšanas procesa paātrināšanai vai tīrīšanai drīkst izmantot tikai ražotāja ieteiktos līdzekļus.
• Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša
gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).
• Nedrīkst caurdurt vai dedzināt.
• Ņemiet vērā, ka dzesētājiem var būt smaka.
• Šī ierīce ir jāuzstāda, jāekspluatē un jāglabā telpā, kas ir lielāka par minimālo grīdas platību.
• Ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus par gāzi.

UZMANĪBU
• Neuzstādiet gaisa kondicionētāju vietā, kur pastāv degošas gāzes noplūdes draudi.
Gāzes noplūdes gadījumā tās uzkrāšanās gaisa kondicionētāja tuvumā var izraisīt aizdegšanos.

• Izpildot šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā minētos norādījumus, uzstādiet drenāžas cauruli, lai nodrošinātu pareizu
drenāžu, un izolējiet cauruli, lai pasargātu no kondensāta veidošanās.
Nepareiza drenāžas caurules uzstādīšana var izraisīt ūdens noplūdi telpās un tādējādi sabojāt īpašumu.

• Pievelciet konusa uzgriezni atbilstoši norādītajam paņēmienam, piemēram, ar robežatslēgu.
Ja konusa uzgrieznis ir pievilkts par ciešu, pēc ilgākas lietošanas tas var saplaisāt, izraisot dzesētāja noplūdi.

• Noteikti veiciet atbilstošus pasākumus, lai nepieļautu to, ka āra iekārtu kā patvērumu izmanto nelieli dzīvnieki.
Nelieli dzīvnieki, saskaroties ar elektriskajām daļām, var izraisīt nepareizu darbību, dūmošanu vai aizdegšanos. Instruējiet klientu uzturēt telpu
ap iekārtu tīru.

• Dzesētāja ķēdes temperatūra būs augsta, tāpēc neļaujiet starp iekārtām esošajiem vadiem saskarties ar vara
caurulēm, kurām nav siltumizolācijas.
• Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglajā rūpniecībā un zemnieku
saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājsaimniecībās.
• Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB(A).
• Nodrošiniet žurnālu un ierīces karti.
Iespējams, ka piemērojamie tiesību akti pieprasa, lai kopā ar iekārtu tiktu glabāts žurnāls, kurā, kā minimums, tiek reģistrēta informācija par
tehnisko apkopi, remontdarbiem, pārbaužu rezultātiem, dīkstāves periodiem utt.

• Viegli pieejamā vietā netālu no sistēmas ir jāglabā materiāli, kas satur vismaz šādu informāciju:
- norādījumi par sistēmas izslēgšanu avārijas gadījumā
- ugunsdzēsības depo, policijas iecirkņa un slimnīcas nosaukumi un adreses
- remonta pakalpojumu sniedzēja nosaukums, adrese un diennakts kontakttālruņi.
Eiropā šī žurnāla nepieciešamo saturu nosaka standarts EN378.

Latviešu
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Piederumi
Piederumi, kas ietilpst āra iekārtas komplektācijā:

A Uzstādīšanas rokasgrāmata + R32 rokasgrāmata

1

B Drenāžas aizbāznis

C Reduktora bloks
1
1
Tas atrodas iepakojuma kastes apakšā.

Tas atrodas iepakojuma kastes apakšā.

E Dzesētāja uzpildes uzlīme

D Skrūvju maisiņš
(Elektrības vadu stiprinājumiem)
1

1

Tas atrodas iepakojuma kastes apakšā.
F Etiķete par fluoru saturošām siltumnīcefekta
gāzēm vairākās valodās

G Drenāžas
vāciņš (1)
1

H Drenāžas
vāciņš (2)
6

3

Tas atrodas iepakojuma kastes apakšā.

Piesardzības pasākumi, izvēloties
uzstādīšanas vietu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Izvēlieties pietiekami stingru vietu, kas spēj izturēt iekārtas svaru un radīto vibrāciju, kā arī nepastiprinās darbības trokšņus.
Izvēlieties tādu vietu, kurā karstā gaisa izvade no iekārtas vai darbības trokšņi netraucēs lietotāja kaimiņus.
Izvairieties no vietām guļamistabu un līdzīgu telpu tuvumā, lai darbības troksnis neradītu apgrūtinājumu.
Ir jābūt pietiekamu daudz vietas, lai ierīci varētu ienest un iznest.
Jābūt pietiekamai vietai gaisa plūsmas nodrošināšanai, kā arī nedrīkst būt šķēršļi ap gaisa ievadu un izvadu.
Uzstādīšanas vietā nedrīkst pastāvēt iespēja, ka tās tuvumā var notikt uzliesmojošas gāzes noplūde.
Uzstādiet iekārtas, strāvas padeves vadus un starp iekārtām esošos vadus vismaz 3 metru attālumā no televizoriem un
radioaparātiem. Šādi rīkojoties, tiek novērsti attēla un skaņas traucējumi. (Atkarībā no radio viļņu stāvokļa, trokšņi var būt
dzirdami arī tad, ja attālums ir lielāks par 3 metriem.)
8) Piekrastēs un vietās, kur gaiss satur augstu sāļu līmeni, korozija var saīsināt gaisa kondicionētāja kalpošanas laiku.
9) Tā kā no āra iekārtas drenāžas izplūdīs liekais ūdens, tāpēc zem tās nenovietojiet pret mitrumu nenoturīgus priekšmetus.

PIEZĪME
Nedrīkst piekārt pie griestiem un kraut vienu uz otras.

UZMANĪBU
Ekspluatējot gaisa kondicionētāju zemā apkārtējās vides temperatūrā,
noteikti ievērojiet tālāk minētās instrukcijas.
• Lai izvairītos no vēja iedarbības, uzstādiet āra iekārtu tā, lai tās gaisa
sūknēšanas puse būtu pavērsta pret sienu.
• Āra iekārtu nedrīkst uzstādīt vietā, kurā iekārtas gaisa sūknēšanas
puse var tikt pakļauta tiešai vēja iedarbībai.
• Lai nepieļautu pakļaušanu vējam, āra iekārtas gaisa izvades pusē
ieteicams uzstādīt deflektora plāksni.
• Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, izvēlēties tādu uzstādīšanas
vietu, kur sniegs neietekmēs iekārtas darbību.

3

● Izveidojiet lielu pārsegu
● Izveidojiet pastatni

Uzstādiet iekārtu pietiekami augstu
no zemes, lai nepieļautu aprakšanu
sniegā.
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Iekštelpu/āra iekārtas uzstādīšanas
rasējumi
Informāciju par iekštelpu iekārtu uzstādīšanu skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta iekārtu komplektācijā.
(Shēmā redzama pie sienas uzstādīta iekštelpu iekārta.)

UZMANĪBU
• Nepieslēdziet iestrādāto caurules atzarojumu un āra iekārtu, ja tiek veikti tikai cauruļu ierīkošanas darbi bez iekštelpu iekārtas
pieslēgšanas, lai pieslēgtu vēl vienu iekštelpu iekārtu vēlāk.
Gādājiet, lai nevienā iestrādātās caurules atzarojuma galā neiekļūtu netīrumi vai mitrums.
Skatīt "6. Dzesētāja cauruļu likšanas darbi" 11. lpp., lai uzzinātu vairāk.
• Nav iespējams pieslēgt iekštelpu iekārtu tikai vienai telpai. Obligāti pieslēdziet vismaz 2 telpām.

PIEZĪME:
DHW ģenerators vairāku iekārtu sistēmai vai hibrīdiekārta vairāku iekārtu sistēmai tiek uzskatīta par pieslēgumu vienai telpai.
Lai nodrošinātu pareizu kombināciju, skatiet kombināciju tabulu un DHW ģeneratora vairāku iekārtu sistēmai vai hibrīdiekārtas
vairāku iekārtu sistēmai uzstādīšanas rokasgrāmatu.

1RJULH]LHWWHUPƗOƗVL]ROƗFLMDV
FDXUXOLOƯG]DWELOVWRãDP
garumam un aptiniet to ar
OHQWLQRGURãLQRWNDL]ROƗFLMDV
FDXUXOHVJULH]WDMƗOƯQLMƗQDY
spraugu.
0DNVLPƗOLSLHƺDXMDPDLVG]HVƝWƗMDDSMRPV
3MXM40*

NJ

 $ 0;0

NJ

3MXM68*

NJ
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NJ

4MXM80*

NJ

5MXM90*

NJ

Aizziediet
caurules caurumu
spraugu ar tepi.
$SWLQLHWL]ROƗFLMDV
cauruli ar apdares lenti
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 $ 0;0

4,7m
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5,5m2
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6,5 m2
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5MXM90*

10,4 m2
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PRQWƗåDVSDPDWQHV YDLSODVWPDVDV
SDDXJVWLQƗMXPD 8]VWƗGLHWƗUDLHNƗUWX
OƯG]HQƗSR]ƯFLMƗ3UHWƝMƗJDGƯMXPƗYDU
UDVWLHVǌGHQVQRSOǌGHYDLX]NUƗãDQƗV
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Uzstādīšana
• Iekārtu uzstādiet horizontāli.
• Iekārtu var uzstādīt tieši uz betona verandas vai izturīgā vietā, ja drenāža ir laba.
• Ja pastāv iespēja, ka vibrācija var tikt novadīta uz ēku, izmantojiet pret vibrāciju noturīgu gumiju (iegādājama atsevišķi).

1.

Savienojumi (savienojuma pieslēgvieta)
Uzstādiet iekštelpu iekārtu saskaņā ar tālāk sniegto tabulu, kurā parādīta saistība starp iekštelpu iekārtas klasi un
atbilstošo pieslēgvietu.
Kopējā iekštelpu iekārtas klase, kuru var pieslēgt pie šīs iekārtas:
Siltumsūkņa veids:

3MXM40* - līdz 7,0 kW

4MXM68* - līdz 11,0 kW

3MXM52* - līdz 9,0 kW

4MXM80* - līdz 14,5 kW

3AMXM52* - līdz 9,0 kW

5MXM90* - līdz 15,6 kW

3MXM68* - līdz 11,0 kW
Pieslēgvieta

Pieslēgvieta

Pieslēgvieta

:
:
:
:

Izmantojiet
Izmantojiet
Izmantojiet
Izmantojiet

reduktoru, lai pieslēgtu caurules.
reduktorus Nr. 2 un 4.
reduktorus Nr. 5 un 6.
reduktorus Nr. 1 un 3.

Skatiet "Reduktoru izmantošana" 12. lpp., lai uzzinātu informāciju par reduktoru
daudzumu un formu.

PIEZĪME:
• DHW ģeneratoram vairāku iekārtu sistēmai izmantojiet tādu pašu reduktoru, kāds tiek izmantots 20. klases iekštelpu iekārtai.
• Lai uzzinātu pareizu kapacitātes klasi un piemērotu reduktoru vairāku iekārtu sistēmas hibrīdiekārtai, skatiet iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatu.
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Uzstādīšanas piesardzības pasākumi
20

• Pārbaudiet uzstādīšanas vietas stiprumu un līmeni, lai iekārta neradītu darbības vibrācijas vai trokšņus pēc uzstādīšanas.
• Atbilstoši pamatnes rasējumam cieši nostipriniet iekārtu, izmantojot pamatnes skrūves. (Sagatavojiet 4 M8 vai M10 enkurskrūvju,
uzgriežņu un paplākšņu komplektus, kas ir iegādājami atsevišķi.)
• Pamatnes skrūves vislabāk ieskrūvēt tā, lai attālums no tām līdz pamatnes virsmai būtu 20 mm.

Āra iekārtas uzstādīšanas vadlīnijas
• Ja siena vai kāds cits šķērslis atrodas āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes plūsmas ceļā, rīkojieties saskaņā ar tālāk
sniegtajiem uzstādīšanas norādījumiem.
• Ikvienā no zemāk parādītajām uzstādīšanas shēmām izplūdes pusē esošās sienas augstumam jābūt 1200 mm vai mazākam.

Siena no vienas puses
Vairāk par 100
Gaisa
plūsmas
virziens

Sienas no divām pusēm

Vairāk par 350

Vairāk
par 100

1200 vai
mazāk

Vairāk
par 350

Vairāk par 50

Vairāk par 50
Skats no augšas

Sānu skats

Sienas no trim pusēm
Vairāk par 100

Vairāk par 350

Vairāk par 50
Skats no augšas

Latviešu
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Vietas izvēle iekštelpu iekārtu
uzstādīšanai
• Tālāk ir parādīts maksimāli pieļaujamais dzesētāja cauruļu garums un maksimāli pieļaujamā augstumu starpība starp āra un
iekštelpu iekārtām.
(Jo īsāka dzesētāja caurule, jo labāka veiktspēja. Pieslēdziet tā, lai caurule būtu pēc iespējas īsāka. Īsākais pieļaujamais
garums telpai ir 3 m.)
3MXM40*

3MXM52*
3AMXM52*

3MXM68*

4MXM68*

4MXM80*

5MXM90*

Caurule līdz katrai iekštelpu iekārtai

Maks. 25 m

Maks. 25 m

Maks. 25 m

Maks. 25 m

Maks. 25 m

Maks. 25 m

Kopējais cauruļu garums starp visām
iekārtām

Maks. 50 m

Maks. 50 m

Maks. 50 m

Maks. 60 m

Maks. 70 m

Maks. 75 m

Āra iekārtas kapacitātes klase

Āra iekārta
Iekštelpu
iekārta
Līmeņu
starpība:
Maks. 15 m

Līmeņu
starpība:
Maks. 7,5 m

Līmeņu
starpība:
Maks. 15 m

Āra iekārta

Līmeņu
starpība:
Maks. 7,5 m

Iekštelpu iekārta

Ja āra iekārta ir izvietota augstāk par
iekštelpu iekārtām.

Ja āra iekārta ir izvietota savādāk.
(Ja zemāk par vienu vai vairākām iekštelpu iekārtām.)

PIEZĪME:
Informāciju par DHW ģeneratoru vairāku iekārtu sistēmai un hibrīdiekārtu vairāku iekārtu sistēmai skatiet iekštelpu iekārtas
uzstādīšanas rokasgrāmatā, lai pārbaudītu konkrētās uzstādīšanas prasības attiecībā uz pieļaujamo garumu un maksimāli
pieļaujamo augstumu starpību.

7
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Dzesētāja cauruļu likšanas darbi
1.

Āra iekārtas uzstādīšana
1) Uzstādot āra iekārtu, skatiet sadaļas "Piesardzības pasākumi, izvēloties uzstādīšanas vietu" 3. lpp. un "Āra iekārtas
uzstādīšanas rasējumi" 4. lpp.
2) Ja nepieciešams ierīkot drenāžu, izpildiet turpmāk norādītās darbības.

2.

Drenāžas ierīkošana

G Drenāžas vāciņš (1)

• Ja drenāžas pieslēgvietu nosedz montāžas pamatne vai
grīdas virsma, zem āra iekārtas kājiņām uzstādiet papildu
pamatnes vismaz 1-1/4 collu (30 mm) augstumā.
• Aukstās vietās āra iekārtai neizmantojiet drenāžas
aizbāzni, drenāžas vāciņus (1,2) un drenāžas cauruli.
(Pretējā gadījumā drenāžas ūdens var sasalt, pasliktinot
sildīšanas veiktspēju.)
1) Uzstādiet ? drenāžas vāciņu (1) un ? drenāžas vāciņu (2).
2) Uzstādiet ? drenāžas aizbāzni.

H Drenāžas vāciņš (2)

B Drenāžas aizbāznis

Gaisa izplūdes puse

H Drenāžas

vāciņš (2)

Apakšējais rāmis
Drenāžas vāciņš
Apakšējais rāmis
B Drenāžas aizbāznis

Iespiediet
apakšējo rāmi.

3.

Caurule (pieejama veikalos,
iekšējais diametrs 5/8 ” (16 mm))

Dzesētāja cauruļu likšana
UZMANĪBU

• Izmantojiet pie galvenās iekārtas piestiprināto konusa uzgriezni (lai novērstu konusa uzgriežņa saplaisāšanu nolietošanās dēļ).
• Lai novērstu gāzes noplūdi, uzklājiet dzesēšanas eļļu tikai uz paplatinājuma iekšējās virsmas. (Izmantojiet dzesēšanas eļļu,
kas paredzēta dzesētājam R32.)
• Konusa uzgriežņus pievelciet ar robežatslēgām, lai tos nesabojātu un nepieļautu gāzes noplūdi.
• Atkārtoti neizmantojiet savienojumus, kas vienreiz jau tikuši izmantoti.
• Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, pasargājiet vai nožogojiet dzesētāja caurules.
• Uzstādīšanu drīkst veikt uzstādītājs, izvēlētajiem materiāliem un uzstādīšanai ir jāatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Eiropā ir jāievēro spēkā esošais standarts EN378.
• Nodrošiniet, lai āra caurules un savienojumi netiktu pakļauti slodzei.
Savietojiet abu paplatinājumu centrus un pievelciet konusa uzgriežņus ar roku par 3 vai 4 apgriezieniem. Pēc tam pievelciet tos
līdz galam ar robežatslēgām.
[Eļļas uzklāšana]

[Pievilkšana]

Uzklājiet dzesēšanas eļļu
tikai uz paplatinājuma
iekšējās virsmas.

Neuzklājiet freonu
uz ārējās virsmas.

Robežatslēga

Konusa uzgrieznis
Uzgriežņu atslēga

Cauruļu savienojums
Neuzklājiet freonu uz konusa
uzgriežņa, lai izvairītos no
pievilkšanas ar pārmērīgu
griezes momentu.

Konusa uzgrieznis

Konusa uzgriežņa pievilkšanas griezes moments
ø 1/4 collas (6,4 mm)

10-1/2-12-3/4ft ● lbf (14,2-17,2N ● m)

ø 3/8 collas (9,5 mm)

24-1/8-29-1/2ft ● lbf (32,7-39,9N ● m)

ø 1/2 collas (12,7mm)

36-1/2-44-1/2ft ● lbf (49,5-60,3N ● m)

ø 5/8 collas (15,9 mm)

45-5/8-55-5/8ft ● lbf (61,8-75,4N ● m)

Atslēgizmērs

11/16 collas (17 mm)

3/4 collas (19 mm)

7/8 collas (22 mm)

1-1/16 collas (27 mm)

Vārsta vāciņa pievilkšanas
griezes moments

10-1/2-12-5/8ft ● lbf
(14,2-17,2N ● m)

12-5/8-15-3/8ft ● lbf
(17,1-20,9N ● m)

16-20-1/4ft ● lbf
(21,6-27,4N ● m)

35-3/8-44-1/8ft ● lbf
(48-59,8N ● m)

Apkopes pieslēgvietas vāciņa
pievilkšanas griezes moments

Latviešu
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Dzesētāja cauruļu likšanas darbi
4.

Gaisa izsūknēšana ar vakuumsūkni un gāzes noplūžu esamības pārbaude
BRĪDINĀJUMS

•
•
•
•

Nepieļaujiet, ka dzesētāja kontūrā iekļūst kaut kas cits, izņemot norādīto dzesētāju (R32).
Ja notiek dzesētāja gāzes noplūde, pēc iespējas ātrāk un vairāk izvēdiniet telpu.
Dzesētājs R32, kā arī citi dzesētāji vienmēr ir jāpārstrādā, nedrīkst pieļaut to tiešu nonākšanu vidē.
Izmantojiet vakuumsūkni tikai R32 vai R410A. Tā paša vakuumsūkņa izmantošana darbā ar citiem dzesētājiem var radīt
bojājumus vakuumsūknim vai iekārtai.
• Izmantojiet R32 vai R410A paredzētus rīkus (piemēram, manometra kolektoru, uzpildes cauruli vai vakuumsūkņa adapteri).
• Pārbaužu laikā nekad nelietojiet ierīcēs spiedienu, kas ir lielāks par maksimāli pieļaujamo spiedienu (kas norādīts datu
plāksnītē uz iekārtas).
• Nedrīkst tieši pieskarties nejauši noplūdušam dzesētājam. Neievērojot šo norādījumu, var tikt gūti smagi apsaldējumi.
• Pēc cauruļu likšanas darbu pabeigšanas ir jāveic atgaisošana un jāpārbauda, vai nav gāzes noplūdes.
• Ja izmantojat papildu dzesētāju, veiciet atgaisošanu no dzesētāja caurulēm un iekštelpu iekārtas, izmantojot vakuumsūkni,
pēc tam uzpildiet papildu dzesētāju.
• Slēgvārsta stienim izmantojiet sešstūrgalvas uzgriežņatslēgu (4 mm).
• Visi dzesētāja cauruļu savienojumi ir jāpievelk, izmantojot robežatslēgu ar norādīto pievilkšanas griezes momentu.
1) Pieslēdziet uzpildes caurules izvirzīto galu (kas nāk no manometra kolektora) pie gāzes slēgvārsta apkopes pieslēgvietas.
2) Pilnībā atveriet manometra kolektora zemspiediena vārstu (Lo) un pilnībā aiztaisiet tā augstspiediena vārstu (Hi).
(Augstspiediena vārstam pēc tam vairs nav nepieciešama nekāda darbība.)
3) Veiciet vakuumsūknēšanu un pārliecinieties, ka manovakuummetrs rāda –0,1 MPa (–76 cmHg).
Ieteicams veikt izvadi vismaz 1 stundu.
4) Aiztaisiet manometra kolektora zemspiediena vārstu (Lo) un izslēdziet vakuumsūkni.
(Saglabājiet šo stāvokli 4-5 minūtes, lai pārliecinātos, ka manovakuummetra bultiņa nešūpojas atpakaļ.
Ja tā virzās atpakaļ, tas var norādīt uz mitruma klātbūtni vai noplūdi savienojuma daļās. Pēc visu savienojumu pārbaudes
un uzgriežņu atskrūvēšanas un atkārtotas pievilkšanas atkārtojiet darbības 2-4.)
5) Noņemiet vāciņus no šķidruma slēgvārsta un gāzes slēgvārsta.
6) Pagrieziet ar sešstūrgalvas uzgriežņatslēgu šķidruma slēgvārsta stieni par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
lai atvērtu vārstu.
Aiztaisiet to pēc 5 sekundēm, pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes.
Ar ziepjūdeni pārbaudiet, vai nav gāzes noplūdes no iekštelpu iekārtas konusa, āra iekārtas konusa un vārsta stieņiem.
Pēc pārbaudes pabeigšanas noslaukiet visu ziepjūdeni.
7) Atvienojiet uzpildes cauruli no gāzes slēgvārsta apkopes pieslēgvietas, pēc tam pilnībā attaisiet šķidruma un gāzes slēgvārstus.
(Nemēģiniet pagriezt vārsta stieni tālāk par tā gala pozīciju.)
8) Pievelciet vārstu vāciņus un apkopes pieslēgvietas vāciņus šķidruma un gāzes slēgvārstiem, izmantojot robežatslēgu ar
norādīto pievilkšanas griezes momentu.
Skatīt "3. Dzesētāja caurules" 8. lpp., lai uzzinātu vairāk.

9
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Dzesētāja cauruļu likšanas darbi
5.

Dzesēšanas šķidruma uzpilde
1) Ja kopējais cauruļu garums visām telpām pārsniedz tālāk norādīto, papildus uzpildiet 20g dzesētāja (R32) uz katru cauruļu
papildu metru.
Āra iekārtas kapacitātes klase

3MXM40*, 3MXM52*, 3AMXM52*, 3MXM68*,
4MXM68*, 4MXM80*, 5MXM90*

Kopējais cauruļu garums visām telpām

30 m

6YDUƯJDLQIRUPƗFLMDSDUL]PDQWRMDPRG]HVƝWƗMX
âLPL]VWUƗGƗMXPDPLUIOXRUXVDWXURãDVVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]HV
1HL]ODLGLHWJƗ]HVDWPRVIƝUƗ
']HVƝWƗMDWLSV R32
GWP  YƝUWƯED 



$L]SLOGƯWƗX]OƯPHLUMƗX]OƯPƝX]SLOGHV
DWYHUHVWXYXPƗ SLHPƝUDPVOƝJYƗUVWD
YƗFLƼDLHNãSXVƝ 

*:3 JOREƗOƗVVDVLOãDQDVSRWHQFLƗOV

$L]SLOGLHWDUQHL]G]ƝãDPRWLQWL
UǌSQƯFƗX]SLOGƯWƗG]HVƝWƗMDDSMRPV
SDSLOGXG]HVƝWƗMDDSMRPVNDVMƗX]SLOGDX]VWƗGƯãDQDVYLHWƗ
NRSƝMDLVG]HVƝWƗMDDSMRPV
tCO2HTDSUƝƷLQVVDVNDƼƗDUIRUPXOX QRDSDƺRWVOƯG]
2 cipariem aiz komata)
âƯLQIRUPƗFLMDMƗQRUƗGDX]X]SLOGHVX]OƯPHVNDVLHNƺDXWD
SURGXNWDNRPSOHNWƗFLMƗ

5ǌSQƯFƗX]SLOGƯWƗG]HVƝWƗMD
DSMRPV
VNDWƯWLHNƗUWDVGDWXSOƗNVQƯWL
3DSLOGXG]HVƝWƗMDDSMRPV
NDVMƗX]SLOGDX]VWƗGƯãDQDVYLHWƗ

6DWXUIOXRUXVDWXURãDVVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]HV

.RSƝMDLVG]HVƝWƗMDDSMRPV

R32

1 =

NJ

2 =

NJ

1 + 2 =

NJ

*:3

2
1

*:3îNJ
1000

5

=

W&22HT

)OXRUƝWRVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]X
HPLVLMDQRNRSƝMƗDXNVWXPDƧHQWD
GDXG]XPDWRQQƗVNƗ&22 ekvivalents.
']HVƝWƗMDX]SLOGHVFLOLQGUV
un kolektors
ƖUDLHNƗUWD

6

3,(=Ʈ0(
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DWELOVWRãDMƗRILFLƗODMƗYDOVWVYDORGƗ7ƗSƝFLHNƗUWDVNRPSOHNWƗFLMƗLUSDSLOGXHWLƷHWHSDUIOXRUXVDWXURãƗPVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]ƝPYDLUƗNƗVYDORGƗV
1RUƗGHVSDUSLHOƯPƝãDQXLUVQLHJWDVãƯVHWLƷHWHVRWUDMƗSXVƝ

3$=,ƻ2-806
$WWLHFƯJLHOLNXPGRãDQDVDNWLSDUIOXRUƝWDMƗPVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]ƝPQRVDNDNDDXNVWXPDƧHQWDGDXG]XPDPEORNƗMƗQRUƗGDJDQ
VYDUVJDQ&22 ekvivalents.
)RUPXODGDXG]XPDDSUƝƷLQƗãDQDL&22HNYLYDOHQWDWRQQƗV$XNVWXPDƧHQWD*:3YƝUWƯEDîNRSƝMDLVDXNVWXPDƧHQWDGDXG]XPV
[kg] / 1000
,]PDQWRMLHW*:3YƝUWƯEXNDVQRUƗGƯWDDXNVWXPDƧHQWDX]SLOGƯãDQDVX]OƯPƝâƯV*:3YƝUWƯEDVSDPDWƗLUSDãUHL]ƝMƗOLNXPGRãDQDSDU
IOXRUƝWDMƗPVLOWXPQƯFHIHNWDJƗ]ƝP5RNDVJUƗPDWƗQRUƗGƯWƗ*:3YƝUWƯEDYDUEǌWQRYHFRMXVL

UZMANĪBU
Arī tad, ja slēgvārsts ir pilnībā aizvērts, dzesētājs var lēnām noplūst; ilgstoši neatstājiet noņemtu konusa uzgriezni.

Ar kompresoru saistītie drošības pasākumi
BRĪDINĀJUMS
Strāvas trieciena risks
• Šo kompresoru drīkst izmantot tikai iezemētā sistēmā.
• Pirms apkopes veikšanas IZSLĒDZIET strāvas padevi.
• Pirms strāvas padeves ieslēgšanas uzstādiet atpakaļ vietā spaiļu vāku.

Traumu gūšanas risks
• Valkājiet aizsargbrilles.

Sprādziena vai aizdegšanās risks
•
•
•
•

Izmantojiet cauruļu griešanas rīku, lai noņemtu kompresoru.
NEIZMANTOJIET degli. Sistēmā dzesētājs ir zem spiediena.
NEDARBINIET spiediena vai vakuuma apstākļos.
Izmantojiet tikai apstiprinātus dzesētājus un smērvielas.

Apdegumu risks
• Darbības laikā vai uzreiz pēc tās NEPIESKARIETIES ar kailām rokām.

Latviešu
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Dzesētāja cauruļu likšanas darbi
6.

Dzesētāja cauruļu likšanas darbi

Siena

Noteikti uzstādiet
vāciņu.

Piesardzība darbā ar caurulēm

Lietus

Ja konusa vāciņi nav
pieejami, nosedziet
paplatināto atveri ar
lenti, lai pasargātu no
ūdens un netīrumiem.

1) Aizsargājiet cauruļu vaļējos galus pret putekļiem un mitrumu.
2) Cauruļu saliekumiem ir jābūt pēc iespējas mazākiem. Saliekšanai
izmantojiet cauruļu saliecēju.

Vara un karstuma izolācijas materiālu izvēle
Izmantojot veikalā pieejamās vara caurules un savienojumus, ņemiet vērā šādus nosacījumus:
1) Izolācijas materiāls: polietilēna putas
Siltumatdeves ātrums: no 0,041 līdz 0,052 W/mK (no 0,035 līdz 0,045 kcal/mh°C)
Dzesētāja gāzes caurules virsmas temperatūra sasniedz līdz pat 110°C.
Izvēlieties tādus karstuma izolācijas materiālus, kas var izturēt šādu temperatūru.
2) Noteikti izolējiet gan gāzes, gan šķidruma caurules un nodrošiniet tādus izolācijas
izmērus, kā minēts tālāk.

Starpiekārtu vadi

Gāzes caurule

Gāzes caurule

Ār. diam.: 9,5 mm, 12,7 mm / Biezums: 0,8 mm (C1220T-O)
Ār. diam.: 15,9 mm / Biezums: 1,0 mm (C1220T-O)

Šķidruma caurule

Ār. diam.: 6,4 mm / Biezums: 0,8 mm (C1220T-O)

Gāzes caurules izolācija

Iekš. diam.: 12-15 mm, Iekš. diam.: 16-20 mm / Biezums:
13 mm min.

Šķidruma
caurule

Šķidruma
caurules
izolācija

Gāzes caurules
izolācija

Šķidruma caurules izolācija Iekš. diam.: 8-10 mm / Biezums: 10 mm min.

Apdares lente

Drenāžas šļūtene

Ār. diam.: 6,4 mm, 9,5 mm / 30 mm vai vairāk
Minimālais liekuma rādiuss Ār. diam.: 12,7 mm / 40 mm vai vairāk
Ār. diam.: 15,9 mm / 50 mm vai vairāk
3) Gāzes un šķidruma dzesētāja caurulēm izmantojiet atsevišķas siltumizolācijas caurules.
4) Caurulēm un citām zem spiediena esošām daļām ir jāatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, tām ir jābūt piemērotām
dzesētājam. Dzesētājam izmantojiet ar fosforskābi deoksidēta bezšuvju vara caurules.

7.

Caurules gala paplatināšana
1) Nogrieziet caurules galu ar cauruļu griezēju.
2) Noņemiet nelīdzenumus, vēršot nogriezto virsmu
uz leju, lai skaidas neiekļūtu caurulē.
3) Uzlieciet uz caurules konusa uzgriezni.
4) Paplatiniet cauruli.
5) Pārbaudiet, vai paplatinājums ir izveidots pareizi.

(Grieziet tieši tam
SDUHG]ƝWƗOHƼƷƯ

1RƼHPLHWQHOƯG]HQXPXV

3DSODWLQƗãDQD
,HVWDWLHWSUHFƯ]LWƗNƗSDUƗGƯWVWƗOƗN
A

3DSODWLQƗãDQDVUƯNV
G]HVƝWƗMDP5

6SLHGQH
A

6WDQGDUWDNRQXVXYHLGRMRãDLVLQVWUXPHQWV

8]PDYDVYHLGD

8]PDYDVYHLGD
5LGJLGWLSD

6SƗUQX]JULHåƼDYHLGD
,PSHULDOWLSD

±PP

±PP

±PP

3ƗUEDXGH

.RQXVDLHNãƝMDL
YLUVPDLMƗEǌW
SLOQƯJLJOXGDL

&DXUXOHVJDOV
MƗSƗUYHLGRSLOQƯJL
DSDƺƗNRQXVƗ

3ƗUOLHFLQLHWLHVND
LUX]VWƗGƯWVNRQXVD
X]JULH]QLV

BRĪDINĀJUMS
• Neklājiet uz paplatinātās daļas minerāleļļu.
• Rūpējieties, lai minerāleļļa neiekļūtu sistēmā, jo tā var samazināt iekārtu kalpošanas laiku.
• Nekādā gadījuma neizmantojiet caurules, kas tika izmantotas iepriekšējai uzstādītajai iekārtai. Izmantojiet tikai tās daļas,
kas tika piegādātas kopā ar šo iekārtu.
• Nekādā gadījumā neuzstādiet šai R32 iekārtai žāvētāju; pretējā gadījumā nevar garantēt tās kalpošanas ilgumu.
• Žūstošais materiāls var izšķīst un sabojāt sistēmu.
• Nepietiekams paplatinājums var izraisīt dzesētāja gāzes noplūdi.

11
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Reduktoru izmantošana
Nr.1
Ø15,9
→ Ø12,7

Nr.2
Ø12,7
→ Ø9,5

Nr.3
Ø15,9
→ Ø12,7

Blīve (1)

Nr.4
Ø12,7
→ Ø9,5

Blīve (2)

Nr.5
Ø15,9
→ Ø9,5

Nr.6
Ø15,9
→ Ø9,5

Reduktors un blīve

Izmantojiet ar iekārtu kopā piegādātos reduktorus tā, kā aprakstīts tālāk.
1) Caurules ar Ø12,7 pieslēgšana pie gāzes caurules pieslēgvietas, kas paredzēta Ø15,9:

Nr. 1

Starpiekārtu caurules

Noteikti uzstādiet blīvi.

Nr. 3

Konusa uzgrieznis
(kas paredzēts Ø15,9)

Āra iekārtas pieslēgvieta

2) Caurules ar Ø9,5 pieslēgšana pie gāzes caurules pieslēgvietas, kas paredzēta Ø15,9:

Nr. 6

Konusa uzgrieznis
(kas paredzēts Ø9,5)

Nr. 5

Noteikti uzstādiet blīvi.

3) Caurules ar Ø9,5 pieslēgšana pie gāzes caurules pieslēgvietas, kas paredzēta Ø12,7:

Nr. 2
Noteikti uzstādiet blīvi.

Nr. 4

Konusa uzgrieznis
(kas paredzēts Ø12,7)

• Izmantojot iepriekš parādīto reduktoru komplektu, nepievelciet pārāk
cieši uzgriezni, jo mazākā caurule var tikt sabojāta.
(aptuveni 2/3 - 1 normālais griezes moments)
• Uzklājiet dzesētāja eļļu uz āra iekārtas pieslēgvietas skrūvētā
savienojuma vietā, kurā tiek ieskrūvēts konusa uzgrieznis.
• Izmantojiet atbilstošu uzgriežņatslēgu, lai izvairītos no savienojuma
vītnes sabojāšanas, pārāk cieši pievelkot konusa uzgriezni.

Latviešu

Konusa uzgriežņa pievilkšanas griezes
moments
Konusa uzgrieznis,
kas paredzēts Ø9,5

32,7–39,9 N·m
(333–407 kgf·cm)

Konusa uzgrieznis,
kas paredzēts Ø12,7

49,5–60,3 N·m
(505–615 kgf·cm)

Konusa uzgrieznis,
kas paredzēts Ø15,9

61,8–75,4 N·m
(630–769 kgf·cm)
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Atsūknēšanas darbība
Lai aizsargātu apkārtējo vidi, pirms iekārtas pārvietošanas vai likvidēšanas veiciet atsūknēšanu.
1) Noņemiet vārsta vāciņu no šķidruma slēgvārsta un gāzes
slēgvārsta.
2) Veiciet piespiedu dzesēšanu.
3) Pēc 5 līdz 10 minūtēm aiztaisiet šķidruma slēgvārstu
ar sešstūrgalvas uzgriešņatslēgu.
4) Pēc 2 līdz 3 minūtēm aizveriet gāzes slēgvārstu un apturiet
piespiedu dzesēšanu.

Aizvērt

Gāzes noslēgšanas
vārsts

Sešstūrgalvas
uzgriešņatslēga

PIEZĪME:
Attiecībā uz hibrīdiekārtu vairāku iekštelpu iekārtu sistēmai ir jāgarantē,
Šķidruma
ka ir veikti visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no
noslēgšanas vārsts
iespējamiem aizsalšanas izraisītiem bojājumiem ūdens siltummainim,
pirms šīs funkcijas izmantošanas atļaušanas vai aktivizēšanas.
Lai uzzinātu plašāku informāciju, skatiet iekštelpu iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.

1.

Vārsta vāciņi

Piespiedu darbība
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Izslēdziet strāvas padevi.
Noņemiet apkopes pārsegu (2 skrūves).
Noņemiet apkopes drukātās shēmas plates slēdžu vāku (1 skrūve).
Izslēdziet SW5 un SW6.
Pārslēdziet darbības režīma slēdzi (SW2) uz DZESĒŠANA.
Pieskrūvējiet atpakaļ apkopes drukātās shēmas plates slēdžu vāku (1 skrūve).
Ieslēdziet stāvas padevi.
Piespiediet piespiedu darbības slēdzi (SW1) virs apkopes drukātās shēmas plates vāka.

■Ieslēdziet piespiedu dzesēšanas darbību.
Lai apturētu piespiedu darbību, atkārtoti piespiediet piespiedu darbības slēdzi (SW1).

BRĪDINĀJUMS
Nenoņemiet slēdžu vāku, ja strāvas padeve nav izslēgta. (Strāvas trieciena risks)

$SNRSHVGUXNƗWƗVVKƝPDVSODWH

E
D
2
4
C
1
3
B
2
A
1

13
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Vadojums
BRĪDINĀJUMS
• Neizmantojiet sazarotus, savītus vadus, kabeļa pagarinātājus vai sazarotus savienojumus, jo tie var izraisīt pārkaršanu,
elektrošoku vai aizdegšanos.
• Neizmantojiet iekārtas iekšienē elektriskās detaļas, ko esat iegādājies vietējos veikalos. (Nenodaliet drenāžas sūkņa u.c.
jaudu no spaiļu bloka.) Tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. (Tādu, kas spēj izturēt augstākas harmonikas.)
(Šī iekārta izmanto invertoru. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto tāds zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdzis, kas spēj izturēt
harmonikas, lai novērstu paša zemējuma noplūdstrāvas aizsargslēdža darbības traucējumus.)
• Izmantojiet visu polu atvienošanas tipa pārtraucēju ar vismaz 3 mm attālumu starp kontaktpunktu spraugām, kas nodrošina
pilnīgu atvienošanu III kategorijas pārsprieguma gadījumā.
• Nepievienojiet strāvas vadu iekštelpu iekārtai. Tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.
<Vadojuma ierīkošanas procedūra>

ƖUDLHNƗUWD

1) Noņemiet izolāciju no vada (3/4 collas (20 mm)).
2) Pieslēdziet savienojuma vadus starp iekštelpu
iekārtu un āra iekārtu tā, lai sakristu spaiļu
numuri. Cieši pievelciet spaiļu skrūves. Skrūvju
pievilkšanai iesakām izmantot plakano skrūvgriezi.
3) Gādājiet, lai sakristu vadojuma un cauruļu
simboli.
4) Nedaudz pavelciet vadu un pārliecinieties, kas tas
neatvienojas.
5) Izbāziet vadus caur caurumu aizsargplāksnes
apakšā un uzstādiet aizsargplāksni.
6) Pēc darbu pabeigšanas uzstādiet apkopes pārsegu
atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

$SUƯNRMXPVDWELOVW
EN/IEC 61000-3-12
3MXM68N2V1B
4MXM68N2V1B
4MXM80N2V1B
5MXM90N2V1B

Telpa A

Telpa
A

Telpa
%

Telpa
&

Telpa
D

6WUƗYDVSDGHYHV
G]ƯVOXNDEHOLV
3MXM40
PP2+51)
3AMXM52

+51)
0;0
PP2+51)
0;0
0;0
PP2+51)
5MXM90

,(& 
,(&
,(&
,(&

*ƗGƗMLHWODLWLNWXL]PDQWRWDVVSHFLƗOLSDUHG]ƝWDVƷƝGHV
Telpa
E

,HNãWHOSX
LHNƗUWD

'URãƯEDV
VOƝG]LV

=HPƝMXPDQRSOǌGHV
MDXGDVVOƝG]LV

+]
9

8]WHOSX'

8]WHOSX&
7HOSD$
8]WHOSX%

6WDUSLHNƗUWX
G]ƯVOXNDEHOLV
PP2aPP2
XQSLHPƝURWVa9
+51) ,(&

8]WHOSX(

3MXM40
3AMXM52
3MXM52
0;0
0;0
0;0
5MXM90

20A
25A
32A

Telpa B
Barošanas bloks

Telpa
C

Telpa D

Telpa E

,]NƗUWRMLHWYDGXVWƗODLQHWLNWX
SDFHOWDDSNRSHVOǌNDYDLFLWDV
NRQVWUXNFLMDVGDƺDV

,]PDQWRMLHWQRUƗGƯWRVYDGXV
XQFLHãLWRVSLHYLHQRMLHW

1.

Droša rīkošanās ar augstsprieguma daļu
BRĪDINĀJUMS

Nepieskarieties uzlādētajai daļai 10 minūtes pēc drošības slēdža IZSLĒGŠANAS, jo pastāv augsta sprieguma risks.

1-1. Strāvas trieciena riska novēršana
• Ar testeri pārbaudiet, vai spriegums starp "FU2" un "DC(-)" ir 50V vai mazāks. (Skatīt "Elektrisko komponenšu izvietojuma
shēmu" nākamajā lapā)
• Uz pārbaudes punktu (FU2, DC(-)) virsmas var būt pārklājums.
• Nodrošiniet ciešu kontaktu starp testera zondēm un pārbaudes punktiem
TESTERA ZONDE

FU2

DC(-)

3Ɩ5./Ɩ-806
PCB

1-2. Atkārtota pieslēgšana pēc pārbaudes veikšanas
• Atkārtotās pieslēgšanas laikā gādājiet, lai viss tiktu pieslēgts tieši tā, kā tas bija iepriekš.

Latviešu
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Vadojums
UZMANĪBU
•

Strāvas padeves vadojuma ierīkošanas laikā ir jāievēro
piesardzības pasākumi. Ja ir jāizmanto dzīslotie vadi, gādājiet,
lai pieslēgšanai pie strāvas padeves spailes tiktu izmantota
apļveida cilpas formas spaile.

$SƺYHLGDFLOSDV
IRUPDVVSDLOH

']ƯVORWDLV
YDGV

3ODNDQƗSDSOƗNVQH
6NUǌYH

6NUǌYH

A

6NUǌYH

$SƺYHLGDFLOSDV
IRUPDVVSDLOH

$SƺYHLGDFLOSDV
IRUPDVVSDLOH

3DUHL]L

3ODNDQƗ
SDSOƗNVQH

3ODNDQƗSDSOƗNVQH
$SƺYHLGDFLOSDV
IRUPDVVSDLOH

1HSDUHL]L

6NDWVEXOWLƼDVYLU]LHQƗA
•

Pieslēdzot starpiekārtu savienojuma vadus pie spaiļu bloka, izmantojot viendzīslas
vadu, ir obligāti jāveic vada gala savīšana. Nepareizi izpildītu darbu rezultātā var
rasties sakaršana un aizdegšanās.

• Gādājiet, lai
zemējuma vads
starp nostiepuma
izlīdzinātāju un
spaili būtu garāks
par citiem vadiem.

3ƗUPƝUƯJVQRƼHPãDQDV
JDUXPVYDUUDGƯWVWUƗYDV
WULHFLHQXYDLVWUƗYDVQRSOǌGL

1RƼHPLHWYDGDJDOD
L]ROƗFLMXOƯG]ãDLYLHWDL

1-3

B
3DUHL]L
3DUHL]L

1HSDUHL]L

A

1HSDUHL]L

,]ROƗFLMDVQRƼHPãDQDYDGDPSLHVSDLƺXEORND
Zemējums
Šis gaisa kondicionētājs ir jāiezemē. Ierīkojiet zemējumu saskaņā ar visiem vietējiem un valsts
noteikumiem par elektroinstalāciju ierīkošanu.

A<B

(/(.75,6.2.20321(1â8,=9,(72-80$6+Ɯ0$
62/(12Ʈ'$9Ɩ567$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6

(/(.7521,6.$,6,=3/(â$1Ɩ69Ɩ5676
63,5Ɩ/(63,(9$'$6$9,(127Ɩ-6 7(/3$'

7(50,6725$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6

(/(.7521,6.$,6,=3/(â$1Ɩ69Ɩ5676
63,5Ɩ/(63,(9$'$6$9,(127Ɩ-6 7(/3$(

7(50,6725$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6
*Ɩ=(6&$858/( 

(/(.7521,6.$,6,=3/(â$1Ɩ69Ɩ5676
63,5Ɩ/(63,(9$'$6$9,(127Ɩ-6 7(/3$&
(/(.7521,6.$,6,=3/(â$1Ɩ69Ɩ5676
63,5Ɩ/(63,(9$'$6$9,(127Ɩ-6 7(/3$%
(/(.7521,6.$,6,=3/(â$1Ɩ69Ɩ5676
63,5Ɩ/(63,(9$'$6$9,(127Ɩ-6 7(/3$$

7(50,6725$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6
âƶ,'580$&$858/(
9(17,/$725$02725$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6
ý(7589,5=,(189Ɩ567$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6

MULTIMETRS
/Ʈ'=675Ɩ9$635,(*80$',$3$=216
'&
'&

AC

2/3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6
$8*6763,(',(1$6/Ɯ'ä$
6$9,(127Ɩ-6

.2035(625$3,(9$'$6$9,(127Ɩ-6

9$51(,(7,.7,=0$17276$7.$5Ʈ%Ɩ1202'(ƹ$
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Vadojums
8QLILFƝWƗVHOHNWURLQVWDOƗFLMDVVKƝPDVDS]ƯPƝMXPL
,]PDQWRWƗVGDƺDVXQQXPHUƗFLMXVNDWLHWLHNƗUWDVHOHNWURLQVWDOƗFLMDVVKƝPƗ'DƺDVLUDWVHYLãƷLQXPXUƝWDVDUDUƗEXFLSDULHPDXJRãƗVHFƯEƗ
QXPXUVSƗUVNDWƗLUQRUƗGƯWV]HPVLPEROD NƗGDƺDVNRGDVDVWƗYGDƺD
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Elektrības taupīšanas gaidstāves
režīms
Tikai 3MXM40*, 3MXM52*, 3AMXM52*
Elektrības taupīšanas gaidstāves funkcija izslēdz strāvas padevi uz āra iekārtu un iestata iekštelpu iekārtu
elektrības taupīšanas gaidstāves režīmā, tādējādi samazinot gaisa kondicionētāja elektrības patēriņu.
Elektrības taupīšanas gaidstāves funkcija darbojas tikai tālāk norādītajām iekštelpu iekārtām.
FTXM, FTXP, FTXJ, FVXM tipiem

UZMANĪBU
• Elektrības taupīšanas gaidstāves režīmu var izmantot tikai norādītajiem modeļiem.
•

Elektrības taupīšanas gaidstāves režīma ieslēgšanas
procedūra
1) Pārbaudiet, vai galvenā strāvas padeve ir izslēgta.
Izslēdziet to, ja tā vēl nav izslēgta.
2) Noņemiet slēgvārsta pārsegu.
3) Atslēdziet selektīvo savienotāju elektrības taupīšanai
gaidstāves režīmā.
4) Ieslēdziet strāvas padevi.
Elektrības taupīšanas
gaidstāves funkcija ir
izslēgta.

UZMANĪBU

Elektrības taupīšanas
gaidstāves funkcija ir
ieslēgta.

Elektrības taupīšanas gaidstāves funkcija ir izslēgta pirms transportēšanas.

• Pirms selektīvā savienotāja elektrības taupīšanai gaidstāves režīmā pieslēgšanas vai atslēgšanas pārliecinieties, ka galvenā
strāvas padeve ir izslēgta.
• Selektīvais savienotājs elektrības taupīšanai gaidstāves režīmā ir nepieciešams, ja ir pieslēgta tāda iekštelpu iekārta, kas nav
iepriekš norādītā izmantojamā iekārta.

17
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Prioritārās telpas iestatījums
• Lai izmantotu prioritārās telpas iestatījumu, ir jāveic sākotnējie iestatījumi iekārtas uzstādīšanas laikā. Izskaidrojiet klientam prioritārās
telpas iestatījumu saskaņā ar tālāk sniegto informāciju un noskaidrojiet, vai klients vēlas izmantot prioritārās telpas iestatījumu.
To ir ērti iestatīt viesu un dzīvojamajā telpā.

1.

Par prioritārās telpas iestatījuma funkciju
Iekštelpu iekārtai, kas ir iestatīta kā prioritārā, tiks piešķirta prioritāte tālāk norādītajos gadījumos.

1-1. Darbības režīma prioritāte
Iekštelpu iekārtas, kas ir iestatīta kā prioritārā, darbības režīmam tiks piešķirta prioritāte. Ja iestatītā iekštelpu iekārta
darbojas, visas pārējās iekštelpu iekārtas nedarbojas un pārslēdzas uz gaidstāves režīmu saskaņā ar iestatītās
iekštelpu iekārtas darbības režīmu.

1-2. Prioritāte jaudīgās darbības laikā
Ja iekštelpu iekārta, kas ir iestatīta kā prioritārā, darbojas ar lielu jaudu, pārējo iekštelpu iekārtu jauda tiks nedaudz
samazināta. Barošanas bloks piešķir prioritāti tai iekštelpu iekārtai, kurai ir iestatīts prioritārās telpas iestatījums.

1-3. Klusās darbības prioritāte
Iestatot iekštelpu iekārtai kluso darbību, tiks padarīta klusāka āra iekārtas darbība.

Iestatīšanas procedūra
Pabīdiet uz IESLĒGTS pusi to slēdzi, kas atbilst pie iestatāmās iekštelpu iekārtas pieslēgtajai caurulei. (Zemāk redzamajā
attēlā tā ir telpa A.) Pēc iestatīšanas pabeigšanas atkārtoti ieslēdziet strāvas padevi.

PIEZĪME:
Prioritārās telpas iestatījums ir piemērojams tikai gaisa kondicionētāja iekštelpu iekārtai.

Obligāti iestatiet tikai vienu telpu.

$SNRSHVGUXNƗWƗVVKƝPDVSODWH

E
D
2
4
C
1
3
B
2
A
1

1RƼHPLHW
VOƝGåX
YƗNX
E
D
C
B
A

6NUǌYH

3ULRULWƗUƗVWHOSDVLHVWDWƯãDQDV
VOƝG]LV 6:
IESL.

2
1

'=(6Ɯâ$1$

IZSL.
E

4
3
2
1

D
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C
B
A
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Nakts klusā režīma iestatīšana
• Ja tiks izmantots nakts klusais režīms, ir jāveic sākotnējie iestatījumi iekārtas uzstādīšanas laikā. Izskaidrojiet klientam nakts klusā
režīma darbību saskaņā ar tālāk sniegto informāciju un noskaidrojiet, vai klients vēlas izmantot nakts kluso režīmu.

Par nakts kluso režīmu
Nakts klusā režīma funkcija samazina āra iekārtas darbības radīto troksni nakts laikā. Šī funkcija ir noderīga klientiem, kurus
uztrauc darbības radīto trokšņu ietekme uz kaimiņiem.
Taču nakts klusā režīma darbības laikā dzesēšanas
jauda tiek saglabāta.
$SNRSHVGUXNƗWƗVVKƝPDVSODWH

Iestatīšanas procedūra
Pārslēdziet Nakts klusā režīma slēdzi (SW6-1)
ieslēgtā pozīcijā.

SILDĪŠANAS
režīma bloķēšana
<SW5-1>

E
D
2
4
C

3
B
2
A


1RƼHPLHW
VOƝGåX
YƗNX

1DNWVNOXVƗUHåƯPD
LHVWDWƯãDQDVVOƝG]LV
6:
IESL.
IZSL.

6NUǌYH

6LOGƯãDQDVUHåƯPD
EORƷƝãDQD 6:

• Izmantojiet SILDĪŠANAS režīma bloķēšanas slēdzi (SW5-1) pozīcijā IESLĒGTS.

DZESĒŠANAS režīma bloķēšana <S15>
• Izmantojiet savienotāju S15, lai iestatītu iekārtu tikai uz dzesēšanu.
Iestatīšana tikai uz dzesēšanu (C): saslēdziet īsslēgumā savienotāja <S15> tapas 3 un 5
Tālāk norādītās specifikācijas attiecas uz savienotāja korpusu un tapām.
ST izstrādājumi Korpuss: VHR-5N
Tapa:
SVH-21T-1,1
Ņemiet vērā, ka piespiedu darbība ir iespējama arī DZESĒŠANAS režīmā.
PIEZĪME
Ja DZESĒŠANAS režīma bloķēšana tiek izmantota kombinācijā ar DHW ģeneratoru vairāku iekārtu sistēmai vai
hibrīdiekārtu vairāku iekārtu sistēmai. Šīs iekārtas nedarbosies ar siltumsūkni.
'=(6Ɯâ$1$6UHåƯPV &
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Izmēģinājuma darbība un testēšana
• Attiecībā uz DHW ģeneratoru vairāku iekārtu sistēmai vai hibrīdiekārtu vairāku iekārtu sistēmai ir jāveic daži piesardzības
pasākumi pirms šīs funkcijas izmantošanas atļaušanas vai aktivizēšanas. Lai uzzinātu plašāku informāciju, skatiet iekštelpu
iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatu.
• Pirms pārbaudes darbības sākšanas izmēriet spriegumu drošības slēdža primārajā pusē.
• Pārbaudiet, vai visi šķidruma un gāzes slēgvārsti ir pilnībā atvērti.
• Pārbaudiet, vai visas caurules un vadi atbilst. Vadojuma kļūdu pārbaudi ir ērti izmantot vadiem, kas atrodas zem zemes, un citiem
vadiem, kurus nevar tieši pārbaudīt.
• Vairāku iekārtu sistēmas inicializēšana var aizņemt vairākas minūtes atkarībā no iekštelpu iekārtu skaita un izmantotajām opcijām.

1.

Vadojuma kļūdu pārbaude
• Šī ierīce spēj automātiski izlabot vadojuma kļūdu.
• Piespiediet "vadojuma kļūdu pārbaudes slēdzi" uz āra iekārtas apkopes
drukātās shēmas plates. Taču vadojuma kļūdu pārbaudes slēdzis
nedarbosies 3 minūtes pēc jaudas slēdža ieslēgšanas vai atkarībā no
āra gaisa apstākļiem (skat. 2. piezīmi). Aptuveni 15–20 minūtes pēc
slēdža piespiešanas tiks izlabotas kļūdas pieslēguma vadojumā.

$SNRSHVGUXNƗWƗVVKƝPDVSODWH

A
1

8]NRUHNFLMDVLHVSƝMDPƯEXYDLQHLHVSƝMDPƯEXQRUƗGDDSNRSHVPRQLWRUD
/('LQGLNDWRULVDVNDƼƗDUWƗOƗNVQLHJWRWDEXOX/DLX]]LQƗWXLQIRUPƗFLMX
SDU/('LQGLNDWRUXQRODVƯãDQXVNDWLHWVHUYLVDURNDVJUƗPDWƗ

2
3
4
5

Ja pašizlabošana nav iespējama, pārbaudiet iekštelpu iekārtas vadojumu
un caurules parastā veidā.

LED

1

2

3

4

=LƼRMXPV

5

$XWRPƗWLVNƗNRUHNFLMDQDYLHVSƝMDPD

Visi mirgo
0LUJRYLHQVSƝFRWUD

Statuss

9DGRMXPD
NƺǌGX
SƗUEDXGHV
VOƝG]LV 6:

$XWRPƗWLVNƗNRUHNFLMDSDEHLJWD

9LHQVYDLYDLUƗNL/('LQGLNDWRULOƯG]LU,(6/Ɯ*7,

ƖUNƗUWDVDSWXUƝãDQD>3,(=Ʈ0(@

Pareiza vadojuma piemērs
Spaiļu bloks

* Attēlā pa kreisi parādīts atzarojuma
vadojums.

No telpas C
uz "virtuvi"

No telpas B
uz "dzīvojamo istabu"

No telpas D
uz "bērnistabu"

No telpas A
uz "guļamistabu"

Vadojuma kļūdu pārbaude
LED indikatoru iedegšanās secība pēc vadojuma korekcijas.
LED indikatoru mirgošanas secība: 2 → 1 → 3 → 4

PIEZĪME:
1) Divām telpām netiek parādīti LED 3, 4 un 5, trīs telpām netiek parādīti LED 4 un 5, četrām telpām netiek parādīts LED 5.
2) Ja āra gaisa temperatūra ir 5°C vai zemāka, vadojuma kļūdu pārbaudes funkcija nedarbosies.
3) Pēc vadojuma kļūdu pārbaudes darbības pabeigšanas LED indikators turpinās degt, līdz sāksies parasta darbība.
Tas ir normāli.
4) Ievērojiet ierīces diagnostikas procedūras. (Informācija par ierīces kļūdu diagnostiku ir norādīta labās puses plāksnes
aizmugurē.)
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Izmēģinājuma darbība un testēšana
2.

Izstrādājuma diagnostikas procedūra

LED

PIEZĪME:
1)IZSLĒDZIET strāvas padevi, pēc tam IESLĒDZIET. Ja LED indikācija atkārtojas, āra PCB ir
bojāta.
2)Ar * atzīmētā diagnostika dažos gadījumos nav piemērojama. Papildu informāciju skatiet
apkopes rokasgrāmatā.
3)NEPIESKARIETIES spaiļu joslai un PCB mezglam.

1-1. Diagnostika, izmantojot LED indikatorus
ZAĻŠ
Mikrodators
norm. LED-A

SARKANS
Noteikts darbības traucējums
LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

Diagnostika
Normāla -> pārbaudiet iekštelpu iekārtu.
Nostrādājusi augsta spiediena aizsargierīce vai aizsalšana
iekārtā, kas darbojas vai ir gaidstāves režīmā.
* Nostrādājis pārslodzes relejs vai augsta izvades caurules
temperatūra.
Kļūdaina kompresora startēšana.
Ievades pārstrāva.
* Termistora vai CT neatbilstoša darbība.
Augsta temperatūra slēdžu kārbā.
Augsta temperatūra invertora ķēdes dzesēšanas elementā.
* Izvades pārstrāva.
* Trūkst dzesētāja.
Zems spriegums galvenā ķēdē vai pārspriegums
galvenā ķēdē.
Pretējās darbības solenoīda vārsta pārslēgšanas kļūme.
* Vai augstspiediena pārslēgšanas kļūme.
Āra iekārtas PCB kļūme.
Ventilatora motora kļūme.
Vadojuma kļūda -> pārbaude nav pabeigta.

—

—

—

—

—

1. piezīme

—

—

—

—

—

* Strāvas padeves kļūme.

—
IESLĒGTS

21

IZSLĒGTS

Mirgo

Jebkāds statuss

ZAĻŠ

SARKANS

Mirgo: normāla

IZSLĒGTS: normāla
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Izmēģinājuma darbība un testēšana
3.

Izmēģinājuma darbība un testēšana
1) Lai pārbaudītu dzesēšanu, iestaties viszemāko temperatūru. Lai pārbaudītu sildīšanu, iestaties visaugstāko temperatūru.
(Atkarībā no telpas temperatūras ir iespējama tikai sildīšana vai tikai dzesēšana (nevis abas darbības kopā).)
2) Pēc iekārtas apturēšanas tā nesāks darboties (sildīšanas vai dzesēšanas režīmā) aptuveni 3 minūtes.
3) Ja izmēģinājuma darbība tiek veikta SILDĪŠANAS režīmā uzreiz pēc tam, kad ticis ieslēgts jaudas slēdzis,
dažos gadījumos aptuveni 15 minūtes netiks veikta gaisa izvade, lai pasargātu gaisa kondicionētāju.
4) Pārbaudes darbības laikā no sākuma pārbaudiet atsevišķi katras iekārtas darbību. Pēc tam pārbaudiet arī visu
iekštelpu iekārtu vienlaicīgo darbību.
Pārbaudiet gan sildīšanas, gan dzesēšanas darbību.
5) Pēc aptuveni 20 minūtes ilgas iekārtas darbināšanas izmēriet temperatūru iekštelpu iekārtas ievadā un izvadā.
Ja mērījumu rezultāti pārsniedz tālāk sniegtajā tabulā norādītos lielumus, tad tie ir normāli.
• Pārbaudes darbības laikā jādarbojas tikai gaisa kondicionētāja iekštelpu iekārtām (DHW ģeneratoram vairāku iekārtu
sistēmai vai hibrīdiekārtai vairāku iekārtu sistēmai pārbaudes darbības laikā ir jābūt IZSLĒGTAI).
Dzesēšana

Sildīšana

Apt. 8°C

Apt. 20°C

Temperatūru starpība
ievadā un izvadā

(Darbojoties vienā telpā)
6) Dzesēšanas darbības laikā uz gāzes slēgvārsta un citām daļām var veidoties sarma. Tas ir normāli.
7) Darbiniet iekštelpu iekārtas saskaņā ar komplektācijā iekļauto ekspluatācijas rokasgrāmatu. Pārbaudiet, vai tās darbojas
normāli.

4.

Lietas, kas jāpārbauda
Pārbaudāmā pozīcija

Traucējumu sekas

Vai iekštelpu iekārtas ir droši uzstādītas?

Nokrišana, vibrēšana, troksnis

Vai ir veikta pārbaude gāzes noplūžu esamības noteikšanai?

Nepietiekama dzesēšana/sildīšana

Vai ir pilnībā ierīkota siltumizolācija (gāzes caurules, šķidruma
caurules, drenāžas caurules pagarinājuma iekštelpu daļas)?

Ūdens noplūde

Vai drenāža ir droši ierīkota?

Ūdens noplūde

Vai zemējuma vada savienojumi ir droši ierīkoti?

Strāvas noplūde

Vai elektrības vadi ir droši pieslēgti?

Nepietiekama dzesēšana/sildīšana

Vai vadojums atbilst specifikācijām?

Darbības atteice vai aizdegšanās
bojājumi

Vai iekštelpu un āra iekārtu ievadus/izvadus nekas
nenosprosto?

Nepietiekama dzesēšana/sildīšana

Vai slēgvārsti ir atvērti?

Nepietiekama dzesēšana/sildīšana

Vai sakrīt apzīmējumi (telpa A, telpa B, telpa C, telpa D, telpa E)
uz vadojuma un caurulēm katrai iekštelpu iekārtai?

Nepietiekama dzesēšana/sildīšana

Vai prioritārās telpas iestatījums ir iestatīts 2 vai vairākām
telpām? (DHW ģeneratoru vairāku iekārtu sistēmai vai
hibrīdiekārtu vairāku iekārtu sistēmai nedrīkst izvēlēties kā
prioritāro telpu.)

Prioritārās telpas iestatījums nedarbosies.

Pārbaude

UZMANĪBU
• Lieciet klientam lietot iekārtu, lasot rokasgrāmatu, kas iekļauta iekštelpu iekārtas komplektācijā. Sniedziet klientam norādījumus
par iekārtas pareizu ekspluatāciju (jo īpaši par gaisa filtru tīrīšanu, ekspluatācijas procedūrām un temperatūras regulēšanu).
• Arī tad, ja gaisa kondicionētājs nedarbojas, tas patērē nedaudz elektrības. Ja klients neplāno lietot iekārtu uzreiz pēc tās
uzstādīšanas, izslēdziet jaudas slēdzi, lai taupītu elektrību.
• Ja ir ticis uzpildīts dzesētāja papildu apjoms, lai kompensētu cauruļu garumu, norādiet uzpildīto apjomu tehnisko datu
plāksnītē, kas atrodas slēgvārsta vāka aizmugurē.
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Cauruļu shēma
Cauruļu shēma modeļiem 3MXM40+52N2V1B, 3AMXM52M3V1B
ƖUDLHNƗUWD
(OHNWURQLVNDLVL]SOHãDQƗVYƗUVWV

6LOWXPPDLQLV
ƖUDJDLVDWHPSHUDWǌUDVWHUPLVWRUV

7HUPLVWRUV ãƷLGUXPD

5HIQHWNROHNWRUV

7,9CuT

7,9CuT

7,9CuT

)LOWUV

6,4CuT

7HOSD$
(6,4CuT)

6LOWXPPDLƼDWHUPLVWRUV

12,7CuT 7,9CuT

7,9CuT

6OƗSƝWƗMVDUILOWUX

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

9,5CuT

7,9CuT

(6,4CuT)

9,5CuT

5HIQHWNROHNWRUV

ƖUDFDXUXOHV
âƷLGUXPV

7HOSD%

6DGDOƯWƗMV

7HOSD&

9,5CuT

(6,4CuT)

.DSLOƗUƗFDXUXOH
9HQWLODWRUDPRWRUV
3URSHOOHUDYHQWLODWRUV
âƷLGUXPDQRVOƝJãDQDVYƗUVWV
12,7CuT
9,5CuT

YLU]LHQXYƗUVWV
12,7CuT

ƖUDFDXUXOHV

15,9CuT

*Ɨ]H
7HUPLVWRUV JƗ]HV
5HIQHWNROHNWRUV
12,7CuT

15,9CuT

9,5CuT

12,7CuT

6OƗSƝWƗMV

$XJVWDVSLHGLHQDVOƝG]LV

7HOSD$
(9,5CuT)

7HOSD%
(12,7CuT)

6OƗSƝWƗMV
12,7CuT

$XWRPƗWLVNƗDWLHVWDWƯãDQD
12,7CuT

15,9CuT

7,9CuT

'UHQƗåDVFDXUXOHVWHUPLVWRUV

7HOSD&
(12,7CuT)

6OƗSƝWƗMV

$NXPXODWRUV
']HVƝWƗMDSOǌVPD

*Ɨ]HVQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

.RPSUHVRUV

$NXPXODWRUV

']HVƝãDQD
$SVLOGH

12,7CuT

Cauruļu shēma modelim 3MXM68N2V1B
ƖUDLHNƗUWD
(OHNWURQLVNDLVL]SOHãDQƗVYƗUVWV

6LOWXPPDLQLV
ƖUDJDLVDWHPSHUDWǌUDVWHUPLVWRUV
7,9CuT
7,9CuT

7HUPLVWRUV ãƷLGUXPD

5HIQHWNROHNWRUV
7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

)LOWUV
7HOSD A
(6,4CuT)

6LOWXPPDLƼDWHUPLVWRUV

12,7CuT 7,9CuT

7,9CuT
9,5CuT

7,9CuT

(6,4CuT)

9,5CuT

5HIQHWNROHNWRUV

ƖUDFDXUXOHV
âƷLGUXPV

7HOSD B

6DGDOƯWƗMV

7HOSD C
(6,4CuT)

.DSLOƗUƗFDXUXOH
9HQWLODWRUDPRWRUV
6ROHQRƯGDYƗUVWV

6,4CuT

9,5CuT
9,5CuT

3URSHOOHUDYHQWLODWRUV
6OƗSƝWƗMVDUILOWUX
9,5CuT

12,7CuT
12,7CuT

âƷLGUXPDQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

YLU]LHQXYƗUVWV
15,9CuT

12,7CuT

ƖUDFDXUXOHV

15,9CuT

9,5CuT

*Ɨ]H
7HUPLVWRUV JƗ]HV

15,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV

$XJVWDVSLHGLHQDVOƝG]LV

12,7CuT

7HOSD A
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD B
(12,7CuT)

12,7CuT

7HOSD C
(12,7CuT)

6OƗSƝWƗMV
$XWRPƗWLVNƗDWLHVWDWƯãDQD
15,9CuT

'UHQƗåDVFDXUXOHVWHUPLVWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV
15,9CuT

$NXPXODWRUV
']HVƝWƗMDSOǌVPD
']HVƝãDQD
$SVLOGH

.RPSUHVRUV

*Ɨ]HVQRVOƝJãDQDVYƗUVWV
$NXPXODWRUV
12,7CuT

Aprīkojuma PED kategorijas – Augstspiediena slēdži: IV kategorija; Kompresors: II kategorija; Akumulators: I kategorija;
Pārējais p. 4§3 aprīkojums.
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Cauruļu shēma
Cauruļu shēma modelim 4MXM68N2V1B
ƖUDLHNƗUWD
(OHNWURQLVNDLVL]SOHãDQƗVYƗUVWV

6LOWXPPDLQLV
ƖUDJDLVDWHPSHUDWǌUDVWHUPLVWRUV
7,9CuT
7,9CuT

7HUPLVWRUV ãƷLGUXPD

5HIQHWNROHNWRUV
7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

)LOWUV
7HOSD A
(6,4CuT)

6LOWXPPDLƼDWHUPLVWRUV

12,7CuT 7,9CuT

7,9CuT
9,5CuT

7,9CuT

(6,4CuT)

9,5CuT

5HIQHWNROHNWRUV

ƖUDFDXUXOHV
âƷLGUXPV

7HOSD B

6DGDOƯWƗMV

7HOSD C
(6,4CuT)

.DSLOƗUƗFDXUXOH
9HQWLODWRUDPRWRUV

6,4CuT

6ROHQRƯGDYƗUVWV

7HOSD D
(6,4CuT)

9,5CuT
9,5CuT

3URSHOOHUDYHQWLODWRUV
6OƗSƝWƗMVDUILOWUX
9,5CuT

12,7CuT
12,7CuT

âƷLGUXPDQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

YLU]LHQXYƗUVWV
15,9CuT

12,7CuT

ƖUDFDXUXOHV

15,9CuT

9,5CuT

*Ɨ]H
7HUPLVWRUV JƗ]HV

15,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV

$XJVWDVSLHGLHQDVOƝG]LV

12,7CuT

7HOSD A
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD B
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD C
(12,7CuT)

12,7CuT

7HOSD D
(12,7CuT)

6OƗSƝWƗMV
$XWRPƗWLVNƗDWLHVWDWƯãDQD
15,9CuT

9,5CuT

'UHQƗåDVFDXUXOHVWHUPLVWRUV

15,9CuT

6OƗSƝWƗMV

$NXPXODWRUV
']HVƝWƗMDSOǌVPD

*Ɨ]HVQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

.RPSUHVRUV

8]NUƗMƝMV

']HVƝãDQD
$SVLOGH

12,7CuT

Aprīkojuma PED kategorijas – Augstspiediena slēdži: IV kategorija; Kompresors: II kategorija; Akumulators: I kategorija;
Pārējais p. 4§3 aprīkojums.
Cauruļu shēma modelim 4MXM80N2V1B
ƖUDLHNƗUWD
(OHNWURQLVNDLVL]SOHãDQƗVYƗUVWV

ƖUDJDLVDWHPSHUDWǌUDVWHUPLVWRUV
7,9CuT

6LOWXPPDLQLV

7HUPLVWRUV ãƷLGUXPD
âƷLGUXPDX]WYƝUƝMV

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

)LOWUV
7HOSD A
(6,4CuT)

9,5CuT

7,9CuT

7,9CuT

9,5CuT

6LOWXPPDLQLV
7,9CuT

7,9CuT

7,9CuT
7,9CuT

.DSLOƗUƗFDXUXOH

âƷLGUXPDX]WYƝUƝMV
9,5CuT

6LOWXPPDLƼDWHUPLVWRUV

7HOSD C
(6,4CuT)

9,5CuT

7,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

ƖUDFDXUXOHV
âƷLGUXPV

7HOSD B
(6,4CuT)

7,9CuT

7,9CuT

6DGDOƯWƗMV
7,9CuT

7,9CuT

12,7CuT

7,9CuT

6ROHQRƯGDYƗUVWV

6,4CuT

7HOSD D
(6,4CuT)

9,5CuT
9,5CuT

9HQWLODWRUDPRWRUV

6OƗSƝWƗMVDUILOWUX

3URSHOOHUDYHQWLODWRUV

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

12,7CuT
12,7CuT

âƷLGUXPDQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

YLU]LHQXYƗUVWV
15,9CuT

12,7CuT

ƖUDFDXUXOHV

15,9CuT

9,5CuT

*Ɨ]H
7HUPLVWRUV JƗ]HV

15,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV

$XJVWDVSLHGLHQDVOƝG]LV

12,7CuT

7HOSD A
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD B
(12,7CuT)

12,7CuT

7HOSD C
(15,9CuT)

12,7CuT

7HOSD D
(15,9CuT)

6OƗSƝWƗMV
$XWRPƗWLVNƗDWLHVWDWƯãDQD
15,9CuT

'UHQƗåDVFDXUXOHVWHUPLVWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV
15,9CuT

$NXPXODWRUV
']HVƝWƗMDSOǌVPD
']HVƝãDQD
$SVLOGH

.RPSUHVRUV

*Ɨ]HVQRVOƝJãDQDVYƗUVWV
8]NUƗMƝMV
12,7CuT

Aprīkojuma PED kategorijas – Augstspiediena slēdži: IV kategorija; Kompresors: II kategorija; Akumulators: II kategorija;
Pārējais p. 4§3 aprīkojums.
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Cauruļu shēma
Cauruļu shēma modelim 5MXM90N2V1B
ƖUDLHNƗUWD
(OHNWURQLVNDLVL]SOHãDQƗVYƗUVWV

ƖUDJDLVDWHPSHUDWǌUDVWHUPLVWRUV
7,9CuT

6LOWXPPDLQLV

7HUPLVWRUV ãƷLGUXPD
7,9CuT

âƷLGUXPDX]WYƝUƝMV

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

7,9CuT

6,4CuT

)LOWUV
7HOSD A
(6,4CuT)

7,9CuT

6LOWXPPDLQLV
7,9CuT

7,9CuT

6DGDOƯWƗMV

7,9CuT
7,9CuT

.DSLOƗUƗFDXUXOH

âƷLGUXPDX]WYƝUƝMV
9,5CuT

6LOWXPPDLƼDWHUPLVWRUV

7HOSD C
(6,4CuT)

9,5CuT

7,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

ƖUDFDXUXOHV
âƷLGUXPV

7HOSD B
(6,4CuT)

7,9CuT

7,9CuT

9,5CuT
7,9CuT

7,9CuT

7,9CuT

12,7CuT

7,9CuT

9,5CuT

6ROHQRƯGDYƗUVWV

6,4CuT

9,5CuT

9HQWLODWRUDPRWRUV

7HOSD D
(6,4CuT)

9,5CuT

7HOSD E
(6,4CuT)

6OƗSƝWƗMVDUILOWUX

3URSHOOHUDYHQWLODWRUV

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

12,7CuT
12,7CuT

âƷLGUXPDQRVOƝJãDQDVYƗUVWV

YLU]LHQXYƗUVWV
15,9CuT

12,7CuT

ƖUDFDXUXOHV

15,9CuT

9,5CuT

*Ɨ]H
7HUPLVWRUV JƗ]HV

15,9CuT

5HIQHWNROHNWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV

$XJVWDVSLHGLHQDVOƝG]LV

12,7CuT

7HOSD A
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD B
(9,5CuT)

12,7CuT

7HOSD C
(12,7CuT)

12,7CuT

7HOSD D
(15,9CuT)

12,7CuT

7HOSD E
(15,9CuT)

6OƗSƝWƗMV
$XWRPƗWLVNƗDWLHVWDWƯãDQD
15,9CuT

'UHQƗåDVFDXUXOHVWHUPLVWRUV

9,5CuT

6OƗSƝWƗMV
15,9CuT

$NXPXODWRUV
']HVƝWƗMDSOǌVPD
']HVƝãDQD
$SVLOGH

.RPSUHVRUV

*Ɨ]HVQRVOƝJãDQDVYƗUVWV
8]NUƗMƝMV
12,7CuT
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