
اقرأ ھذه التعليمات بعناية قبل التركيب.
.احتفظ بھذا الدليل في مكان قريب للرجوع إليه مستقبالً

الطرازات
نبوب المثبت بالسقفنوع األ

FXMQ40MVEFXMQ100MVEFXMQ40MAVEFXMQ100MAVEFXMQ200MAV7
FXMQ50MVEFXMQ125MVEFXMQ50MAVEFXMQ125MAVEFXMQ250MAV7
FXMQ63MVEFXMQ200MVEFXMQ63MAVEFXMQ200MAVE
FXMQ80MVEFXMQ250MVEFXMQ80MAVEFXMQ250MAVE

 تكييفات الھواءنظام 

دليل التركيب

19-6K.book  Page 1  Friday, April 20, 2018  1:47 PM



دليل التركيب تكييفات الھواءVRVنظام 

19-6K.book  Page 1  Friday, April 20, 2018  1:47 PM
المحتويات
1.....................................................................مةاحتياطات السال.1

2............................................................................قبل التركيب.2

3...................................................................تحديد مكان التركيب.3

4...............................................................التجھيزات قبل التركيب.4

4................................................................تركيب الوحدة الداخلية.5

5.............................................................أعمال أنابيب مادة التبريد.6

6...............................................................أعمال أنابيب التصريف.7

7..................................................ت السلكية الكھربيةأعمال التوصيال.8

8..................عدك وكيفية ضبط وحدة التحكم عن ُبسالت األمثال على توصيال.9

10.......................................................................إعدادات الحقل.10

10.......................................................................اختبار التشغيل.11

خرى ھي ترجمات للتعليمات نجليزية. وكل اللغات األصلية مكتوبة باللغة اإلالتعليمات األ
صلية.األ

مةاحتياطات السال.1
مة" ھذه. تأكد من اتباع "احتياطات السال
جھزة".شخاص التعامل مع ھذه األحظر على عامة األتنطبق على ھذا المنتج العبارة "ُي

ھذا منتج من الفئة "أ". وفي أي بيئة محلية، قد يتسبب ھذا المنتج في حدوث تشويش على 
ئمة.طلب من المستخدم اتخاذ تدابير مالالراديو وفي ھذه الحالة قد ُي

حتياطات إلى "تحذيرات" و"تنبيھات".يصنف ھذا الدليل اال
مة.حتياطات الواردة فيما يلي. فھي مھمة لضمان الساللتزام بجميع االتأكد من اال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث وفاة ..................... التحذير
فيھا.أو إصابة خطيرة إذا لم يتم تال

يشير إلى حالة خطرة محتملة، قد تؤدي إلى حدوث ....................... التنبيه
فيھا.إصابة طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تال

ا للتنبيه بشأن الممارسات كما يمكن استخدامه أيًض
منة.غير اآل

بعد اكتمال التركيب، اختبر تكييف الھواء وتحقق مما إذا كان يعمل بصورة سليمة. •
ا وأعط للمستخدم التعليمات الكافية بخصوص استخدام الوحدة الداخلية وتنظيفھا وفًق

ا في مكان حتفاظ بھذا الدليل ودليل التشغيل مًعلدليل التشغيل. اطلب من المستخدم اال
.قريب للرجوع إليھما مستقبالً

تحذير
اطلب من الوكيل المحلي لديك أو الفني المؤھل القيام بالتركيب.•

فالتركيب الخاطئ قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي أو نشوب حريق.
ا لدليل التركيب ھذا.ذ أعمال التركيب وفًقنفّ•

فالتركيب الخاطئ قد يؤدي إلى تسرب للماء أو حدوث صدمات كھربي أو نشوب حريق.
اتصل بالوكيل المحلي لديك بخصوص ما ينبغي فعله في حالة تسرب مادة التبريد.•

 حتياطات المناسبة بحيث الفعند تركيب تكييف الھواء في غرفة صغيرة، يلزم اتخاذ اال
تتجاوز كمية مادة التبريد المتسربة لحد التركيز.

كسجين. فقد يؤدي ھذا إلى وقوع حادث بسبب نقص األوإال
عمال التركيب.جزاء والملحقات المحددة فقط ألتأكد من استخدام األ•

جزاء المحددة قد يؤدي إلى سقوط تكييف الھواء أو حدوث خفاق في استخدام األفاإل
تسرب للماء أو صدمات كھربية أو نشوب حريق، أو غير ذلك.

ب تكييف الھواء على أساس يمكنه تحمل كتلته.رّك•
ساس الضعيف في سقوط تكييف الھواء والتسبب في حدوث إصابات.فقد يتسبب األ

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى اھتزاز الوحدات الداخلية والتسبب في ضوضاء 
مزعجة.

زل. عاصير والزالھناك عوامل يجب مراعاتھا عند التركيب مثل الرياح القوية واأل•
فقد يؤدي التركيب الخاطئ إلى وقوع حادث مثل سقوط تكييف الھواء.

ا للقوانين المعمول بھا عمال الكھربية بواسطة فني مؤھل وفًقتأكد من تنفيذ كافة األ•
) ودليل التركيب ھذا، باستخدام دائرة منفصلة.1حظة (مال

ك ت السلكية قصيرة، تأكد من استخدام أسالإضافة إلى ذلك، وحتى إذا كانت التوصيال
ت السلكية.ك إضافية لتطويل التوصيالا توصيل أية أسال وتجنب مطلًقبطول كاٍف

ت الكھربية الخاطئة في فقد تتسبب القدرة غير الكافية لدائرة الطاقة الكھربية أو التوصيال
حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.

القوانين المعمول بھا تعني "التوجيھات والقوانين واللوائح والنظم الدولية )1حظة (مال
والوطنية والمحلية ذات الصلة بمنتج أو حقل معين وتسري عليه".

تأريض تكييف الھواء.•
ك تأريض تكييف الھواء بمواسير الغاز أو الماء أو مانع الصواعق تجنب توصيل أسال

رضي.ك الھاتف األأو أسال
فقد يتسبب التأريض الناقص في حدوث تشققات، أو صدمات كھربية أو نشوب حريق.

قد يتسبب تيار التمور العالي من البرق أو مصادر أخرى في تلف تكييف الھواء.
رضي.تأكد من تركيب قاطع دائرة للتسرب األ•

خفاق في ذلك قد يتسبب في حدوث صدمات كھربية ونشوب حريق.فاإل
افصل مصدر الطاقة الكھربية قبل لمس المكونات الكھربية.•

فقد تتعرض لصدمات كھربية إذا لمست الجزء المكھرب.
ت السلكية المحددة في ت السلكية، باستخدام التوصيالتأكد من إحكام كل التوصيال•

ت الطرفية أو المواصفات والتأكد من عدم تأثير أي قوى خارجية على الوصال
ت السلكية.التوصيال

فقد يتسبب التوصيل أو التثبيت غير الكامل في زيادة السخونة أو نشوب حريق.
ك مصدر الطاقة ك بين الوحدات الداخلية والخارجية، وتوصيل أسالسالعند توصيل األ•

ك بترتيب بحيث يمكن تثبيت غطاء صندوق التحكم بإحكام.سالالكھربية، قم بتوصيل األ
طراف أو فقد يتسبب عدم إحكام غطاء صندوق التحكم في مكانه في زيادة سخونة األ

حدوث صدمات كھربية أو نشوب حريق.
إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتھوية المنطقة على الفور.•

مس غاز التبريد أي نار.فقد ينتج غاز سام إذا ال
بعد إكمال التركيب، تأكد من عدم وجود أي تسرب لغاز التبريد.•

مس أي مصدر للنار، مثل المدفأة فقد ينتج غاز سام إذا تسرب غاز التبريد في الغرفة وال
المروحية أو الموقد.

ي غاز تبريد متسرب بصورة عرضية. فقد يعرضك ذلك تجنب اللمس المباشر أل•
لجروح خطيرة بسبب لسعة الصقيع.

تنبيه
ا لدليل التركيب ھذا لضمان التصريف الجيد، واعزل ب أنابيب التصريف وفًقرّك•

نابيب لمنع التكثيف.األ
نابيب التصريف قد يتسبب في حدوث تسرب للماء، وبالتالي بلل فالتركيب الخاطئ أل

ثاث أسفل الجھاز.األ
عد ك وحدة التحكم عن ُبك مصدر الطاقة الكھربية وأسالب تكييف الھواء وأسالرّك•

أجھزة التلفاز أو الراديو بمسافة متر واحد على رسال بحيث تبعد عن ك وحدة اإلوأسال
قل لمنع تشوش الصورة أو الصوت.األ

 تكون مسافة المتر الواحد كافية للتخلص ا على موجات الراديو، قد ال(اعتماًد
من الضوضاء).

مكان.ا عن مصابيح الفلورسنت بقدر اإلب الوحدة الداخلية بعيًدرّك•
رسال أقصر في عد، قد تكون مسافة اإلوفي حالة تركيب مجموعة وحدة تحكم عن ُب

لكترونية (النوع ضاءة اإلستخدم فيھا مصابيح فلورسنت من نوع اإلالغرف التي ُي
ضاءة).العاكس أو سريع اإل

ماكن التالية:ب تكييف الھواء في األ ترّكال•
ماكن التي بھا ضباب أو ترشاش أو بخار زيتي مثل المطبخ.األ.1

فأجزاء الراتينج قد تشوه تكييف الھواء وتتسبب في سقوطه أو تسرب الماء.
ال، مثل غاز حمض الكبريتيك.ماكن التي بھا غاز أّكاأل.2

جزاء النحاسية قد يتسبب في تسرب مادة التبريد.فتآكل أنابيب أو األ
طلق موجات كھرومغناطيسية.ت ُتماكن التي بھا آالاأل.3

فقد تعترض الموجات الكھرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجھاز.
ماكن التي يتعلق بھوائھا شتعال، أو األماكن التي قد تتسرب بھا غازات قابلة لالاأل.4

ماكن التي بھا مواد متطايرة قابلة شتعال أو األألياف كربون أو غبار قابل لال
شتعال، مثل الثنر أو الجازولين.لال

ا بتكييف الھواء، فقد يشتعل ويتسبب في فإذا تسرب الغاز وبقى محيًط
نشوب حريق.

نفجار.جواء القابلة لالستخدامه في األتكييف الھواء غير مصمم ال•
العربية1
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قبل التركيب.2
عند نقل الوحدة أثناء إزالتھا من الصندوق الكرتوني الخاص بھا، احرص على رفعھا •

ربع الخاصة بھا بدون وضع أي ضغوط على أي بواسطة إمساكھا من عروات الرفع األ
أي أجزاء بھا، وعلى وجه الخصوص، أنابيب غاز التبريد، وأنابيب التصريف، 

لياف.جزاء المصنوعة من األواأل
 المراد استخدامه قبل تركيب الوحدة. R410Aتأكد من فحص نوع غاز التبريد •

(استخدام غاز تبريد غير مناسب سيحول دون تشغيل الوحدة بطريقة صحيحة.)
نتھاء من حتفاظ بھا قريبة منك حتى يتم االالملحقات المطلوبة للتركيب يجب اال•

 تتخلص منھا!أعمال التركيب. ال
حدد طريقة النقل.•
اترك الوحدة داخل العبوة الخاصة بھا أثناء النقل، حتى تصل إلى موقع التركيب. •

إذا تعذر عليك تأجيل فك التغليف، فاستخدم حبل رفع ناعم أو لوحات واقية مع حبل عند 
الرفع، وذلك لتجنب إلحاق أية أضرار أو خدوش بالوحدة الداخلية.

 تضغط ). ال4ل حوامل النقل (× عند نقل الوحدة عند فتحھا أو بعد ذلك، أمسكھا من خال•
ستيكية.جزاء البالعلى أنابيب سائل التبريد، أو أنابيب التصريف، أو األ

لتركيب الوحدة الخارجية، راجع دليل التركيب المرفق بالوحدة الخارجية.•
 تقوم بتشغيلھا في الغرف المذكورة أدناه. تركب الوحدة والال•

محملة بالزيوت المعدنية، أو مملوءة ببخار الزيت، أو البخاخ مثلما ھو الحال في •
ا إلى سقوط الوحدة من ستيكية مما قد يؤدي حتًمجزاء البالالمطابخ. (قد تتشوه األ

مكانھا، أو قد تتسرب السوائل منھا.)
نابيب النحاسية، حيث توجد غازات الكبريت وھي غازات أكالة. (األ•

ا إلى تسرب غاز التبريد.)والنقاط المكسوة بالنحاس قد تتآكل مما قد يؤدي حتًم
حتراق، وعند استخدام غازات متطايرة قابلة متى تعرضت للغازات القابلة لال•

شتعال مثل الثنر، أو الجازولين. (غاز موجود بالقرب من الوحدة قد يؤدي لال
شتعال.)إلى اال

ق موجات كھرومغناطيسية. ماكن التي تنشأ عن تشغيل الماكينات بھا انطالاأل•
(قد يتعطل نظام التحكم.)

ماكن ماكن التي يحتوي الھواء فيھا على مستويات عالية من الملح مثل األفي األ•
ماكن التي يتراوح فيھا التيار بشكل كبير مثل القريبة من المحيطات، وفي األ

ماكن الموجودة داخل المصانع. األ
ا.في المركبات أو السفن أيًض

ھذه الوحدة، على حد سواء الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في أي بيئة تجارية •
وصناعية خفيفة.

في حالة تركيبھا باعتبارھا جھاز منزلي، فقد تتسبب في حدوث تداخل كھرومغناطيسي.

حتياطاتاال1 -2
احرص على قراءة ھذا الدليل قبل تركيب الوحدة الداخلية.•
ل مكان الشراء، أو فني الصيانة المؤھل. فالتركيب تأكد من تركيب الوحدة من خال•

الخاطئ قد يؤدي إلى حدوث تسربات، أو حدوث صدمات كھربي أو نشوب حريق في 
حوال.أسوأ األ

جزاء التي تلبي مواصفات محددة. جزاء التي تتوفر مع الوحدة، أو األاستخدم فقط األ•
قطع الغيار غير المحددة قد تؤدي إلى سقوط الوحدة من مكانھا، أو قد تحدث تسربات 

حوال.بھا، أو التعرض لصدمات كھربية أو نشوب حريق في أسوأ األ
ا) في ممر ھواء السحب لكي تحول تأكد من تركيب فلتر ھواء (جزء يتم تزويده ميدانًي•

دون حدوث تسرب للمياه، إلخ

الملحقات2 -2

تحقق مما إذا كانت الملحقات التالية مرفقة بالوحدة لديك.
FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE

 FXMQ200 · 250M(A)VE , MAV7 

ختياريةالملحقات اال3 -2
سلكي. حدد وحدة عد: النوع السلكي والنوع الالھذان نوعان من وحدات التحكم عن ُب•

عد حسب طلب العميل وقم بتركيبھا في مكان مناسب.تحكم عن ُب

1جدول 

حظةمال
، فحدد وحدة 1عد غير مدرجة في الجدول إذا كنت ترغب في استخدام وحدة تحكم عن ُب•

تحكم مناسبة بعد الرجوع إلى الكتالوجات والمواد الفنية.

ماسك معدنيسماال
خرطوم 
التصريف

بطانة عزلالعزل للتركيبات

واحدة لكل مكانواحدة لكل مكانقطعة واحدةقطعة واحدةالكمية

نبوب السوائلألالشكل

نبوب الغازأل

         كبير

          صغير

نبوبمسامير فوھات األالماسكسماال

(أخرى)

دليل التشغيل•
دليل التركيب•
 قطع)8جلب ( •

كما ھو موضح في الجدول التالي قطع6الكمية

الشكل

(أخرى))1نابيب المتصلة (األسماال
دليل التشغيل•
دليل التركيب•
 قطعة)M5 ) (40مسامير لوصلة الفوھات (•
مواد العزل (لعروة التعليق) (قطعتان)•
 قطع)8جلب ( •
ماسكات (قطعتان)•
) (قطعتان)M10نبوب (مسمار برأس سداسي لفوھة األ•
) (قطعتان)M10نبوب (جلبة الزنبرك لفوھة األ•

مجموعة واحدةالكمية

الشكل

عدوحدة التحكم عن ُب

النوع السلكي

سلكيالنوع الال
نوع المضخة الحرارية

نوع التبريد فقط

FXMQ40•50•63•80M(A)VE
FXMQ100•125M(A)VE

۱٦
۲۸
2العربية
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نتھاء بالنسبة للمواد التالية، توخى بالغ الحرص أثناء التركيب، وافحص بعد اال
من التركيب.

أ. فيما يلي العناصر التي ينبغي فحصھا بعد اكتمال أعمال التركيب

ب. العناصر المطلوب فحصھا عند التسليم
مة".حتياطات الوقائية للسالا "االراجع أيًض

ج. نقاط التوضيح حول العمليات

حظة لفني التركيبمال4 -2
تر التنظيف، ا فالء لمعرفة التشغيل الصحيح للوحدة (وخصوًصتأكد من توجيه العمال•

ل تنفيذ العمليات ذاتھا وتشغيل الوظائف المختلفة، وضبط درجة الحرارة) وذلك من خال
أثناء النظر إلى الدليل.

تحديد مكان التركيب.3
ضافية بھيكل الوحدة إذا كنت الرطوبة النسبية الرجاء توصيل مادة العزل الحراري اإل

٪. استعن بصوف زجاجي، أو فوم بولي إيثلين، أو مادة 80الموجودة في  السقف تتجاوز 
 مم أو أكبر كمادة عزل حراري.10مك مشابھة بُس

ا للتركيب تتوفر فيه الظروف التالية ويلبي طلب العميل.حدد موقًع)1(
 في المساحة العلوية (بما في ذلك الجزء الخلفي من السقف) للوحدة الداخلية حيث ال•

توجد إمكانية لتساقط المياه من أنبوب سائل التبريد، وأنبوب التصريف، وأنبوب 
المياه، إلخ

حيث تتوفر إمكانية توزيع الھواء بشكل مثالي.•
 يوجد به ما يعيق مسار الھواء.مكان ال•
مكان مناسب لضمان تصريف الماء المتكثف.•
إذا لم تكن المكونات الھيكلية الداعمة قوية بما يكفي لتحمل وزن الوحدة، فقد تسقط •

الوحدة خارج مكانھا وتسبب وقوع إصابات خطيرة.
ا بميل. يكون فيه السقف الزائف ملحوًظمكان ال•
شتعال. ينطوي على خطر تسرب غاز قابل لالمكان ال•
)1(راجع الشكل مكان يتوفر به مساحته خلوص كافية لصيانة الجھاز وخدمته. •
نابيب بين الوحدتين الداخلية والخارجية. (راجع دليل مكان يضمن توصيل األ•

التركيب الخاص بالوحدة الخارجية).

تنبيه
ك التوصيل ك مصدر الطاقة الكھربية وأسالب الوحدتين الداخلية والخارجية، وأسالرّك•

قل لمنع تشوش بحيث تبعد عن أجھزة التلفاز أو الراديو بمسافة متر واحد على األ
الصورة أو الصوت.

 تكون مسافة المتر الواحد كافية للتخلص من ا على موجات الراديو، قد ال(اعتماًد
التشويش).

ا بما يكفي لدعم وزن استخدم مسامير التعليق للتركيب. تحقق مما إذا كان السقف قوًي)2(
. إذا كانت ھناك خطر، فادعم السقف قبل تركيب الوحدة.الوحدة أم ال

النقاط المطلوب فحصھا
إذا لم تتم بطريقة صحيحة، فما الذي يحتمل 

حدوثه.
افحص

ھل الوحدتان الداخلية والخارجية مثبتتان 
ا بإحكام؟جيًد

قد تسقط الوحدات، أو تھتز، أو تصدر 
ا.ضجيًج

قد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية التبريد.نتھاء من اختبار تسرب الغاز؟ ھل تم اال

قد تسقط المياه المتكثفة.ا؟ھل الوحدة معزولة تماًم

قد تسقط المياه المتكثفة.ھل يتدفق التصريف بسھولة؟

ھل جھد مصدر التيار يقابل ما يظھر على 
سم؟لوحة اال

قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق المكونات.

قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق المكونات.نابيب صحيحة؟ك واألسالت األھل توصيال

خطير في حالة التسرب الكھربي.ا؟ھل الوحدة معزولة تماًم

ك حسب سالت األھل حجم توصيال
المواصفات؟

قد تتعطل الوحدة أو قد تحترق المكونات.

ھل يوجد ما يعيق مخرج الھواء، أو مدخل 
الوحدة الداخلية أو الخارجية؟

قد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية التبريد.

ھل طول أنابيب سائل التبريد وشحن سائل 
ضافي مدون أدناه؟التبريد اإل

شحن سائل التبريد في النظام غير واضح.

افحصالنقاط المطلوب فحصھا

ھل شرحت للعميل كيفية تشغيل تكييف الھواء مع استعراض دليل التشغيل؟

مت العميل دليل التشغيل ودليل التركيب؟ھل سلّ

التنبيه في دليل التشغيل ھي العناصر التي يحتمل أن مة التحذير أو بعالالعناصر المزودة 
ا ستخدام العام للمنتج. وتبًعضافة إلى االف  المواد، باإلصابة، وإتالتتسبب في تعريض الجسم لإل

ا من لذلك، فإنه من الضروري أن توضح بشكل كامل المجتويات الموصوفة، وأن تطلب أيًض
ئك قراءة دليل التشغيل.عمال

 FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7 

 FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE 

الحد األدنى ۷۰۰ (المساحة المخصصة للصيانة)

أ

٤٥
۰ 

نى
ألد

د ا
لح

ا

أالموديل

۷٥۰

۱۱۰۰

الشكل ۱

FXMQ40M(A)VE
 50M(A)VE
 63M(A)VE

80M(A)VE
FXMQ100M(A)VE

 125M(A)VE

الحد األدنى ٦٥۰ (المساحة المخصصة للصيانة)

٤۷
۰

(الطول: مم)
العربية3
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التجھيزات قبل التركيب.4
)2(راجع الشكل المواقع ذات الصلة بالوحدة الخارجية ومسمار التعليق. )1(

 ينتقل قم بتركيب أنبوب من قماش القنب بمخرج تفريغ الھواء ومدخل الھواء بحيث ال)2(
نبوب أو السقف.ھتزاز الصادر من جسم الماكينة إلى األاال

نبوب، ومطاط ا وضع مادة تمتص الصوت بالجانب الداخلي لألينبغي عليك أيًض
ھتزاز بمسامير التعليق.عازل لال

ركب مسامير التعليق.)3(
 مم.)10(استخدم مسامير بقطر 

ل وزن المعدة. قم بتركيب المعدة في المكان الذي يتميز بھياكل داعمة كافية لتحّم•
ئج مضمنة، أو مسامير إرساء في البنايات الجديدة، ومراسي تثبيت استخدم وال

داخل الحفر مع البنايات القديمة.

تركيب الوحدة الداخلية.5
ختيارية قبل تركيب الوحدة الداخلية يكون أكثر سھولة.تركيب الملحقات اال

عمال التركيب، تأكد من استخدام الملحقات المتاحة جزاء المراد استخدامھا ألبالنسبة لأل
جزاء المحددة بواسطة الشركة.واأل
 من الصامولة العلوية والسفلية بقوة باستخدام ت الحمالة بمسمار التعليق. اربط كالًثّب)1(

الجلب.

اضبط ارتفاع الوحدة.)2(
تأكد من استواء الوحدة.)3(

قم بضبط مستوى ارتفاع •
الوحدة عند التركيب. 

إذا لم تكن الوحدة مستوية، 
ا فقد تصبح مصدًر

لتسرب المياه.
عند ضبط مستوى الوحدة، •

ركان افحص جميع األ
ربعة باستخدام أنبوب األ

ضبط مستوى أو أنبوب 
فينيل يحتوي على المياه. 

(انظر الشكل الموجود 
على اليمين.)

اربط الصواميل الموجودة )4(
بأعلى.

) قم 2قم بعزل الحمالتين الموجودتين في جانب التفريغ باستخدام بطانة عزل. (× )5(
 يمكن رؤيتھا. ت البعزل الحواف بحيث يكون السطح وحواف الحماال

)FXMQ200 · 250M(A)VE , MAV7(

تنبيه
ن الوحدة الداخلية عند الجانب المعاكس لجانب أنابيب التصريف في قد يتسبب ميال
حدوث تسرب.

 FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7 

 FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE 

۷٤۰
٦۹۰

الوحدة الداخلية

مسمار التعليق (× ٤)

مدخل الهواء

 فتحة الفحص
٤٥۰

مخرج الهواء

أ ب

الشكل ۲

الوحدة الداخلية

مخرج الهواء

 فتحة الفحص
٦۰۰

۱۲
۹٦

مدخل الهواء

مم 
 ۱

٥۰ يبًا
قر

ت

۱۱۰۰

۱۱۰۰≤

۱۱٤۸

۱۳
۸۰

(المساحة المخصصة للصيانة)

مسمار التعليق
(٤ ×)

أالموديل

٦۷۰

۱۰٦۰

ب

۷۲۰

۱۱۱۰

FXMQ40M(A)VE
50M(A)VE
63M(A)VE
80M(A)VE

FXMQ100M(A)VE
125M(A)VE

(الطول: مم)

٦٥
۰≤

صة 
خص

 الم
حة

مسا
(ال

نة)
صيا

لل

المرساة

الوحدة الداخلية

الصامولة الطويلة أو الشداد الملولب

مثال التركيب

مالحظة) جميع قطع الغيار المشار إليها يتم توفيرها ميدانيًا. 

مسمار التعليق

لوح السقف

المنفذ المطلوب تنفيذه في الموقع

 اربط بإحكام من أعلى ومن أسفل
(صامولة مزدوجة)

الجلبة (الملحق)

ب

ب بطانة عزل (الملحق)

المقطع أ-أ

مسمار ضبط حامل 
عروة التعليق

أ
أ

أنبوب فينيل
مسمار ضبط حامل عروة التعليق

المستوى

المقطع ب-ب
4العربية
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أعمال أنابيب مادة التبريد.6
بخصوص تركيب أنابيب مادة التبريد بالوحدة الخارجية، راجع دليل التركيب المرفق •

بالوحدة الخارجية.
 فقد يحدث تسرب للماء. قم بعزل أنابيب مادة التبريد الغازية والسائلة بإحكام. وإال•

 تقل عن نابيب الغاز، استخدم مادة عازلة درجة مقاومتھا للحرارة الوبالنسبة أل
 درجة مئوية.120
ستخدام في ظل الرطوبة العالية، قم بتقوية مادة العزل الخاصة بأنابيب سائل التبريد. لال
، فقد يحدث ارتشاح من مادة العزل.وإال

. (إذا لم تكن مادة التبريد R410Aقبل التركيب، تأكد من أن مادة التبريد ھي •
R410Aتتوقع أن يتم التشغيل بصورة طبيعية).، فال 

تنبيه
. فتأكد من الوفاء R410Aتكييف الھواء ھذا ھو طراز مخصص لمادة التبريد الجديدة 

سفل عند التركيب.بالمتطلبات الموضحة باأل
.R410Aنابيب مادة التبريد استخدم أدوات القطع والتفليج المخصصة أل•
ستر على السطح ثير أو زيت اإلعند عمل وصلة تفليج، ضع طبقة من زيت األ•

الداخلي المفلج.
 تستخدم سوى الصواميل المرفقة بتكييف الھواء. فقد يتسبب استخدام صواميل ال•

أخرى في تسرب مادة التبريد.
نابيب، اتخذ إجراءات مثل قرص لمنع تسرب الملوثات أو الرطوبة إلى داخل األ•

نابيب أو ربطھا بشريط.األ
 تخلط مادة أخرى غير مادة التبريد المحددة مثل الھواء في دائرة مادة التبريد.ال

إذا تسربت مادة التبريد أثناء العمل، فقم بتھوية الغرفة.

ا في الوحدة الخارجية.شحن مسبًقمادة التبريد ُت•
نابيب بتكييف الھواء، تأكد من استخدام مفتاح ربط ومفتاح عزم كما ھو عند توصيل األ•

.3الشكلموضح في 
.2لمعرفة أبعاد الجزء المفلج، وعزم الربط، راجع الجدول •
ستر على السطح الداخلي ثير أو زيت اإلعند عمل وصلة تفليج، ضع طبقة من زيت األ•

)4(راجع الشكل المفلج. 
 مرات بيدك والبرغي في الصامولة.4 أو 3ثم اربط الصامولة 

2جدول 

حظةمال
استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالھيكل الرئيسي.

تنبيه
ف التفليج، ويتسبب في تسرب غاز التبريد.قد يؤدي الربط الزائد عن الحد إلى إتال

" كمرجع في حالة عدم توفر مفتاح عزم. وبمجرد انتھاء العمل، تحقق 3استخدم "الجدول 
من عدم وجود أي تسرب للغاز. بينما يتم ربط صامولة التفليج باستخدام مفتاح الربط، فإن 

العزم يزيد بشكل مفاجئ. ومن ذلك الموضع، اربط الصامولة بالزاوية الموضحة في 
".3"الجدول 

نابيب للتأكد من عدم تسرب الغاز، تأكد من عزل السائل وأنابيب بعد فحص توصيل األ•
شارة إلى الشكل التالي.الغاز مع اإل

ت على جانب أنابيب الغاز فقط. قم بلف بطانة العزل (ملحق) حول مادة عزل الوصال•

تنبيه
نابيب داخل ت األل توصيالتأكد من عزل أي أنابيب ميدانية على طول الطريق خال

مستھا.نابيب المكشوفة في حدوث تكثيف أو حروق في حالة مالالوحدة. قد تتسبب األ

حظةمال
 · FXMQ200نابيب المتصلة لتوصيل أنابيب الغاز الخاصة بـ يلزم استخدام األ•

 250M(A)VE , MAV7نابيب المراد نابيب المتصلة حسب حجم األ. استخدم األ
توصيلھا.

نابيب نابيب المضمنة، استخدم المسامير السداسية الخاصة بفوھات األعند توصيل األ
).2) وجلب الزنبرك (2(

ئل العزل المرفقة التي تأتي مصاحبة قم بتوصيل أنابيب غاز التبريد والتفريعة حسب دال•
للوحدة الخارجية.

حجم 
نبوباأل

عزم الربط (نيوتن·متر)
أبعاد التفليج

A(مم) 
شكل التفليج

φ  6.4
)1/4 

بوصة)
15.7 ± 1.58.9 ± 0.2

φ  9.5
)3/8 

بوصة)
36.3 ± 3.613.0 ± 0.2

φ  12.7
)1/2 

بوصة)
54.9 ± 5.416.4 ± 0.2

φ  15.9
)5/8 

بوصة)
68.6 ± 6.819.5 ± 0.2

A
۲0 ± ٤

٥0 R0.4-0.8

 ۲0
± ۹

۰0

الوحدات الداخلية المراد 
توصيلھا

قطر أنابيب السائلقطر أنابيب غاز التبريد

FXMQ200M(A)VE ,
MAV7

φ  19.1
نابيب المرفقة.استخدم األ

φ  9.5

FXMQ250M(A)VE ,
MAV7

φ  22.2
نابيب المرفقة.استخدم األ

φ  9.5

ضع طبقة من زيت األثير أو زيت اإلستر على 
السطح الداخلي المفلج.

الشكل ۳

مفتاح العزم

مفتاح ربط

وصلة األنابيب

صامولة
الشكل ٤

بطانة العزل 
الصغيرة
(ملحق)

العزل للتركيبات 
(الملحق)

أنبوب الغاز

أنبوب السائل

(ألنبوب الغاز)

ماسك (×٤)
(ملحق)
العربية5
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تنبيه
ينبغي توخي الحرص عند تقسية أنابيب سائل التبريد

 تستخدم صھور عند لحام أنابيب مادة التبريد. لذا، استخدم مادة حشو اللحام بالنحاس ال
) BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO  3677الفوسفوري (

 يحتاج إلى صھور.والذي ال
(صھيرة اللحام لھا تأثير ضار للغاية على أنظمة أنابيب غاز التبريد. على سبيل 
نابيب، المثال، إذا تم استخدام صھيرة لحام مصنوعة من الكلور، فسوف تسبب تآكل األ

أو، على وجه الخصوص، إذا كانت صھيرة اللحام تحتوي على الفلور، فسوف تؤدي 
إلى تلف زيت التبريد.)

نابيب ل األقبل لحام أنابيب سائل التبريد المحلية، بإن غاز النيتروجين يھب من خال•
نابيب.لطرد الھواء من األ

في حالة إجراء اللحام بدون استخدام غاز نيتروجين، فقد تتراكم طبقة كبيرة من 
نابيب، وقد تؤدي إلى تعطل النظام.وكسيد داخل األاأل

عند لحام أنابيب توصيل سائل التبريد، ابدأ اللحام فقط بعد تنفيذ بديل النيتروجين، أو •
أثناء إدخال نيتروجين إلى أنابيب سائل التبريد. بمجرد تنفيذ ذلك، قم بتوصيل الوحدة 

الداخلية بوصلة مفلجة، أو مفوھة.
 ميللي بار بصمام يقلل الضغط في حالة اللحام أثناء 0.02ينبغي ضبط النيتروجين على •

نابيب.وضع نيتروجين داخل األ

 في حالة الطوارئغير موصى به إال
ا على تركيب الوحدة بدون عزم ربط،  إذا كنت مجبًريجب عليك استخدام عزم ربط إال

حيث يجب عليك وقتھا اتباع طريقة التركيب المذكورة أدناه.

وبعد انتھاء العمل، تحقق من عدم وجود أي تسرب للغاز.
عند ربط صامولة مفلجة باستخدام مباعد أكثر وأكثر، توجد نقطة يزداد عندھا 

عزم الربط فجأة. ومن ذلك الموضع، اربط الصامولة المفلجة أكثر بالزاوية 
الموضحة أدناه.

3جدول 

أعمال أنابيب التصريف.7
 .رتب أنبوب التصريف كما ھو موضح أدناه واتخذ إجراءات تحول دون حدوث التكثيف

ثاث نابيب إلى حدوث تسربات وقد يؤدي إلى بلل األقد يؤدي التركيب غير الصحيح لأل
والمتعلقات.

.اعزل خرطوم التصريف داخل البناية

قم بتركيب أنبوب التصريف.)1(

ا  يظل الھواء محبوًسسفل حتى المكان واسحبھا ألنابيب قدر اإلحافظ على قصر األ•
داخلھا.

نبوب الفينيل نبوب الواصل (األا، أو أكبر من حجم األنبوب مساوًيابق حجم األ•
 مم طبيعي. و 25بقطر 

 مم للقطر الخارجي.)32
استخدم خرطوم التصريف المرفق والماسك.•

اربط الماسك بإحكام.
قم بعزل معدن الماسك باستخدام بطانة عزل.•

يوجد ضغط سلبي داخل الوحدة يتعلق بالضغط الجوي عند تشغيل الوحدة، لذا تأكد من •
توفير صنبور تصريف عند مخرج الوحدة. (انظر الشكل)

نابيب، ينبغي عليك تجنب حدوث لكي تحول دون تجمع مواد غريبة داخل األ•
مكان، وقم بترتيب يؤدي إلى تنظيف أي تجمع للمواد داخل انحناءات قدر اإل

نابيب.األ

حظةمال
جراءات الموضحة أدناه. عند تحويل أنابيب تصريف عديدة، قم بتركيبھا حسب اإل•

(قم بتركيب صنبور تصريف لكل وحدة داخلية.)

يلزم تركيب صنبور تصريف.•
)، وينبغي الحفاظ PS1Bنبوب يجب أن يكون نفس قطر أنبوب التوصيل (قطر األ•

نابيب الواصلة.على تساويه، أو زيادته عن ذلك القطر الخاص باأل

داة المستخدمةطول الذراع الموصى به لألزاوية الربط الزائدنبوبحجم األ

φ  6.4 
 بوصة)1/4( 

ا مم تقريًب150 درجة90 إلى 60من 

φ  9.5 
 بوصة)3/8( 

ا مم تقريًب200 درجة90 إلى 60من 

φ  12.7 
 بوصة)1/2( 

ا مم تقريًب250 درجة60 إلى 30من 

φ  15.9 
 بوصة)5/8( 

ا مم تقريًب300 درجة60 إلى 30من 

النتروجين

أنابيب غاز 
التبريد الجزء المطلوب 

لحامه  الربط بشريط

صمام تخفيض الضغط

الصمام 
اليدوي

النتروجين

FXMQ40-125M(A)VE

FXMQ200 · 250M(A)VE , MAV7

≥

مم
 ٥

۰≤
مم

 ٥
۰≤

الجزء السفلي من الوحدة

خرطوم التصريف الُموصَّل

ماسك معدني

الشريطخرطوم التصريف

٤ مم أو أقل

خرطوم التصريف

بطانة العزل الكبيرة
(ملحق)

ماسك معدني
(ملحق)

مم
 ۱

۰۰
≤

6العربية
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سة.نابيب، تحقق مما إذا كان التصريف يتدفق بسالنتھاء من تركيب األبعد اال)2(

ا من الماء ببطء من مدخل الھواء وافحص تدفق التصريف. لتر تقريًب1أضف نحو •

ا من الماء ببطء داخل حاوية التصريف  لتر تقريًب1افتح منفذ إمداد الماء، وأضف نحو •
وافحص تدفق التصريف.

تنبيه
ت أنابيب التصريفتوصيال•

 تقم بتوصيل أنابيب التصريف بالصرف الصحي مباشرة حيث تنبعث منه رائحة ال
ل أنابيب النشادر. وقد يدخل نشادر الصرف الصحي إلى الوحدة الداخلية من خال

الصرف ويتسبب في تآكل المبادل الحراري.

ت السلكية الكھربية أعمال التوصيال.8

تعليمات عامة 1 -8
كواد عمال الكھربية يجب أن تتوافق مع األا والمواد واألجزاء المزودة ميدانًيجميع األ•

المحلية.
ك نحاسية فقط.استخدم أسال•
ت السلكية ك الكھربية، راجع "ملصق مخطط التوصيالسالبالنسبة إلى أعمال األ•

الكھربية" الموجود على غطاء صندوق التحكم.
عد، راجع دليل التركيب المرفق ك وحدة التحكم عن ُبت أساللمعرفة تفاصيل توصيال•

عد.بوحدة التحكم عن ُب
ت السلكية بواسطة فني كھرباء معتمد.يجب تنفيذ كل التوصيال•
، Aيتألف النظام من وحدات داخلية عديدة. اجھل كل وحدة داخلية مثل الوحدة •

 BSم اللوحة الطرفية المتصلة بالوحدة الخارجية ووحدة ...وتأكد من أن أسالBوالوحدة 
نابيب الموجودة بين الوحدة ك واألسالت األمتطابقة بطريقة صحيحة. فإذا كانت توصيال

الداخلية والخارجية غير متطابقة، فقد يتسبب النظام في حدوث عطل.
يتم تركيب مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى لفصل التيار الكھربائي في مجموعة •

ك الثابتة سالت األقطاب في توصيالك المثبتة، مع وجود فصل تماس في جميع األسالاأل
ا للقوانين المحلية والقومية ذات الصلة.وفًق
ا في حالة إيقاف تشغيل مصدر التيار الكھربي حظ أنه سيتم إعادة التشغيل تلقائًيال

الرئيسي، ثم تمت إعادة تشغيله.
ك مصدر ت أسالراجع دليل التركيب المرفق بالوحدة الخارجية لمعرفة حجم توصيال•

ت التيار المتصلة بالوحدة الخارجية، وسعة قاطع الدائرة، والمفتاح، وتعليمات توصيال
ك.سالاأل

تأكد من تأريض مكيف الھواء.•
ك ك تأريض بمواسير الغاز أو الماء أو مانع الصواعق أو أسالتجنب توصيل أسال•

رضي.الھاتف األ
أنابيب الغاز: قد ينشب حريق أو يحدث انفجار إذا تسرب الغاز.•
 يوجد تأثير للتأريض في حالة استخدام أنابيب فينيل قوية.أنابيب المياه: ال•
رضية، أو مانع الصواعق: قد تسبب احتمالية عالية لتولد تيار ك الھاتف األأسال•

رض أثناء العاواصف.كھربي عالي غير طبيعي في األ

الخصائص الكھربية2 -8

MCAأدنى تيار للدائرة (أمبير)؛ :MFA (أمبير) أقصى تيار للفيوز :
kWالخرج المقدر لموتور المروحة (كيلو واط)؛ :FLA(أمبير) تيار الحمل الكامل :

ك التي يتم توريدھا في مكان التركيب سالمواصفات الفيوزات واأل3 -8

م النقل بين الوحدات الداخلية/الخارجية وبين الوحدة الداخلية، ووحدة التحكم سالالطول المسموح به أل
عد  ھي  كما يلي.عن ُب

الوحدة الخارجية - الوحدة الداخلية: )1(
 م) 2000ك: سال م (إجمالي طول لأل1000قصى الحد األ

عد: الوحدة الداخلية - وحدة التحكم عن ُب)2(
 متر500قصى الحد األ

حظةمال
 في حالة عدم H07RN-Fك سالستخدم األنابيب المحمية فقط. وُتتظھر في حالة األ.1

وجود حماية.
 ملم أو أكثر)1مك معزول: ف أو كبل (ُسسلك فينيل بغال.2

FXMQ40-125M(A)VE

FXMQ200 · 250M(A)VE , MAV7

الوحدات
مصدر التيار 
الكھربائي

موتور المروحة

الموديل
التردد 
بالھرتز

الجھد 
بالفولت

MCAMFAkWFLAنطاق الجھد

FXMQ40 · 50 · 
 63M(A)VE

50
220-
240

قصى الحد األ
264
دنى الحد األ
198

1.3150.1001.0

FXMQ80M(A)VE1.5150.1601.2

FXMQ100M(A)VE2.5150.2702.0

FXMQ125M(A)VE3.8150.4303.0

FXMQ200M(A)VE8.1150.380×26.5

FXMQ250M(A)VE9.0150.380×27.2

FXMQ200MAV7

50220

قصى الحد األ
242
دنى الحد األ
198

8.1150.380×26.5

FXMQ250MAV79.0150.380×27.2

FXMQ40 · 50 · 
 63M(A)VE

60220

قصى الحد األ
242
دنى الحد األ
198

1.4150.1001.1

FXMQ80M(A)VE1.6150.1601.3

FXMQ100M(A)VE3.0150.2702.4

FXMQ125M(A)VE4.4150.4303.5

FXMQ200M(A)VE9.0150.380×27.2

FXMQ250M(A)VE10.1150.380×28.1

الموديل

ك مصدر الطاقة الكھربيةأسال
عدك وحدة التحكم عن ُبأسال

رسالك وحدة اإلأسال

فيوزات مكان 
الحجمكسالاألالحجمكسالاألالتركيب 

FXMQ40 · 50 · 
 63M(A)VE

 أمبير15
H05VV-
U3G

)1حظة مال

يجب أن يتوافق 
حجم السلك 
وطوله مع 

القوانين 
المحلية.

السلك المغلف 
(سلكان)

)2حظة مال

0.75 - 

 مم1.25
2

FXMQ80M(A)VE

FXMQ100M(A)VE

FXMQ125M(A)VE

FXMQ200M(A)VE ,
MAV7

FXMQ250M(A)VE ,
MAV7
العربية7
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ك وكيفية ضبط وحدة التحكم عن سالت األمثال على توصيال.9
عدُب

ك سالكيفية توصيل األ1 -9
(قم بإزالة غطاء صندوق التحكم كما ھو موضح في الشكل أدناه.)

تنبيه
ك لكي سالت األا) بفتحة توصيالتأكد من توصيل مادة العزل أو البوتي (تزود ميدانًي•

تحول دون تسرب الماء وكذا أي حشرات وأي مخلوقات أخرى صغيرة من الخارج. 
 فقد يحدث قصر في الدائرة داخل صندوق التحكم.وإال

ك  باستخدام مادة سالت األك بالماسك، تأكد من عدم شد وصالسالعند إمساك األ•
ك، تأكد من أن سالا، عند توصيل األمساك المرفقة للعمل الماسكات المناسبة. أيًضاإل

ك بدقة سالل ترتيب األالغطاء الموضوع على صندوق التحكم مناسب بشدة من خال
وربط غطاء صندوق التحكم بإحكام. عند ربط غطاء صندوق التحكم، تأكد من عدم 

ت ل فتحات توصيالك من خالسالك داخل الحواف. قم بتمرير األانحشار أي أسال
فھا.ك لكي تحول دون إتالسالاأل

ك سالك الكائنة بين الوحدات، واألسالك جھاز التحكم عن بعد، واألتأكد من أن أسال•
  تمر عبر نفس المواقع خارج الوحدة، وافصلھا عن بعضھا بما الخرى الالكھربية األ

 قد يتسبب التشويش الكھربائي (الثبات الكھربئيذ الخارجي) في  مم، وإال50يقل عن 
حدوث عملية خاطئة أو كسر. 

ت السلكيةتنبيه للتوصيال
تصال بالوحدة الطرفية، استخدم أكمام عازلة عند استخدام أطراف نمط التمويج لال•

ك بشكل صحيح. سالالدائري أو اعزل األ

.6طراف كما ھو موضح بالشكل قم بتوصيل األ•
ك سال قد يؤدي تخفيف األك محصورة. (وإال تقم بإنھاء عملية اللحام عند استخدام أسالال•

إلى إشعاع حراري غير طبيعي.) 

ك بشكل آمن).سال(قد يحدث تسخين غير طبيعي إذا لم يتم إحكام األ

ك المطلوبة ثم قم بتوصيلھا بشكل آمن وتثبيتھا بإحکام حتی ال تنطبق القوة سالاستخدم األ•
طراف.الخارجية علی األ

FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE

توصيل أسالك إمداد الطاقة (*)

توصيالت األسالك األرضية

أسالك وحدة التحكم 
عن بُعد (*)

(أسالك ميدانية)

(أسالك ميدانية)

(أسالك ميدانية)

غطاء صندوق التحكم

توصيل أسالك 
اإلرسال (*)

توصيل األسالك (*)
(وحدة التحكم عن بُعد ووحدة اإلرسال)

حامل قفل 
األسالك

الماسك
(ملحق)

 FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7 

غطاء صندوق 
التحكم

توصيل أسالك 
اإلرسال (*)

توصيالت األسالك األرضية

توصيل أسالك إمداد 
لطاقة (*)

(أسالك ميدانية)

أسالك وحدة التحكم عن 
بُعد (*)

(أسالك ميدانية)

(أسالك ميدانية)

توصيل األسالك (*)
(وحدة التحكم عن بُعد 

ووحدة اإلرسال)

حامل قفل األسالك

الماسك
(ملحق)

 FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE 

T2
T1
F2
F1
P2
P1

توصيالت أسالك اإلمداد 
بالطاقة، توصيالت 

األسالك األرضية

الماسك

مجموعة 
أطراف توصيل 

مصدر التيار 
الكهربائي

مجموعة 
أطراف 

التوصيل لوحدة
التحكم عن بُعد

(ملحق)

أسالك وحدة 
التحكم 
عن بُعد

X2M

X1M

أسالك وحدة اإلرسال

أسالك 
التجهيزات 

الميدانية

 FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7 

ماسك (ملحق)

مجموعة أطراف توصيل 
مصدر التيار الكهربائي

مجموعة أطراف 
التوصيل لوحدة التحكم 

عن بُعد
أسالك وحدة التحكم 

عن بُعد

X2M X1M

توصيل أسالك اإلرسال أسالك مصدر الطاقة الكهربية 
وتوصيالت األسالك األرضية

ُكم عازل

ضفيرة من نوع حلقي 
أطراف التوصيل القائمة

توصيل 
األسالك

الشكل ٥

الشكل ٦

المقاس  بنفس  استخدم أسالك 
(إذا كان مكيف الهواء يعمل 
بنظام تشــغيل متعدد متزامن)
8العربية
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استخدم مفك براغي مناسب لتضييق البراغي الطرفية. إذا تم استخدام مفك براغي •
حكام  يمكن إجراء اإلغيرصحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تلف رأس المسمار، ومن ثم ال

بشكل سليم.
زم.قد يتلف الطرف إذا تم إحكامه زيادة عن الال•

طراف.حكام قفل األارجع إلى الجدول الموضح أدناه إل

ك مجصورة. تقم بإنھاء عملية اللحام عند استخدام أسالال•

تحذير
ك بشكل مرتب عند تركيبھا حتى يتم تثبيت غطاء صندوق التحكم بشكل سالقم بوضع األ•

ك من الصندوق سالآمن. إذا لم يتم تثبيت غطاء صندوق التحكم في مكانه، فقد تخرج األ
أو تنحشر بين الصندوق والغطاء وتسبب صدمات كھربائية أو نشوب حريق.

ك سالمثال لتوصيل األ2 -9
ك تزويد الطاقة لكل وحدة باستخدام مفتاح وصمام كھربائي كما ھو قم بتوصيل أسال•

موضح في الرسم.
 

 أنظمة) 3مثال للنظام الكامل ( 

عند استخدام جھاز تحكم عن بعد لوحدة داخلية واحدة. (تشغيل طبيعي).1

للتحكم في المجموعة أو استخدامھا بوحدتي تحكم عن بعد.2

BSعند تضمين وحدة .3

حتياطات] [اال
يمكن استخدام مفتاح واحد لتزويد الوحدات بالطاقة بنفس النظام. ومع ذلك، يجب .1

اختيار مفاتيح الفروع وقواطع الدوائر الفرعية بعناية. 
 تضع المعدات على أنابيب الغاز أو أنابيب المياه أو موانع الصواعق أو مرر ال.2

رض. قد يؤدي التأريض غير الصحيح إلى حدوث صدمة كھربائية.الھواتف عبر األ

التحكم عن طريق وحدي تحكم عن بعد (التحكم في وحدة داخلية من 3 -9
ل وحدتي تحكم عن بعد)خال

خرى كفرعية.عند استخدام وحدتي تحكم عن بعد، يجب تعيين إحداھما كأساسية واأل•

التبديل الرئيسي/ الفرعي
مفك براغي في التجويف بين الجزء العلوي والسفلي من وحدة التحكم عن أدخل )1(

بعد، وأثناء العمل من الجھتين، قم بإخراج الجزء العلوي. 
يتم إرفاق لوحة جھاز التحكم عن بعد بالجزء العلوي من جھاز التحكم عن بعد. 

الحجمطرف
عزم الربط
(نيوتن/م)

(6P) مجموعة أطراف التوصيل لوحدة التحكم عن بُعد
(2P) ۱۲٤ – ٥۰
(3P)  ۲٥۰·۲۰۰

۱۲٤ – ٥۰
۲٥۰ · ۲۰۰

M3.5۰٫۰۸ ± ۰٫۸۸

Power supply terminal block

Ground terminal

M4
M4
M4
M5

۰٫۱٤ ± ۱٫٤۷
۰٫۱٤ ± ۱٫٤۷
۰٫۲٥ ± ۱٫٦۹
۰٫٥۳ ± ۳٫٥٥

توصيل أسالك إمداد الطاقة
توصيل أسالك اإلرسال

المحول

المنصهر

مصدر التيار الكهربائي
المفتاح 
الرئيسي

وحدة التحكم عن بُعد

الوحدة الداخلية

BS وحدة
(لنظام االستعادة 

الحرارية فقط)

L N

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

صندوق التحكم

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2

الوحدة الخارجية

 النظام
رقم ۱

الوحدة 
الداخلية أ

الوحدة 
الداخلية ب

الوحدة 
الداخلية ج

الوحدة الداخلية 
األخيرة في التدفق

مصدر التيار الكهربائي
۲۲۰-۲٤۰ فولت

      ۱
٥۰ هرتز

أو
   ۲۲۰ فولت

      ۱
   ٦۰ هرتز

الوحدة الداخلية أ

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

صندوق التحكم

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2 LN P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

الوحدة الخارجية

النظام
رقم ۲

الوحدة الداخلية ب الوحدة الداخلية ج

الوحدة الداخلية 
األخيرة في 

التدفق

لالستخدام مع وحدتين 
للتحكم عن بعد

مصدر التيار الكهربائي
۲۲۰-۲٤۰ فولت

     ۱
٥۰ هرتز

أو
۲۲۰ فولت

     ۱
٦۰ هرتز

مالحظة: ال يلزم تحديد عنوان الوحدة الداخلية عند 
استخدام التحكم الجماعي. 

يتم ضبط العنوان تلقائيًا عند تنشيط التيار.  

الشكل ۷

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2

BS الوحدة
النظام 
رقم ۳

الوحدة الخارجية
مصدر التيار 

الكهربائي
۲۲۰-۲٤۰ فولت

      ۱
٥۰ هرتز

أو
۲۲۰ فولت

      ۱
٦۰ هرتز

الوحدة الداخلية أ

Control box

صندوق التحكم
IN/DOUT/D

F1 F2 F1 F2

BS الوحدة
صندوق التحكم

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2
الوحدة الداخلية 

األخيرة في 
التدفق

L N L N

الجزء العلوي من وحدة 
التحكم عن بُعد

الجزء السفلي من وحدة 
التحكم عن بُعد

أدخل المفك هنا وأخلع الجزء العلوي من وحدة التحكم عن 
بُعد برفق.
العربية9
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قم بتحويل مفتاح التبديل الرئيسي/ الفرعي الموجود على أحد جھازي كمبيوتر التحكم )2(
عد إلى "فرعي". عن ُب

خرى على وضع "رئيسي").(اترك مفتاح وحدة التحكم عن بعد األ

ك الكھربائية")سال (انظر "طريقة تركيب األكسالطريقة تركيب األ

قم بإزالة غطاء صندوق التحكم)3(

 (الرقيق) إلى الكتلة الطرفية للتحكم عن بعد 2أضف جھاز التحكم عن بعد )4(
)P1 ، P2 .في صندوق التحكم (
.)3-8 و7 يوجد استقطابية.) (يرجى الرجوع إلى الشكل (ال

جباري والتشغيل/ عد الخارجي (عملية إيقاف التشغيل اإلالتحكم عن ُب4 -9
إيقاف الشغيل) 

ك سالك وكيفية تركيب األسالمواصفات األ)1(
 من الكتلة الطرفية لوحدة T2 و T1قم بتوصيل المدخل من الخارج إلى الطرفين •

التحكم عن بعد.

التشغيل )2(
جباري والتشغيل/ إيقاف الشغيل يوضح الجدول التالي عمليات إيقاف التشغيل اإل•

.Aاستجابة للمدخل 

جباري والتشغيل وإيقاف التشغيل يقاف اإلكيفية اختيار عملية اإل)3(
ختيار العملية. قم بتشغيل الطاقة ثم استخدم وحدة التحكم عن بعد ال•

لتحكم المركزي 5 -9
للتحكم المركزي، يجب تحديد رقم المجموعة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل كل •

وحدة تحكم اختيارية للتحكم المركزي.

إعدادات الحقل.10
ق أغطية الصندوق الطرفي في الوحدات الداخلية والخارجية.تأكد من إغال

ا لحالة التركيب.يجب أن يتم إعداد الحقل من وحدة التحكم عن بعد وفًق
ول ." ورقم الرمز األMode Noل تغيير رقم الوضع "عداد من خاليمكن إجراء اإل•

"FIRST CODE NO" ورقم الرمز الثاني ".Second code NO.".
عداد والتشغيل، ارجع إلى "إعدادا الحقل" في دليل التركيب الخاص بوحدة التحكم لإل•

عن بعد.

اضبط وحدة التحكم عن بعد على وضع ضبط الحقل. للحصول على التفاصيل، •
راجع "كيفية ضبط في الحقل"، في دليل جھاز التحكم عن بعد. 

، ثم قم بضبط الرمز 12عندما تكون في وضع إعدادات الحقل، اختر الوضع رقم •
". ثم قم بضبط رقم الرمز الثاني (الموضع) على 1ول (مفتاح التبديل) على "األ
جباري من يقاف اإل" للتشغيل / إيقاف التشغيل. (اإل02 و "OFF" للقفل 01"

إعدادات المصنع)

اختبار التشغيل .11
راجع دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.

سيومض مصباح تشغيل وحدة التحکم عن بعد عند حدوث عطل. تحقق من رمز العطل •
عطال على الشاشة الكريستالية السائلة لتحديد مصدر المشكلة. يوجد شرح لرموز األ

والمشاكل المشابھة في "تنبيه للخدمة" للوحدة الخارجية.
، فقد تكون ھناك مشكلة في 4إذا تم عرض أي من العناصر الموجودة في الجدول 

ك مرة أخرى.سالك أو الطاقة، لذا تحقق من تركيب األسالاأل

4جدول 

حبل أو كابل مغطى بالفينيل (سلكين)كسالمواصفات األ

 مم1.25 - 0.75المقاس
2

 م100قصى: الحد األالطول

الطرف الخارجي
دنى من الحمولة المطبقة تصال الذي يمكن أن يضمن الحد األاال

 ميلي أمبير.1 فولت تيار مستمر، 15من 

عملية التشغيل/ إيقاف التشغيلجبارييقاف اإلاإل

عملية إيقاف تشغيل المدخل (مستحيلة بواسطة وحدات التحكم 
عن بعد).

إيقاف تشغيل المدخل " 
OFF"→ تشغيل الوحدة 

"ON."

ت يمكن التحكم عن طريق وحدة تحكم إيفاف تشغيل المدخال
عن بعد.

" OFFإيقاف تشغيل المدخل " 
".ON تشغيل الوحدة "→

يلزم تغيير وحدة تحكم عن 
بُعد واحدة فقط إذا ظلت 

إعدادات ضبط المصنع دون 
أي أعمال صيانة.

(ضبط المصنع)
S

M
S

S
M

لوحة الكمبيوتر الخاصة 
بوحدة التحكم عن بُعد

F2 T1 T2
FORCED
OFF

الدخل "أ"
المحتوىعرض التحكم عن بعد

طراف ھناك دائرة كھربائية قصيرة في األ•ضاءة المركزة" مضاءة"اإل
)T1 ، T2المفروضة (

"U4مضاءة "
"UHمضاءة "

لم يتم توفير مصدر الطاقة الكھربية للوحدة •
الخارجية.

لم يتم توصيل الوحدة الخارجية بإمدادات الطاقة.•
ت ك غير الصحيحة لتوصيالسالت األتوصيال•

ك سالت األك النقل و / أو توصيالأسال
المفروضة.

 توجد شاشةال

لم يتم توفير مصدر الطاقة الكھربية للوحدة •
الداخلية.

ت الوحدة الداخلية لمصدر لم يتم عم توصال•
التيار.

ك غير الصحيحة لوحدة التحكم سالت األتوصيال•
ك النقل، و / أو ت أسالعد، وتوصيالعن ُب

ك المفروضة.سالت األتوصيال

SETTING

رقم الوضع

رقم الكود 
الثاني

رقم الكود 
األول

وضع الضبط 
الميداني
10العربية
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