מדריך התקנה והפעלה
אווירמקורר מים צ'ילר מארז
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מדריך התקנה והפעלה
מארז צ'ילר מים מקורר אוויר

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

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

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

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

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

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

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:
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ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
09
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a
10
carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α)
11
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
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:

***
*
**

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17
andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes
i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18
vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají
následujícím normám nebo normativním dokumentům:
19
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20
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

соответствуют следующим стандартам или другим нормативным
документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til
vore instrukser:
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:
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Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

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:

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.

spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
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:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete
dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
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CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

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

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

01***
02***
03***
04***
05***
06***

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
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08***
09***
10***
11***
12***

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.
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Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.
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25***

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

<H> II

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> 14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificate <C>.
de acuerdo con el Certificado <C>.
согласно Свидетельству <C>.
s osvědčením <C>.
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии ** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
<E> (Applied module <F>) according to the Certificate <G>. Risk
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>) según el
с положительным решением <E>
zjištěno <E> (použitý modul <F>) v souladu s osvědčením <G>.
modul <F>) v skladu s certifikatom <G>. Kategorija tveganja <H>.
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>) podľa Certifikátu <G>. Kategória
category <H>. Also refer to next page.
Certificado <G>. Categoría de riesgo <H>. Consulte también la siguiente (Прикладной модуль <F>) согласно Свидетельству <G>. Категория
Kategorie rizik <H>. Viz také následující strana.
Glejte tudi na naslednji strani.
nebezpečia <H>. Viď tiež nasledovnú stranu.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
página.
риска <H>. Также смотрите следующую страницу.
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
Zertifikat <C>.
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>.
Certifikatu <C>.
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
il Certificato <C>.
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <G> Sertifikasına göre
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet positiv ausgezeichnet ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
<E> (Anvendt modul <F>) i henhold til Certifikat <G>. Risikoklasse <H>.
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>) prema Certifikatu
<E> järgi (lisamoodul <F>) vastavalt sertifikaadile <G>. Riskikategooria
<E> tarafından olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir.
gemäß Zertifikat <G>. Risikoart <H>. Siehe auch nächste Seite.
da <E> (Modulo <F> applicato) secondo il Certificato <G>. Categoria
Se også næste side.
<G>. Kategorija opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<H>. Vaadake ka järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au di rischio <H>. Fare riferimento anche alla pagina successiva.
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
<A> Daikin.TCF.029C3/07-2017
Certificat <C>.
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με ** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
το Πιστοποιητικό <C>.
av <E> (Fastsatt modul <F>) vilket också framgår av Certifikat <G>.
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
positivement par <E> (Module appliqué <F>) conformément au Certificat ** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
Riskkategori <H>. Se även nästa sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>), a(z) <G> tanúsítvány szerint.
положително от <E> (Приложен модул <F>) съгласно Сертификат <B> TÜV (NB1856)
<G>. Catégorie de risque <H>. Se reporter également à la page
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>) σύμφωνα με το 12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
Veszélyességi kategória <H>. Lásd még a következő oldalon.
<G>. Категория риск <H>. Вижте също на следващата страница.
<C> 10021804.29
suivante.
Πιστοποιητικό <G>. Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig
στην επόμενη σελίδα.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
<D> Daikin.TCFP.006
Certificaat <C>.
08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>) ifølge Sertifikat <G>. ** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
de acordo com o Certificado <C>.
Risikokategori <H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>) zgodnie ze Świadectwem <G>.
(taikomas modulis <F>) pagal pažymėjimą <G>. Rizikos kategorija <H>.
<E> Vinçotte nv (NB0026)
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>) overeenkomstig
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Kategoria zagrożenia <H>. Patrz także następna strona.
Taip pat žiūrėkite ir kitą puslapį.
Certificaat <G>. Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>) de acordo com o
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
<F> D1
Certificado <G>. Categoria de risco <H>. Consultar também a página
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
seguinte.
(Sovellettu moduli <F>) Sertifikaatin <G> mukaisesti. Vaaraluokka <H>. ** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
<G> 52846/9042
Katso myös seuraava sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>) în conformitate cu Certificatul <G>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>), ko apliecina sertifikāts <G>. Riska
Categorie de risc <H>. Consultaţi de asemenea pagina următoare.
kategorija <H>. Skat. arī nākošo lappusi.
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative
05
document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06
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), 07
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 08
onze instructies:

* = , , -, 0, 1, 2, 3, ..., A, B, C, ..., Z

EWAQ016CAW****, EWAQ021CAW****, EWAQ025CAW****, EWAQ032CAW****, EWAQ040CAW****, EWAQ050CAW****, EWAQ064CAW****,
EWYQ016CAW****, EWYQ021CAW****, EWYQ025CAW****, EWYQ032CAW****, EWYQ040CAW****, EWYQ050CAW****, EWYQ064CAW****,
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continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:

12
13
14

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of September 2017

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>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:
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22
23
24
25

ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

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

40 bar

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

<P>

R410A

63 °C
<N>

<M> TSmax

40 bar
–30 °C

TSmin

<L>

<K> PS

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

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

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

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

∙ 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
∙ 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
∙ 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
∙ 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

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ 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
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ 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
21
∙ 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
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* 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

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

15
16
17
18
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14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
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: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ 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
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ 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
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* 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
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* 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
∙ 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
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fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:
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Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
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>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>
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09
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11
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CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
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∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ 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
11
∙ 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)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ 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>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ 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
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:
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01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ 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*):
07
* 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)
08
* 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)
09
* 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
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 1תוכן העניינים
 9נתונים טכניים

תוכן העניינים
 1אודות התיעוד
1.1

אודות מסמך זה.............................................................................

עבור המתקין

9.1
9.2
9.3
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אודות התיעוד

1

אודות מסמך זה

1.1

מידע
ודא שלמשתמש יש עותק מודפס של מסמך זה ובקש ממנו לשמור
עליו לשם עיון בעתיד.
קהל יעד
מתקינים מורשים  +משתמשי קצה
מידע
מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מומחים או משתמשים מיומנים
בחנויות ,בתעשייה קלה ,בחוות ,או לשימוש מסחרי על ידי אנשים
רגילים.
ערכת תיעוד
מסמך זה מהווה חלק מערכת תיעוד .הערכה השלמה כוללת:
▪ אמצעי בטיחות כלליים:
▪ הוראות בטיחות שחובה לקרוא לפני ההתקנה
▪ תבנית :נייר )בתיבה של היחידה החיצונית(

 7הכנסה לשימוש
7.1
7.2
7.3

אמצעי זהירות בעת הכנסה לשימוש..................................................
רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש.................................................
בדיקה סופית.................................................................................

 8פתרון בעיות
8.1

קודי שגיאה :סקירה........................................................................
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19
19
19
20

▪ מדריך התקנה והפעלה של היחידה החיצונית:
▪ הוראות התקנה והפעלה
▪ תבנית :נייר )בתיבה של היחידה החיצונית(

20
20
מדריך התקנה והפעלה

4

 2אודות קופסת האריזה
התיעוד המקורי נכתב באנגלית .כל השפות האחרות הן תרגומים.

▪ מדריך עזר למתקין ולמשתמש:
▪ הכנת ההתקנה ,נתוני ייחוס…,

נתונים הנדסיים טכניים

▪ הוראות מפורטות ,שלב-אחר-שלב ,ונתוני רקע לשימוש בסיסי ומתקדם

▪ ערכת משנה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באתר האינטרנט
המקומי של ) Daikinנגיש לציבור(.

▪ תבנית :קבצים דיגיטליים באתר http://www.daikineurope.com/
/support-and-manuals/product-information
הגרסאות העדכניות ביותר של התיעוד המצורף עשויות להיות זמינות באתר
האינטרנט של  Daikinאו אצל הספק שלך.

▪ הערכה המלאה של הנתונים הטכניים העדכניים ביותר זמינה באקסטרה-נט
) Daikinנדרש אימות(.

עבור המתקין
3.2

2

אודות קופסת האריזה

2.1

יחידה חיצונית

2.1.1

להוצאת האביזרים מהיחידה החיצונית

פריסת המערכת
e

RC
g

ודא שכל האביזרים קיימים ביחידה.
×8

e

×1

d

×1

b

c

×1

×1

a

i

FC3

FC2

FC1

M2

M1

M3
RT3

×1

i

×1

a
b
c
d
e
f
g
h
i

c

d

b

a

h

g

×1×/2

×2

3

על היחידות והאפשרויות

3.1

לגבי היחידה החיצונית

f

f

אמצעי בטיחות כללים
מדריך התקנה ומדריך הפעלה )לוח (3
שלט-רחוק )לוח (3
כפתור מתג ראשי )לוח (1
אזיקונים )לוח (3
שסתומי ניתוק )לוח (3
חיבור מתוברג )לוח  ×1) (3עבור ×EWAQ+EWYQ016~032, 2
עבור (EWAQ+EWYQ040~064
מסנן )לוח (3
ברך )לוח (3

RT2

a
b
c
d
e
f
g
3…FC1
RC
3…RT1
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RT1

f

f

e

יחידה חיצונית
לוח מחליף חום
מיכל ההרחבה
משאבה
שסתום ניתוק
שסתום ממונע
שסתום מעקף
יחידת סליל מניפה )פריט יסופק בשטח(
שלט-רחוק
תרמוסטט חדר

הכנה

4.1

הכנת אתר ההתקנה

4.1.1

דרישות אתר ההתקנה של היחידה החיצונית
זהירות
המכשיר לא צריך להיות זמין לציבור ,התקן אותו באזור מאובטח ,מוגן
מפני גישה קלה.

מדריך התקנה זה מתייחס למארז צ'ילר מים מקורר אוויר .היחידה מיועדת
להתקנה בחוץ וניתן לשלב אותה עם מפוחי נחשון למטרות מיזוג אוויר ,או ניתן
להשתמש בה לאספקת מים ליישומים של קירור תהליכים.
היחידות זמינות ב 7-גדלים סטנדרטיים עם קיבולות נומינליות הנעות בין 16.8
לבין  63קילוואט ,כל הגדלים זמינים כיחידה לקירור בלבד ) (EWAQוכיחידה של
משאבת חום ) :EWYQקירור/חימום(.
היחידה מיועדת לעבוד במצב חימום בטמפרטורות סביבה בין  –15°Cעד 35°C
ובמצב קירור בטמפרטורות סביבה בין  –15°Cעד .43°C
המרכיבים העיקריים הם המדחס ,מחליף החום ומחליף החום במים.
המדחס מזרים קרר לתוך מחליפי החום.
▪ במצב קירור ,הקרר מעביר את החום הנלקח ממחליף החום במים למחליף
החום באוויר ,שם החום משוחרר לאוויר.
▪ במצב חימום ,הקרר מעביר את החום הנלקח ממחליף החום באוויר למחליף
החום במים ,שם החום משוחרר במים.

היחידה מתאימה להתקנה באזורים מסחריים ואזורי תעשייה קלה.

4.2

הכנת צנרת מים

4.2.1

דרישות מערכת המים
הערה
במקרה של צינורות פלסטיק ,ודא שהם עמידים לדיפוזיית חמצן
בהתאם לתקן  .DIN 4726דיפוזיה של חמצן לתוך הצנרת עלולה
לגרום לקורוזיה מופרזת.

▪ חיבור צנרת – חקיקה .בצע את כל חיבורי הצנרת בהתאם לחקיקה הרלוונטית
ולהוראות בפרק "התקנה" הנוגעות לפתח הכניסה והיציאה של המים.
▪ חיבור צנרת – כוח .אין להפעיל כוח מופרז בעת חיבור הצנרת .שינוי צורה של
הצנרת יכול לגרום לתקלות ביחידה.
▪ חיבור צנרת – כלים .יש להשתמש בכלים המתאימים לטיפול בפליז ,שהוא
חומר רך .אחרת ,נזק ייגרם לצינורות.

מדריך התקנה והפעלה
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 4הכנה
▪ חיבור צנרת – אוויר ,לחות ,אבק .אם אוויר ,לחות או אבק ייכנסו למעגל,
עלולות להתרחש בעיות .כדי למנוע זאת:
▪ השתמש בצינורות נקיים בלבד
▪ החזק את קצה הצינור כלפי מטה בזמן הסרת שבבים.
▪ כסה את קצה הצינור בזמן העברתו דרך קיר ,על מנת למנוע כניסת אבק ו/
או חלקיקים לצינור.

▪ ברזי ניקוז .חובה לספק ברזי ניקוז בכל הנקודות הנמוכות של המערכת על
מנת לאפשר ניקוז מלא של המעגל .שסתום ניקוז מסופק בתוך היחידה.
▪ פתחי אוורור .ספק פתחי אוורור בכל הנקודות הגבוהות של המערכת,
שהגישה לאיהם חייבת להיות נוחה למטרות שירות .שסתום ניקוז אוויר
אוטומטי מסופק בתוך היחידה .בדוק ששסתום ניקוז אוויר זה אינו מחוזק יתר
על המידה ,כך שיתאפשר שחרור האוויר האוטומטי ממעגל המים .עיין
בהגדרת בשטח ] [E-04ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14

▪ השתמש בחומר איטום איכותי לתבריג לאטימת חיבורים.

אזהרה

הערה

▪ להפעלה תקינה של המערכת ,חובה להתקין שסתום ויסות
במערכת המים .יש להשתמש בשסתום הוויסות על מנת לווסת
את זרימת המים במערכת )אספקה בשטח(.

אם יש גליקול במערכת ,ודא שחומר האיטום שבו נעשה שימוש
לתבריג עמיד לגליקול.

▪ בחירה בזרימה מחוץ לעקומות עלולה לגרום תקלות או נזק
ליחידה .בנוסף ,עיין במפרט הטכני.

▪ מערכת סגורה .השתמש ביחידה החיצונית רק במערכת מים סגורה .שימוש
במערכת במערכת מים פתוחה יגרום לקורוזיה מופרזת.
▪ זרימת מים .ניתן למצוא את זרימת המים המינימלית הנדרשת בטבלה הבאה.
בכל המקרים ,זרימה זו חייבת להיות מובטחת .כאשר הזרימה חלשה יותר,
.
ההפעלה תיעצר ותופיע שגיאה
סיווג קיבולת

קצב זרימת מים מינימלי נדרש

016+021+025

 23ליטר לדקה

032

 36ליטר לדקה

040+050

 46ליטר לדקה

064

 72ליטר לדקה

▪ רכיבים לאספקה בשטח – לחץ מים וטמפרטורה .בדוק שכל הרכיבים בצנרת
השטח יכולים לעמוד בלחץ המים ובטמפרטורת המים.

▪ טמפרטורת המים המקסימלית בצנרת היא  ,50°Cבהתאם להגדרת בטיחות
המכשיר.
▪ השתמש תמיד בחומרים המתאימים למים שבשימוש במערכת ובחומרים
שבשימוש בתוך היחידה )חיבורי הצנרת של היחידה עשויים מפליז ,משטחי
מחליפי החום עשויים מ 316-לוחות פלדת לא-חלד מולחמים יחדיו באמצעות
נחושת ובית המשאבה עשוי מיציקת ברזל(.
▪ בחר את קוטר הצנרת בהתאם לזרימת המים הנדרשת וללחץ הסטטי החיצוני
) (ESPהזמין של המשאבה .לקוטר המומלץ לצנרת המים ,עיין בטבלה הבאה.
סיווג קיבולת

קוטר צנרת מים

032~016

 1-1/4אינץ'

064~040

 2אינץ'

▪ ניקוז – נקודות נמוכות .ספק ברזי ניקוז בכל הנקודות הנמוכות של המערכת
במטרה לאפשר ניקוז מלא של מערכת המים.

הערה
מומלץ מאוד להתקין מסנן נוסף במערכת המים .במיוחד להסרת
חלקיקי מתכת בצינורות המים בשטח ,מומלץ להשתמש במסנן מגנטי
או ציקלוני אשר יכול לסנן חלקיקים קטנים .חלקיקים קטנים ,אשר
אינם מסוננים על ידי המסנן הסטנדרטי של היחידה ,יכולים לגרום נזק
ליחידה.

▪ צנרת מתכת לא מפליז .בעת שימוש בצינורות מתכת לא מפליז ,יש לבודד
את צינורות הפליז ולאו שלא מפליז כך שלא יגעו זה בזה .זאת על מנת למנוע
קורוזיה גלוואנית.
▪ שסתומי ניתוק .שני שסתומי ניתוק מצורפים ליחידה .התקן אותם כפי שמוצג
באיור הבא.

▪ לחץ מים .דאג שהרכיבים המותקנים בצנרת השטח יכולים לעמוד בלחץ המים
)מקסימום  3בר  +הלחץ הסטטי של המשאבה(.

b

4.2.2

a

נוסחה לחישוב הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה

הלחץ המקדים ) (Pgשל המיכל תלוי בהפרשי הגובה בהתקנה ):(H
) (H/10)+0.3=Pgבר(

c

a

על מנת לבדוק את נפח המים והלחץ המקדים של
מיכל ההרחבה

4.2.3

היחידה מצוידת במיכל הרחבה של  12ליטרים עם ברירת מחדל של לחץ מקדים
של  1בר.

d

למידע נוסף ,עיין במדריך העזר למתקין ולמשתמש.
נפח מים מינימלי

b

a
b
c
d

יחידת מתאם )רק בכניסה במקרה של (EWAQ+EWYQ040~064
שסתום ניתוק
קשת
מסנן

דגם קירור בלבד

נפח מים כולל מינימלי )ליטר(

032~016

33

064~040

66

דגם משאבת חום

נפח מים כולל מינימלי )ליטר(

025~016

76

הערה

032

110

לפני הרכבת הקשת ,חבר לה פילטר.

040+050

152

064

220

הערה
אם הקשת אינה בשימוש במהלך ההתקנה ,החלף אותה במאריך
)באורך  5ס"מ עבור מסנן  1.25אינץ' ו 6-ס"מ עבור מסנן  2אינץ'( על
מנת להבטיח פעולת ניקיון מתאימה של המסנן.

מידע
בתהליכים קריטיים ,או בחדרים עם עומס חום גבוה ,ייתכן שיהיה
צורך בתוספת מים.

הערה
הקפד להתקין את המסנן כהלכה .אי התקנה או התקנה שגויה יגרמו
נזק לצמיתות למשטח מחליף החום.
EWAQ016~064CAW + EWYQ016~064CAW
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 4הכנה
מידע
ניתן לשנות את הפרש דרגות הטמפרטורה באמצעות הגדרות ][A-02
ו .[F-00]-לדבר זה יש השפעה על נפח המים המינימלי הנדרש כאשר
היחידה פועלת בקירור.
כברירת מחדל ,היחידה מוגדרת עם הפרש טמפרטורת מים של 3.5
קלווין ,הגדרה שמאפשרת לה לפעול עם הנפח המינימלי שהוזכר
בטבלה הקודמת .עם זאת ,אם מוגדר הפרש טמפרטורות קטן יותר,
כמו במקרה של יישומי קירור תהליכים ,כשיש להימנע מתנודות
טמפרטורה ,יידרש נפח מים מינימלי גדול יותר.

הנפח הכולל בתוך המערכת בוודאות יהיה גדול יותר לאחר הוספת הנפח הפנימי
של היחידה .במקרה זה ,מספר לחצים מקדימים יכולים לחול .אחרת ,חובה
להתקין מיכל הרחבה או מיכל חוצץ נוסף בצנרת השטח.
נפח מים מקסימלי
השתמש בגרף הבא על מנת לקבוע את נפח המים המקסימלי עבור הלחץ
המקדים המחושב.
3
2,5

כדי להבטיח פעולה תקינה של היחידה בעת שינוי ערכים של הגדרות
]) [F-00עבור מצב קירור( ,יש לתקן את נפח המים המינימלי .אם נפח
זה חורג מהטווח המותר ביחידה ,חובה להתקין מיכל הרחבה או מיכל
חוצץ נוסף בצנרת השטח.

2

A
F

דוגמה:
600

550

ערך ](C°) [F-00
0

1

1

1.5

2

2

3

2.5

450

500

400

B

D
300

350

250

200

E

0,5
150

100

33 50

0

0

b

נניח שההגדרה ] [F-00שונתה מ) 5°C-ערך ברירת מחדל( ל .0°C-מתוך הטבלה
להלן אנו רואים ש 5°C-מתאים להפרש טמפרטורות של  3.5קלווין ו 0°C-ל1-
קלווין ,אשר הוא הערך הנמוך ביותר שניתן להגדיר.
הפרש טמפרטורה )קלווין(

1,5
1

C

על מנת להמחיש את ההשפעה על המערכת בעת שינוי ההגדרה ] ,[F-00ניקח
בחשבון יחידה עם נפח מינימלי מורשה של  66ליטר .היחידה מותקנת  5מטרים
מתחת לנקודה הגבוהה ביותר במערכת המים ונטענת ב 30%-אתילן גליקול.

a

a
b
A
B
C
D
E
F

לחץ מקדים )בר(
נפח מים מקסימלי )ליטר( )מים או מים  +גליקול(
מערכת ללא גליקול
מערכת עם  30%אתילן גליקול
מערכת עם  40%אתילן גליקול
מערכת עם  30%פרופילן גליקול
מערכת עם  40%פרופילן גליקול
ברירת מחדל

אם נפח המים הכולל בכל מערכת המים חורג מנפח המים המקסימלי המורשה
)ראה תרשים( ,חובה להתקין מיכל הרחבה נוסף בצנרת השטח.
ערך ברירת המחדל של הלחץ המקדים ) (Pgנועד להפרש גבהים של  7מ'.

4

3

5

3.5

6

4

7

4.5

8

5

אם הפרש הגבהים של המערכת נמוך מ 7-מ' והנפח במערכת נמוך מערך
המקסימום המורשה באותו לחץ מקדים )) (Pgראה תרשים( ,אז אין צורך
בהתאמת לחץ מקדים ).(Pg

4.2.4

9

5.5

10

6

11

6.5

12

7

13

7.5

14

8

15

8.5

שינוי הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה
הערה
רק מתקין מורשה יכול לשנות את הלחץ המקדים של מיכל ההרחבה.

כאשר נדרש לשנות את ערך ברירת המחדל של הלחץ המקדים במיכל ההרחבה
) 1בר( ,קח בחשבון את ההנחיות הבאות:
▪ השתמש רק בחנקן יבש כדי להגדיר את הלחץ המקדים במיכל ההרחבה.
▪ הגדרה לא מתאימה של הלחץ המקדים במיכל ההרחבה תגרום לתקלות
במערכת.

גורם תיקון נפח המים בהתאם לעקומה המוצגת בתרשים למטה הוא  ;3.5כלומר,
הנפח המינימלי יהיה גדול פי .3.5

שינוי הלחץ המקדים במיכל ההרחבה צריך להתבצע על ידי שחרור או הגברה של
לחץ החנקן באמצעות שסתום ה Schrader-של מיכל ההרחבה.

גורם תיקון עקומה לנפח מים מינימלי

a

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

a

1.5
1.0
0.5
9

8.5

8

7

7.5

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

0.0

b
a
b

גורם תיקון נפח מים
הפרש טמפרטורה )קלווין(

כשמכפילים  64ליטר בגורם התיקון ,מתקבלים  224ליטר ,אשר יהיו נפח המים
המינימלי המורשה בהתקנה ,אם נעשה שימוש בהפרש טמפרטורה של  1קלווין.
חשוב מאוד לבדוק שעבור הפרש הגובה במערכת ,הנפח במערכת נמוך מערך
המקסימום המורשה באותו לחץ-מקדים ) .(Pgאם נביט בעקומת הריכוז של 30%
אתילן גליקול עבור  1בר של לחץ מקדים ,הנפח המקסימלי המורשה הוא
 240ליטר.
מדריך התקנה והפעלה
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a

4.2.5

שסתום Schrader

לבדיקת נפח המים :דוגמאות

דוגמה 1
היחידה מותקנת  5מ' מתחת לנקודה הגבוהה ביותר במעגל המים .נפח המים
הכולל במעגל המים הוא  250ליטר.
אין צורך בפעולות או שינויים כלשהם.
EWAQ016~064CAW + EWYQ016~064CAW
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דוגמה 2
היחידה מותקנת בנקודה הגבוהה ביותר במעגל המים .נפח המים הכולל במעגל
המים )ללא שימוש בגליקול( הוא  420ליטר.
פעולות:
▪ בגלל שנפח המים הכולל ) 420ליטר( גדול מערך ברירת המחדל של נפח
המים ) 340ליטר( ,יש להוריד את הלחץ המקדים.

5

▪ הלחץ המקדים הנדרש הוא:
 ((H/10)+0.3)=Pgבר=) ((0/10)+0.3בר= 0.3בר

1

4
5

▪ נפח המים המקסימלי המתאים הוא  490ליטר לערך )ראה גרף(.
▪ מכיוון ש 420-ליטר הם פחות מ 490-ליטר ,מיכל ההרחבה מתאים להתקנה.

4.3

הכנת החיווט החשמלי

4.3.1

דרישות בטיחות מכשיר

בחירה ומדידה של החיווט צריכה להתבצע בהתאם לחקיקה הרלוונטית,
בהתבסס על המידע המוזכר בטבלה למטה.
נתיכים מומלצים

EWAQ/EWYQ016

A 25

EWAQ/EWYQ021

A 32

EWAQ/EWYQ025

A 32

EWAQ/EWYQ032

A 40

EWAQ/EWYQ040

A 50

EWAQ/EWYQ050

A 63

EWAQ/EWYQ064

A 80

1

חלקים חשמליים של מודול ההידרו

2

מודול הידרו )לוח צדי(

3

מודול הידרו )לוח קדמי(

4

מודול חיצוני )לוח שמלאי(

5

מודול חיצוני )לוח ימני(

ברגע שהמשטחים הקדמיים פתוחים ,ניתן לגשת לקופסת הרכיבים החשמליים.
ראה " 5.1.2לפתיחת קופסת הרכיבים החשמליים של היחידה החיצונית" בעמוד
.8
למטרות שירות ,יש צורך בגישה ללחצנים על לוח ה PCB-הראשי .על מנת לגשת
ללחצנים לאו ,אין צורך שקופסת הרכיבים החשמליים תהיה פתוחה .ראה
" 6.2.3גישה לרכיבי הגדרת השטח" בעמוד .12

5.1.2

הערה

5
5.1

פתיחת היחידות

5.1.1

פתיחת היחידה החיצונית

לפתיחת קופסת הרכיבים החשמליים של היחידה
החיצונית
הערה

בעת שימוש במפסקים המופעלים באמצעות זרם שיורי ,הקפד
להשתמש בזרם עבודה שיורי נקוב של  300מילי-אמפר מסוג מהיר.

התקנה

3

לוח

חובה להגן על אספקת החשמל באמצעות התקני הבטיחות הנדרשים ,כגון מתג
ראשי ,נתיך איטי ) (slow blowעל כל פאזה ומגן זליגת הארקה בהתאם לחקיקה
רלוונטית.

דגם

4

2

אין להפעיל כוח מופרז בעת פתיחת מכסה קופסת הרכיבים
החשמליים .כוח מופרז עלול לעוות את המכסה ,דבר שיגרום לתקלה
בציוד עקב כניסה של מים.

סכנה :סכנת התחשמלות
סכנה :סכנת שריפה
על מנת לקבל גישה ליחידה יש לפתוח את הלוחות הקדמיים בצורה הבאה:

5.2

הרכבת היחידה החיצונית

5.2.1

אספקת מבנה ההתקנה

ודא שהיחידה מותקנת בצורה מאוזנת על בסיס חזק דיו ,על מנת למנוע רעידות
ורעש.

EWAQ016~064CAW + EWYQ016~064CAW
מארז צ'ילר מים מקורר אוויר
4P489435-1B – 2019.06

מדריך התקנה והפעלה

8

 5התקנה
הערה

הערה

▪ הכן תעלת ניקוז מים מסביב לבסיס כדי לנקז מים מסביב ליחידה.
במהלך פעולת חימום וכאשר הטמפרטורות בחוץ מתחת לאפס,
המים המנוקזים מהיחידה החיצונית יקפאו .אם ניקוז המים אינו
מטופל ,האזור מסביב ליחידה עלול להיות חלקלק מאוד.

▪ כאשר יש להגדיל את גובה ההתקנה של היחידה ,אין להשתמש
במעמדים שתומכים רק בפינות.
▪ מעמדים מתחת ליחידה צריכים להיות ברוחב של לפחות 100
מ"מ.

▪ בעת התקנה בסביבה משתכת ,השתמש באום עם דיסקית
פלסטיק ) (aכדי להגן על חלק ההידוק באום מפני חלודה.

a
≥100

≥100

≥100
X
O

5.3

חיבור צנרת המים

5.3.1

אמצעי זהירות בעת חיבור צנרת המים

≥100

מידע

אסור
מותר )*  -התקנה מועדפת(

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

▪ גובה הבסיס חייב להיות לפחות  150מ"מ מהרצפה .באזורים עם שלג כבד ,יש
להגדיל גובה זה ,לפי מקום ומצב ההתקנה.
▪ ההתקנה המועדפת היא על בסיס מוצק אורכי )מסגרת מקורות פלדה או בטון(.
הבסיס חייב להיות גדול יותר מהאזור האפור המסומן.

▪ הכנה

חיבור צנרת המים
חיבורי מים חייבים להתבצע בהתאם לכל החקיקה הרלוונטית ולתרשים המראה
שמצורף ליחידה ,בנוגע לפתח הכניסה והיציאה של המים.

440

הערה
אין להפעיל כוח מופרז בעת חיבור הצנרת .שינוי צורה של הצנרת יכול
לגרום לתקלות ביחידה.

B
440

אם לכלוך נכנס למעגל המים ,עלולות להיגרם בעיות .לכן ,תמיד קח בחשבון את
הדברים הבאים בעת חיבור מעגל המים:

C
A

f

▪ השתמש בצינורות נקיים בלבד.
▪ החזק את קצה הצינור כלפי מטה בזמן הסרת שבבים.

B
c
a
b
c
d
e

▪ השתמש בחומר איטום טוב לתבריג לשם אטימת החיבורים .חומר האיטום
חייב לעמוד בלחצים והטמפרטורות של המערכת; הוא חיים גם להיות עמיד
לגליקול שנמצא בשימוש במים.

a
b
c
d
e

631
729
765
765

a
b
c
d
e
f

B
A

f
c

▪ כסה את קצה הצינור בזמן הכנסתו דרך קיר ,כך שלא ייכנס לכלוך או אבק.

631
729
765
765

▪ בעת שימוש בצנרת שלא עשויה מפליז ,הקפד לבודד את שני החומרים זה
מזה על מנת למנוע קורוזיה גלוואנית.
▪ הקפד לספק ניקוז הולם לשסתום פריקת הלחץ.

בסיס מינימלי
חור עבור בורג בסיס
ממדים פנימיים של הבסיס
מרחק בין חורי בורג בסיס
עומק היחידה
ממדים חיצוניים של הבסיס
ממדים אורכיים של הבסיס

kW
25~16

▪ משום שפליז הוא חומר רך ,השתמש בכלים מתאימים לחיבור מערכת המים.
כלים לא מתאימים יגרמו נזק לצינורות.

A

B

C

1340

792

—

32

1650

1102

—

40+50

2320

792

192

64

2940

1102

192

▪ חזק את היחידה למקומה בעזרת ארבעת בורגי בסיס  .M12עדיף להבריג את
בורגי הבסיס עד שהם יבלטו  20מ"מ מעל פני הבסיס.
20 mm
מדריך התקנה והפעלה
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▪ להפעלה תקינה של המערכת ,חובה להתקין שסתום ויסות במערכת המים .יש
להשתמש בשסתום הוויסות על מנת לווסת את זרימת המים במערכת
)אספקה בשטח(.

5.3.2

מילוי מערכת המים

1

חבר את אספקת המים לשסתום הניקוז והמילוי.

2

ודא ששסתום ניקוז האוויר האוטומטי פתוח )לפחות  2סיבובים(.

3

מלא במים עד שמד הלחץ יצביע על לחץ של  2.0בר לערך .שחרר אוויר
ממערכת המים עד כמה שאפשר באמצעות שסתומי ניקוז האוויר )עיין
בהגדרת השטח ] [E-04ב 6.2.9"-הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד
.(14
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 5התקנה
הערה

ניתוב ותיקון אספקת החשמל

5.4.2

▪ אוויר במערכת המים עלול לגרום לתקלות .במהלך המילוי ,כנראה
שלא ניתן יהיה להוציא את כל האוויר ממערכת המים .אוויר
שנותר ישוחרר דרך שסתומי ניקוז האוויר האוטומטים במהלך
שעות ההפעלה הראשונות של המערכת .ייתכן שיהיה צורך
במילוי נוסף של מים לאחר מכן.
▪ כדי לנקז את המערכת ,השתמש בפונקציה המיוחדת המתוארת
ב" 7הכנסה לשימוש" בעמוד .19

PS

הערה

HV

LV

לחץ המים המצוין במנומטר ישתנה בהתאם לטמפרטורת המים )לחץ
גבוה יותר בטמפרטורת מים גבוהה יותר(.
עם זאת ,בכל זמן נתון לחץ המים יישאר מעל  1בר כדי למנוע כניסת
אוויר למערכת המים.
הערה

LV
HV
PS

יש לוודא שאיכות המים עומדת בדירקטיבת האיחוד האירופי מס'
.EC 98/83
מידע
היחידה עשויה להיפטר ממים עודפים דרך שסתומי פריקת הלחץ.
הערה
במקרה של כשל באספקת החשמל או תקלה במשאבה ,ולא נוסף
גליקול למערכת ,נקז את המערכת .כאשר המים עומדים ללא תנועה
בתוך המערכת ,קיימת סבירות גבוהה שהמערכת תקפא ותינזק.

5.3.3

הגנה על מערכת המים מפני קפיאה

5.3.4

בידוד צנרת המים

הצנרת בכל מערכת המים חייבת להיות מבודדת על מנת למנוע עיבוי במהלך
פעולת הקירור והפחתה של קיבולת החימום או הקירור.
על מנת למנוע קפיאה של צינורות המים החיצוניים במהלך החורף ,עובי חומרי
האיטום חייב להיות לפחות  13מ"מ )כאשר .(λ=0.039 W/mK

אספקת חשמל
מתח גבוה
מתח נמוך

PS
HV
LV

חשוב לשמור שחיווט אספקת החשמל וחיווט התקשורת יהיו מופרדים זה מזה.
על מנת למנוע הפרעה חשמלית ,שני החיווטים אמורים להימצא תמיד במרחק
של  50מ"מ לפחות זה מזה.

התקנת ידית המתג הראשי

5.4.3

פתח את לוח  1והרכב את חלקי ידית המתג הראשי .ידית המתג הראשי מורכבת
על לוח .1
EWAQ+EWYQ016~032

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

5.4.1

חיווט בשטח :סקירה

חיווט שטח מורכב מאספקת חשמל )תמיד כולל הארקה( וחיווט תקשורת פנים-
חוץ )= שידור(.

EWAQ+EWYQ040~064

▪ רוב חיווט השטח ביחידה צריך להיעשות בלוחות חיבורי החשמל בתוך
קופסאות הרכיבים החשמליים .כדי לגשת ללוחות חיבורי החשמל ,הסר את
לוח השירות של קופסת הרכיבים החשמליים .ראה " 5.1פתיחת
היחידות" בעמוד .8

Ø5 8

1
5 8

תרשים החיווט מצורף ליחידה וממוקם בתוך מכסה קופסת המיתוג.

ÿ

2

N

▪ תושבות לאזיקונים מסופקות בכניסות החיווט של קופסת הרכיבים החשמליים.

3

N

5.4

חיבור החיווט החשמלי

2
1
1

2

1 N•m

0.7 N•m

5
N
2
1

1

2

6
I
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 6תצורה
f

הערה

P1
P2

P1
P2

כאשר המתג הראשי נמצא במצב כבוי ) ,(OFFניתן לנעול את המתג
הראשי בעזרת מנעול מתאים .עיין בתרשים מטה.

a

זכור שבמקרה כזה צריך לפתוח ולהסיר את המנעול לפני שניתן יהיה
להרים את המתג הראשי למצב מופעל ).(ON

a

b

N
2
1

1

2

5.4.4

I

ON

O

OFF

P2 P1

c

חיבור אספקת החשמל וכבלי התקשורת

1

פתח את מכסה קופסת הרכיבים החשמליים.

2

באמצעות הכבל המתאים ,חבר את אספקת החשמל וכבלי התקשורת
להדקים המתאימים ,כפי שמוצג בתרשים החיווט.

3

קבע את הכבלים באמצעות אזיקונים לתושבות האזיקונים על מנת להבטיח
שחרור מתח ולוודא שהם אינם באים במגע עם הצנרת וקצוות חדים .לעולם
אין להדק כבלים בחבילה.

4

סגור את מכסה קופסת הרכיבים החשמליים.

5.4.5

P2 P1

d

e
a
b
c
d
e
f

יחידה
חלק אחורי של השלט-רחוק
חלק קדמי של השלט-רחוק
חיווט מאחור
חיווט מלמעלה
השתמש במצבטיים כדי לחתוך את החלק כדי שהחיווט יעבור

הערה
▪ בזמן החיווט ,התקן את החיווט הרחק מחיווט אספקת החשמל על
מנת למנוע קליטה של רעש חשמלי )רעש חיצוני(.
▪ קלף את המגן עבור החלק שצריך לעבור דרך החלק הפנימי של
מארז השלט-רחוק ).(L

התקנת השלט-רחוק

ליחידה מצורף שלט-רחוק המציע דרך ידידותית-למשתמש להגדיר ,להשתמש
ולתחזק את היחידה .לפני הפעלת השלט-רחוק ,עקוב אחר תהליך ההתקנה.
מפרט חוט

ערך

סוג

 2חוטים

חתך

 1.25~0.75ממ"ר

אורך מרבי

 500מטר

L
4

חבר מחדש את החלק העליון של השלט-רחוק ,החל מהתפסים בתחתית.
1

הערה
החיווט לחיבורים אינו כלול.
הערה

זהירות

יש להתקין את השלט-רחוק בפנים.
1

הכנס מברג מחורץ לתוך החריצים של החלק האחורי של השלט-רחוק והסר
את החלק הקדמי של השלט-רחוק.

2

הדק את השלט-רחוק על משטח שטוח.

לא תצבוט את החיווט בזמן החיבור.
אם ,בנוסף לשלט-רחוק
):(EKRUAHTB

הסטנדרטי

מותקן

גם

שלט-רחוק

5

חבר את החיווט החשמלי של שני השלטים כפי שמתואר.

6

הגדר שלט-רחוק ראשי ומשני בעזרת מתג הבחירה .SS1

אופציונלי

PCB
S
M

SS1

S
M

משני )(slave
ראשי )(master

הערה
מידע

היזהר לא לעוות את הצורה של החלק התחתון של השלט-רחוק
בהברגה הדוקה מדי של בורגי התושבת.
3

חבר את ההדקים של השלט הרחוק להדקים בתוך היחידה ) P1לP2 ,P1-
ל (P2-כפי שמתואר באיור.

רק השלט-רחוק שהוגדר כראשי יכול לשמש כתרמוסטט חדר.

5.4.6

התקנת ציוד אופציונלי

להתקנת הציוד האופציונלי ,עיין במדריך ההתקנה אשר מצורף לציוד האופציונלי
או בנספח המצורף ליחידה זו.

6

תצורה
מידע
חשוב שהמתקין יקרא ברצף את כל המידע בפרק זה ושתצורת
המערכת תוגדר כישימה.

מדריך התקנה והפעלה
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 6תצורה
▪ " 6.2.6שימוש במצב  "2בעמוד 13

סכנה :סכנת התחשמלות

▪ " 6.2.7מצב  :1הגדרות ניטור" בעמוד 13

6.1

▪ " 6.2.8מצב  :2הגדרות בשטח" בעמוד 14

סקירה :תצורה

פרק זה מתאר מה יש לעשות ולדעת לצורך קביעת התצורה של המערכת לאחר
התקנתה.

כדי להמשיך את קביעת התצורה של המערכת ,יש להזין נתונים מסוימים בלוח ה-
 PCBשל היחידה .פרק זה יתאר כיצד ניתן להזין נתונים באמצעות הלחצנים/
מתגי ה DIP-בלוח ה PCB-ולקרוא את המשוב מנוריות ה.LED-

פרק זה מכיל מידע אודות:

מידע

▪ מעבר בין קירור לחימום

אם אתה מתבלבל באמצע התהליך ,לחץ על  .BS1לאחר מכן ,חזור
להגדרת מצב  H1P) 1כבויה(.

▪ ביצוע הגדרות שטח

מידע
חשוב שהמתקין יקרא ברצף את כל המידע בפרק זה ושתצורת
המערכת תוגדר כישימה.

6.2.2

לאו הם הרכיבים לביצוע הגדרות שטח:
C/H SELECT
L.N.O.P. DEMAND MULTI
MASTER SLAVE

סכנה :סכנת התחשמלות

H8P

6.2

ביצוע הגדרות שטח

6.2.1

בנוגע לביצוע הגדרות שטח

רכיבי הגדרת שטח

H6P

H7P

H5P

H4P

H3P

BS5

BS4

BS3

BS2

BS1

RESET

TEST

RETURN

SET

MODE

BS1~BS5
H1P~H8P

מידע
נוריות ה LED-והכפתורים ממוקמים במודול החיצוני )לא במודול
ההידרו(.

(

השתמש בלחצנים כדי לבצע את הגדרות השטח.
BS1
BS2
BS3
BS4
BS5

ביצוע הגדרות נעשה דרך היחידה הראשית.

מצב :כדי לשנות את המצב המוגדר
הגדר :עבור הגדרת שטח
חזור :עבור הגדרת שטח
לא בשימוש
לא בשימוש

נוריות LED

לחצנים ומתגי DIP
תיאור

פריט

באמצעות הלחצנים ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
▪ שינוי מצב הפעולה.
▪ ביצוע הגדרות שטח )הפעלה לפי דרישה ,רעש נמוך
וכדומה(.

מתגי DIP

H2P

לחצנים
נוריות LED
מאירה ) ( כבויה ) ( מהבהבת )

H1P

לחצנים

בהמשך לביצוע הגדרות שטח ,אפשר גם לאשר את פרמטרי הפעולה הנוכחיים
של היחידה.

לחצנים

IND

TEST:
HWL:

MODE

▪  :(1) DS1בורר קירור/חימום

נוריות ה LED-מספקות משוב לגבי הגדרות השטח ,אשר מוגדרות בתור ]הגדרת
מצב[=ערך.
H1P
H2P~H7P
H8P

הצגת המצב
הצגת ההגדרות והערכים בקוד בינארי
לא בשימוש להגדרות השטח ,אבל בשימוש במהלך האתחול

דוגמה:
][H1P - 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

▪  :(4~2) DS1לא בשימוש .אין לשנות את הגדרת
המפעל.

תיאור
מצב ברירת מחדל

) H1Pכבויה(

▪  :(4~1) DS2לא בשימוש .אין לשנות את הגדרת
המפעל.

מצב 1
) H1Pמהבהבת(

ראה גם:

מצב 2

▪ " 6.2.2רכיבי הגדרת שטח" בעמוד 12

) H1Pמאירה(

▪ " 6.2.3גישה לרכיבי הגדרת השטח" בעמוד 12
0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0

מצב  1ו2-
מצב
מצב 1
)הגדרות ניטור(
מצב 2
)הגדרות בשטח(

ניתן להשתמש במצב  1על מנת לנטר את המצב הנוכחי
של היחידה החיצונית .ניתן גם לנטר חלק מתוכן הגדרת
השטח.

באופן כללי ,ניתן להמשיך בפעולה רגילה בלי התערבות
מיוחדת לאחר שינוי הגדרות השטח.

)במצב (2

) = H2P~H7Pבינארי (8

תיאור

מצב  2משמש לשנות את הגדרות השטח של המערכת.
ניתן להציג את הערך הנוכחי של הגדרת השטח ולשנות
את הערך הנוכחי של הגדרת השטח.

הגדרה 8

0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0

ערך 4
)במצב (2

) = H2P~H7Pבינארי (4

6.2.3

גישה לרכיבי הגדרת השטח

הסר את מכסה הבדיקה כדי לבצע הגדרות שטח.

a

הגדרות שטח מסוימות משמשות לפעולה מיוחדת
)לדוגמה ,הפעלה חד-פעמית ,הגדרת השבה/שאיבה,
הגדרת הוספת קרר ידנית וכדומה( .במקרה כזה ,נדרש
לבטל את הפעולה המיוחדת כדי שניתן יהיה להפעיל
מחדש פעולה רגילה .הדבר יצוין בהסברים למטה.

b

ראה גם:
▪ " 6.2.4גישה למצב  1או  "2בעמוד 13

a
b

מכסה בדיקה
מכסה קופסת מיתוג

▪ " 6.2.5שימוש במצב  "1בעמוד 13
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יש לתפעל את המתגים והלחצנים באמצעות מוט מבודד )כגון עט כדורי סגור( כדי
למנוע מגע עם חלקים מחושמלים.

6.2.6

שימוש במצב 2

היחידה הראשית צריכה להיות בשימוש על מנת להזין הגדרות שטח במצב .2
מצב  2משמש לקביעת הגדרות השטח של היחידה החיצונית והמערכת.
מה
לאחר סיום העבודה ,הקפד לחבר מחדש את מכסה הבדיקה למכסה קופסת
הרכיבים החשמליים.

איך

שינוי וגישה להגדרה במצב 2

הערה
ודא שכל הלוחות החיצוניים ,פרט למכסה השירות בקופסת הרכיבים
החשמליים ,סגורים בזמן העבודה.
סגור את המכסה של קופסת הרכיבים החשמליים בחוזקה לפני חיבור
אספקת החשמל.

6.2.4

ברגע שמצב  2נבחר )לחץ על  BS1ליותר מ5-
שניות( ,תוכל לבחור את ההגדרה הרצויה.
הדבר נעשה על ידי לחיצה על .BS2
גישה לערך ההגדרה הנבחר נעשה על ידי
לחיצה על  BS3פעם אחת.

כדי לצאת ולחזור לסטטוס
הראשוני
שינוי הערך של ההגדרה
הנבחרת במצב 2

גישה למצב  1או 2

לחץ על .BS1
▪ ברגע שמצב  2נבחר )לחץ על  BS1ליותר
מ 5-שניות( ,תוכל לבחור את ההגדרה
הרצויה .הדבר נעשה על ידי לחיצה על .BS2

לאחר הפעלת היחידות ,התצוגה עוברת למצב ברירת המחדל שלה .משם ,תוכל
לגשת למצב  1ולמצב .2

▪ גישה לערך ההגדרה הנבחר נעשה על ידי
לחיצה על  BS3פעם אחת.

אתחול :מצב ברירת מחדל

▪ כעת  BS2משמש לבחירת הערך הדרוש
להגדרה הנבחרת.

הערה

▪ כאשר הערך הדרוש נבחר ,תוכל להגדיר את
שינוי הערך על ידי לחיצה אחת על .BS3

הקפד לחבר את אספקת החשמל  6שעות לפני ההפעלה ,על מנת
להזרים חשמל למחמם בית הארכובה וכדי להגן על המדחס.
הפעל את אספקת החשמל של היחידה החיצונית ,והפעל את מתג הפעולה
החיצונית .לאחר אתחול ,מצב החיווי בתצוגה יהיה כמתואר למטה )מצב ברירת
מחדל כאשר יוצא מהמפעל(.

▪ לחץ על  BS3פעם נוספת כדי להתחיל
פעולה בהתאם לערך הנבחר.

6.2.7

מצב  :1הגדרות ניטור

במצב ) 1ובמצב ברירת מחדל( תוכל לקרוא את המידע הבא:
יחידה בודדת

ערך  /תיאור
יחידה שמלאית
)ראשית(

מספר יחידות

H2P

הצגת מצב הפעולה הנוכחי.
כבוי

יחידה ימנית )משנית(

מצב פעולה רגיל.
אם מצב ברירת המחדל לא מופיע אחרי  12~10דקות ,בדוק את קוד התקלה.
פתור את קוד התקלה בהתאם.

פועל
מצב פעולה חריג.

נורית ה HAP LED-מהבהבת כדי לציין פעולה תקינה של המיקרו-מחשב.
מהבהב
מעבר בין מצבים

נמצא בהכנה או נמצא בהכנת בדיקה

השתמש ב BS1-כדי לעבור בין מצב ברירת המחדל ,מצב  1ומצב .2

כבוי

S1

היחידה לא פועלת כרגע תחת הגבלות רעש נמוך.

B

S1

פועל

]s

B

[5

S1

S1

B

B

a

c
a
b
c
BS1
[BS1 [5 s

b

מצב ברירת מחדל ) H1Pכבויה(
מצב  H1P) 1מהבהבת(
מצב  H1P) 2מאירה(
לחץ על .BS1
לחץ על  BS1למשך לפחות  5שניות.

היחידה פועלת כרגע תחת הגבלות רעש נמוך.
פעולה ברעש נמוך מפחיתה את הקול המיוצר על ידי היחידה בהשוואה
לתנאי פעולה נומינליים.
ניתן להגדיר פעולה ברעש נמוך במצב  .2יש שתי שיטות להפעיל
פעולה ברעש נמוך של יחידת המדחס ויחידת מחליף החום.

מידע
אם אתה מתבלבל באמצע התהליך ,לחץ על  BS1על מנת לחזור
למצב ברירת המחדל.

6.2.5

H6P

מציג את הסטטוס של פעולה ברעש נמוך.

▪ השיטה הראשונה היא לאפשר פעולה ברעש נמוך אוטומטית במהלך
הלילה על ידי הגדרת שטח .היחידה תפעל ברמת הרעש הנמוך
הנבחרת במהלך מסגרות הזמן שנבחרו.
▪ השיטה השנייה היא לאפשר פעולה ברעש נמוך על בסיס קלט
חיצוני .עבור פעולה זו נדרש אביזר אופציונלי.

שימוש במצב 1

מצב  1משמש לניטור סטטוס היחידה.
איך

מה
גישה למצב ניטור 1

לאחר בחירת מצב ) 1לחץ על  BS1פעם
אחת( ,תוכל לבחור את ההגדרה הרצויה .הדבר
נעשה על ידי לחיצה על .BS2

כדי לצאת ולחזור לסטטוס
הראשוני

לחץ על .BS1
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ערך  /תיאור
H7P

הצגת הסטטוס של פעולת הגבלת צריכת החשמל.
כבוי
היחידה לא פועלת כרגע תחת הגבלות צריכת החשמל.
פועל
היחידה פועלת כרגע תחת הגבלת צריכת החשמל.
הגבלת צריכת החשמל מפחיתה את צריכת החשמל של היחידה
בהשוואה לתנאי פעולה נומינליים.
ניתן להגדיר את הגבלת צריכת החשמל במצב  .2יש שתי שיטות
להפעיל הגבלת צריכת חשמל של יחידת המדחס.
▪ השיטה הראשונה היא לאפשר הגבלת צריכת חשמל כפויה על ידי
הגדרת שטח .היחידה תפעל תמיד להגבלת צריכת החשמל
שנבחרה.
▪ השיטה השנייה היא לאפשר הגבלת צריכת חשמל על בסיס קלט
חיצוני .עבור פעולה זו נדרש אביזר אופציונלי.

6.2.8

מצב  :2הגדרות בשטח

לחץ על כפתור  BS2על מנת לבצע הגדרות שטח כדי לקבוע את תצורת המערכת .נוריות ה LED-נותנות ביטוי בינארי של ההגדרה/מספר הערך.
ערך

הגדרה

תיאור

)= בינארי(

מושבת.
הגדרת לחץ סטטי גבוה של המאוורר.

)ברירת מחדל(
מופעל.

כדי להגביר את הלחץ הסטטי שהמאוורר של היחידה החיצונית מספק ,יש
להפעיל הגדרה זו.

מושבת
הגדרה ורמה של רעש נמוך אוטומטי במהלך הלילה.

)ברירת מחדל(
רמה 1

על ידי שינוי הגדרה זו ,אתה מפעיל את פונקציית הפעולה ברעש נמוך אוטומטי
של היחידה ומגדיר את רמת הפעולה .בהתאם לרמה הנבחרת ,רמת הרעש
תופחת.

רמה 2
רמה 3
רמה 1

רמה <3רמה <2רמה 1

רמה 2

רמת פעולה ברעש נמוך דרך מתאם הבקרה החיצונית.
אם המערכת צריכה לפעול בתנאי פעולה ברעש נמוך כאשר אות חיצוני נשלח
ליחידה ,הגדרה זו מגדירה את רמת הרעש הנמוך שתיושם.

רמה <3רמה <2רמה 1

)ברירת מחדל(
רמה 3

הגדרה זו תופעל רק כאשר מתאם הבקרה החיצונית האופציונלי
) (DTA104A62מותקן והגדרה ] [2-12הופעלה.
רמה 1

רמה <3רמה <2רמה 1

רמה 2

רמת הגבלת צריכת חשמל דרך מתאם הבקרה החיצונית )(DTA104A62
אם המערכת צריכה לפעול בתנאי הגבלת צריכת חשמל כאשר אות חיצוני
נשלח ליחידה ,הגדרה זו קובעת את רמת הגבלת צריכת החשמל שתיושם.
הרמה בהתאם לטבלה.

)ברירת מחדל(

אפשר את פונקציית הרעש הנמוך ו/או הגבלת צריכת החשמל דרך מתאם
הבקרה החיצונית ).(DTA104A62

)ברירת מחדל(

רמה 3
מושבת.
מופעל.

אם המערכת צריכה לפעול בפעולה ברעש נמוך או בתנאי הגבלת צריכת חשמל
כאשר אות חיצוני נשלח ליחידה ,יש לשנות הגדרה זו .הגדרה זו תופעל רק
כאשר מתאם הבקרה החיצונית האופציונלי ) (DTA104A62מותקן ביחידה
הפנימית.

6.2.9

הגדרות שטח בשלט-רחוק

המשתמש יכול לשנות את הגדרות השטח בעזרת השלט-רחוק.
לכל הגדרת שטח מוקצה מספר או קוד של  3ספרות ,לדוגמה ] ,[5-03אשר מצוין
בתצוגת השלט-רחוק .הספרה הראשונה ] [5היא ה'קוד הראשון' או קבוצת
הגדרת שטח .הספרה השנייה והשלישית ] [03יחד הן ה'קוד השני'.
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 6תצורה
6

חזור על השלבים הקודמים כדי לשנות הגדרות שטח אחרות ,כנדרש.

7

כדי לצאת ממצב הגדרת השטח.

לסיום ,לחץ על
מידע

c

a

b

.
▪ שינויים שנעשו בהגדרת שטח מסוימת נשמרים בלחיצה על
ימחקו שינויים
ניווט לקוד הגדרת שטח חדש או לחיצה על
כלשהם.
▪ הגדרות שטח מקובצות לפי הקוד הראשון שלהן ,לדוגמה הגדרות
שטח ] [0-03] ;[0-02];[0-01];[0-00מוגדרים כ"קבוצה  ."0בעת
תשמור
שינוי ערכים שונים בתוך אותה קבוצה ,לחיצה על
את כל הערכים ששונו בתוך קבוצה זו.
מידע
▪ לפני משלוח ,הערכים המוגדרים נקבעו
ב 6.2.9"-הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14

כפי

שמוצג

▪ בזמן יציאה ממצב הגדרת שטח ,ייתכן שיוצג " " על מסך ה-
 LCDשל השלט-רחוק בזמן שהיחידה מאתחלת את עצמה.
] [0הגדרת שלט-רחוק
1

לחץ על

במשך לפחות  5שניות כדי להיכנס למצב הגדרת השטח.

תוצאה:
המוגדר
2

לחץ על

3

לחץ על

4

לחץ על
שנבחרה.

5

לחץ על

) ,(cקוד הגדרת השטח הנבחר כרגע
) (aמוצגים.

) (bוהערך

כדי לבחור את הקוד הראשון המתאים להגדרת השטח.
כדי לבחור את הקוד השני המתאים להגדרת השטח.
ועל

כדי לשנות את הערך של הגדרת השטח

] [0-00רמת הרשאת משתמש
רמת הרשאת המשתמש מגדירה אילו כפתורים ופונקציות יהיו זמינות למשתמש.
כברירת מחדל ,אף רמה לא מוגדרת ,כך שניתן להפעיל את כל הכפתורים
והפונקציות.
תיאור

][0‑00
2

רמת הרשאה 2

3

רמת הרשאה 3

כדי לשמור את הערך החדש.
ראשי )(master

משני )(slave

רמת הרשאה 3

רמת הרשאה 2

הפעלה/כיבוי פעולה
—

הגדרת טמפרטורת המים היוצאים
הגדרת טמפרטורת החדר
הפעלה/כיבוי של מצב שקט

—

—

—

הפעלה/כיבוי של פעולת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר
כיוון השעון
תכנות טיימר התזמון

—

הפעלה/כיבוי של פעולת טיימר התזמון

—
—

הגדרות בשטח

—

—

—

—

—

—

הצגת קוד שגיאה
הפעלת בדיקה

—

לאחר כניסה להגדרת השטח ,יש לאפשר את רמת ההרשאה הנבחרת על ידי
 ,ומייד לאחר מכן לחיצה בו זמנית על
ועל
לחיצה בו זמנית על
 .השאר את כל  4הכפתורים לחוצים למשך  5שניות לפחות .שים לב
ועל
שלא מתקבלת אינדיקציה כלשהי בשלט-רחוק .לאחר התהליך הכפתורים
החסומים לא יהיו זמינים יותר.
השבתה של רמת ההרשאה הנבחרת מתבצעת באותו אופן.
] [0-01ערך מנגנון פיצוי טמפרטורת חדר

][0‑03

—
תיאור

) 1ברירת מחדל(

טיימר תזמון חימום חלל מבוסס על טמפרטורה
מוגדרת.

חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
במהלך פעולה

כאשר טיימר התזמון מכבה את חימום החלל ,השלט
יכבה )נורית ה LED-תפסיק לעבוד(.

אם יש צורך ,ניתן לכוון חלק מערכי התרמיסטור של היחידה בעזרת ערך תיקון.
ניתן להשתמש בזה כאמצעי נגד למחסור בסיבולת או קיבולת תרמיסטור.
לאחר מכן ,הטמפרטורה המפוצה )= טמפרטורה מדודה ועוד ערך פיצוי( משמשת
לשליטה במערכת ותוצג במצב קריאת הטמפרטורה .ראה גם הגדרת שטח ][9
בפרק זה ,עבור ערכי פיצוי לטמפרטורת מים יוצאים.
][0-02
הגדרה זו אינה ישימה.
] [0-03סטטוס
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לחימום
חלל.
][0‑03
0
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חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
לחץ על

חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

טיימר התזמון לחימום החלל יעצור )כאשר הוא פעיל
באותו זמן( ויתחיל לפעול שוב בפונקציית ההפעלה
המתוזמנת הבאה.
הפקודה "האחרונה" שתוכנתה מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ותישאר פעילה עד להתרחשות
הפקודה "הבאה" שתוכנתה.
דוגמה :נאמר שהשעה כרגע היא  17:30ופעולות
תוכנתו בשעות  16:00 ,13:00ו .19:00-הפקודה
"האחרונה" שתוכנתה ) (16:00מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ) (13:00ותישאר פעילה עד
להתרחשות הפקודה "הבאה" שתוכנתה ).(19:00

לחץ על

לחץ על

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולא
יתחיל שוב.
סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
)א(

עבור טמפרטורת מים יוצאים ו/או טמפרטורת חדר

▪ דוגמת פעולה :טיימר תזמון מבוסס על טמפרטורה מוגדרת
כאשר פונקציית מרווח השהיה )ראה הגדרת שטח ] ([2מופעלת ,לפעולת מרווח
השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון.

T
22°C

21°C

לכן ,כדי לדעת את ההגדרה בפועל ,עליך לבדוק את
הפקודה האחרונה שתוכנתה )עשויה להיות בתאריך של
היום הקודם(.
השלט כבוי )נורית  LEDכבויה( ,אבל סמל טיימר
התזמון נשאר דולק.

) (a

45°C

44°C 19°C

19°C

19°C

42°C

42°C

42°C

1

t
9:00

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולא
יתחיל שוב.

0:30

6:30

16:00

T

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
▪ דוגמת פעולה :טיימר תזמון מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי.
כאשר פונקציית מרווח השהיה )ראה הגדרת שטח ] ([2מופעלת ,לפעולת
מרווח השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון אם
הוראת ההפעלה פעילה .אם הוראת הכיבוי פעילה ,היא תקבל עדיפות על פני
פעולת מרווה השהיה .בכל מקרה הוראת הכיבוי תקבל את העדיפות הגבוהה
ביותר.

ON

ON

OFF

18°C
40°C

t
5:00

B

45°C

44°C

1

19°C

42°C
0:30

6:30

42°C

16:00

t

18°C

2

40°C

t

A
OFF

ON

44°C

42°C

40°C

t
9:00

6:30
1
2
3
A
B
t
T

23:00

18°C
40°C

42°C

5:00 6:30
1
2
3
A
t
T

23:00 0:30

16:00

טיימר תזמון
פונקציית מרווח השהיה
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים
פונקציית מרווח השהיה
זמן
טמפרטורה מוגדרת
טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

B

הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לקירור.
דומה לחימום החלל ] ,[0-03אבל פעולת מרווח השהיה אינה זמינה.

45°C
18°C

19°C

] [0-04סטטוס

22°C

21°C

3

37°C

23:00

ON

45°C

42°C

9:00

5:00

22°C

19°C 44°C 19°C

t

19°C

A

T

21°C

42°C

9:00

37°C
23:00

22°C

21°C
19°C

2

19°C
42°C

] [1הגדרות אינן ישימות

3

מידע

16:00

טיימר תזמון
פונקציית מרווח השהיה
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים
פונקציית מרווח השהיה
הוראת הפעלה/כיבוי
זמן
טמפרטורה מוגדרת
טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

] [2פונקציית מרווח השהיה אוטומטית

) (a

פונקציה זו זמינה עבור יחידות שאיבת חום הפועלות במצב חימום
בלבד .היא אינה קיימת עבור קירור.
פונקציית מרווח השהיה מספקת את האפשרות להוריד את טמפרטורת החדר.
ניתן להפעילה ,לדוגמה במהלך הלילה ,מכיוון שדרישות הטמפרטורה במהלך
הלילה והיום שונות.
מידע
▪ פונקציית מרווח השהיה מופעלת כברירת מחדל.

במהלך פעולה

במהלך פעולת טיימר התזמון נורית ה LED-מאירה
ברציפות.

▪ ניתן לשלב את פונקציית מרווח ההשהיה עם פעולת טמפרטורה
מוגדרת תלוית מזג אוויר.

לחץ על

טיימר התזמון עבור חימום חלל עוצר ולא יפעל שוב.

▪ פונקציית מרווח השהיה היא פונקציה אוטומטית יומית מתוזמנת.

השלט כבה )נורית  LEDכבויה(.
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מרווח השהיה מוגדר עבור שליטה בטמפרטורת החדר
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 6תצורה
T
A 21°C
B 18°C

מומלץ להשתמש בטמפרטורה המוגדרת תלוית מזג האוויר בגלל שהיא מכוונת
את טמפרטורת המים לצרכים האמיתיים לחימום חלל .דבר זה ימנע מהיחידה
לעבור באופן תכוף בין פעולות הפעלה וכיבוי תרמיות בעת שימוש בתרמוסטט של
חדר השלט-רחוק או בתרמוסטט של החדר החיצוני.
Tt

t
A
B
t
T

][2-01
][2-02
טמפרטורת חדר מוגדרת רגילה
מרווח השהיית טמפרטורת חדר ][5-03
זמן
טמפרטורה

Lo_Ti
+ 05
Shift value

00

Hi_Ti

– 05

מרווח השהיה מוגדר עבור שליטה בטמפרטורת מים יוצאים

T
TA

A 45°C
T
AT
Shift value
t

]5°C [5-02

B 40°C

Hi_A

Lo_A

טמפרטורת מטרה של המים
טמפרטורת סביבה )חיצונית(
ערך שינוי

] [3-00טמפרטורת סביבה נמוכה )(Lo_A

t

טמפרטורה חיצונית נמוכה.
A
B
t
T

][2-01
][2-02
טמפרטורת מים יוצאים מוגדרת רגילה
מרווח השהיית טמפרטורת מים יוצאים ][5-02
זמן
טמפרטורה

לטמפרטורות מוגדרות ,ראה הגדרת שטח ] [5בפרק זה.
] [2-00סטטוס
תיאור

][2‑00
0

פונקציית מרווח השהיה מושבתת.

1

פונקציית מרווח השהיה מאופשרת.

] [2-01זמן התחלה
הזמן שבו מרווח השהיה החל.

] [3-01טמפרטורת סביבה גבוהה )(Hi_A
טמפרטורה חיצונית גבוהה.
] [3-02טמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה נמוכה )(Lo_Ti
טמפרטורת המטרה של המים היוצאים כאשר הטמפרטורה החיצונית שווה או
יורדת מתחת לטמפרטורת הסביבה הנמוכה ).(Lo_A
ערך  Lo_Tiצריך להיות גבוה מ ,Hi_Ti-מכיוון שמים חמים יותר נדרשים עבור
טמפרטורות חיצוניות קרות יותר.
] [3-03טמפרטורה מוגדרת בטמפרטורת סביבה גבוהה )(Hi_Ti
טמפרטורת המטרה של המים היוצאים כאשר הטמפרטורה החיצונית שווה או
עולה על טמפרטורת הסביבה הגבוהה ).(Hi_A
ערך  Hi_Tiצריך להיות נמוך יותר מ ,Lo_Ti-כיוון שמספיקים מים חמים פחות
עבור טמפרטורות חיצוניות חמות יותר.

] [2-02זמן הפסקה
הזמן שבו מרווח השהיה הופסק.

מידע

][2‑21

אם הערך של ] [3-03מוגדר בטעות גבוה יותר מהערך של ],[3-02
תמיד ייעשה שימוש בערך ב.[3-03]-

מצב השבה/שאיבה של קרר.
על מנת להשיג נתיב פנוי להחזרת קרר לא מחוץ למערכת או כדי להסיר משקעי
חומרים או כדי לשאוב את המערכת יש צורך להחיל הגדרה אשר תפתח את
השסתומים הדרושים במעגל הקרר ,כך שתהליך ההשבה של הקרר או שאיבתו
יוכל להתבצע כהלכה.
תיאור

][2‑21

] [4הגדרות אינן ישימות
] [5מרווח השהיה אוטומטי
][5-00
הגדרה זו אינה ישימה.

) 0ברירת מחדל(

מושבת.

][5-01

1

מופעל.

הגדרה זו אינה ישימה.

כדי לעצור את מצב השבת/שאיבת קרר ,לחץ על .BS3
אם  BS3אינו נלחץ ,המערכת תישאר במצב השבה/
שאיבת קרר.

] [5-02מרווח השהיית טמפרטורת מים יוצאים

] [3טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר

] [5-03מרווח השהיית טמפרטורת חדר
][5-04
הגדרה זו אינה ישימה.

מידע
פונקציה זו זמינה עבור יחידות שאיבת חום הפועלות במצב חימום
בלבד .היא אינה קיימת עבור קירור.
כאשר פעולה תלוית מזג אוויר פועלת ,טמפרטורת המים היוצאים נקבעת
אוטומטית בהתאם לטמפרטורה החיצונית :טמפרטורות חיצוניות קרות יותר יגרמו
למים חמים יותר וליהפך .ליחידה יש טמפרטורה מוגדרת צפה .הפעלת הפעולה
הזו תגרום לצריכת חשמל פחותה יותר מאשר שימוש בטמפרטורה מוגדרת
קבועה של מים יוצאים שנקבעת באופן ידני.
במהלך פעולה תלוית מזג אוויר ,למשתמש יש אפשרות להעלות או להוריד את
טמפרטורת היעד של המים במקסימום " .5°Cערך שינוי" זה הוא הפרש
הטמפרטורות שבין הטמפרטורה המוגדרת המחושבת על ידי השלט
והטמפרטורה המוגדרת האמיתית .לדוגמה ,ערך שינוי חיובי פירושו
שהטמפרטורה המוגדרת האמיתית תהיה גבוהה יותר מהטמפרטורה המוגדרת
המחושבת.
מדריך התקנה והפעלה
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] [6הגדרת אפשרות
] [6-01אפשרות תרמוסטט חדר חיצוני
אם מותקן תרמוסטט חדר חיצוני אופציונלי ,הגדרת שטח זו חייבת לאפשר את
הפעולה שלו.
תרמוסטט החדר החיצוני שולח רק אות הפעלה/כיבוי למשאבת החום בהתאם
לטמפרטורת החדר .מכיוון שהוא לא נותן משוב רצוף של מידע למשאבת החום,
הוא עזר משלים לפונקציית תרמוסטט החדר בשלט-רחוק .כדי לקבל שליטה
טובה על המערכת ולהימנע מהפעלה/כיבוי תכופים ,מומלץ להשתמש בפעולת
טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר אוטומטית.
][6‑01
) 0ברירת מחדל(

תיאור
תרמוסטט חדר חיצוני אינו מותקן.
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 6תצורה
][6‑01
1

תיאור
קלט  1תרמוסטט חדר חיצוני = פעולת חימום מופעלת
)/(1כבויה ).(0
קלט  2תרמוסטט חדר חיצוני = פעולת חימום מופעלת
)/(1כבויה ).(0

2

] [9-03ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים לפעולת קירור
][9-04
הגדרה זו אינה ישימה.

קלט  1תרמוסטט חדר חיצוני = פעולה מופעלת )/(1
כבויה ).(0
קלט  2תרמוסטט חדר חיצוני = קירור )/(1חימום ).(0

][A-00
הגדרה זו אינה ישימה.
][A-01

] [7-00פעולת משאבה כפויה
][7‑00

תיאור

0

המשאבה מבצעת דגימה לסירוגין במהלך תנאי תרמו
כבוי .הגדרה זו משמשת לרוב כאשר היחידה נשלטת
על ידי תרמוסטט חדר.

) 1ברירת מחדל(

המשאבה ממשיכה בפעולה במהלך תנאי תרמו כבוי.

] [8הגדרת אפשרות

][8‑00

הגדרה זו אינה ישימה.
] [A-02ערך סטייה מטה של טמפרטורת מים חוזרים
הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה מטה המורשית בעת הפעלת היחידה
בזמן חימום בתנאי תרמו מופעל/כבוי.
היחידה תיכנס לתרמו מופעל רק אם טמפרטורת המים החוזרים ) (RWTיורדת
מתחת לטמפרטורה המוגדרת פחות הפרש הטמפרטורה:
תרמו מופעל>RWT :טמפרטורה מוגדרת–))](A‑02]/2)+1

] [8‑00בקרת טמפרטורה דרך השלט-רחוק

1

הגדרה זו אינה ישימה.

] [Aהגדרת אפשרות

] [7הגדרת אפשרות

) 0ברירת מחדל(

][9-02

תיאור
היחידה פועלת בבקרת טמפרטורת מים יוצאים.
היחידה פועלת בבקרת טמפרטורת חדר .פירוש הדבר
שהשלט-רחוק משמש כתרמוסטט חדר ,כך שהשלט-
רחוק יכול להיות ממוקם בסלון על מנת לשלוט
בטמפרטורת החדר.

הערה :כאשר היחידה מופעלת בבקרת טמפרטורת חדר )על ידי השלט-רחוק או
באפשרות תרמוסטט חדר חיצוני( ,לטמפרטורת החדר יש עדיפות על פני
הטמפרטורה המוגדרת של המים היוצאים.

להגדרה ] [A-02יש טווח משתנה מ 0-עד  15והמרווח הוא מעלה אחת .ערך
ברירת המחדל הוא  ,5כלומר ,ערך ברירת המחדל להפרש הטמפרטורות הוא
.3.5
] [A-03ערך סטייה מטה/מעלה של טמפרטורת מים יוצאים
הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה המורשית מעלה )חימום(/מטה )קירור(
בעת הפעלת היחידה בזמן בקרת מים יוצאים.
] [A-04הגדרת ריכוז גליקול
הגדרה זו ישימה רק עבור יחידות עם אפשרות קירור לטמפרטורה נמוכה.
בעת שינוי הגדרה זו ,הפרמטרים של מניעת הקפיאה ישתנו בהתאם לריכוז
הגליקול.

][8-01
הגדרה זו אינה ישימה.

][A‑04

][8-03

0

הגדרה זו אינה ישימה.

1

] [8-04מניעת קפיאה

תיאור
 30%גליקול ,טמפרטורת מים יוצאים=0°C
 40%גליקול ,טמפרטורת מים יוצאים=–10°C

זהירות

מניעת קפיאה תופעל על ידי הפעלת המשאבה בכדי לגרום לזרימת מים ,ואם
טמפרטורת המים היוצאים או החוזרים נמוכה מ 5°C-במשך  5דקות ,היחידה
תתחיל במצב החימום על מנת למנוע טמפרטורות נמוכות מדי.

] [bהגדרות אינן ישימות

מניעת הקפיאה פעילה רק כאשר היחידה נמצאת במצב תרמו כבוי.

] [Cגבולות טמפרטורת מים יוצאים

ניתן להפעיל את האפשרות כאשר אין סרט חימום אופציונלי או גליקול במערכת
וכאשר ניתן להשתמש בחום מתוך יישום.

הגדרה זו משמשת להגבלת טמפרטורת המים היוצאים שניתן לבחור בשלט-
רחוק.

][8‑04
) 0ברירת מחדל(

תיאור
אין מניעת קפיאה

1

רמת מניעת קפיאה ) 1טמפרטורה חיצונית נמוכה
מ 4°C-וטמפרטורות מים יוצאים וחוזרים נמוכה מ(7°C-

2

רמת מניעת קפיאה ) 2טמפרטורה חיצונית נמוכה
מ(4°C-

ריכוזי גליקול נמוכים יותר מהפרמטר שהוגדר יגרמו לנוזל לקפוא.

] [C-00טמפרטורה מוגדרת מקסימלית של מים יוצאים בפעולת חימום
] [C-01טמפרטורה מוגדרת מינימלית של מים יוצאים בפעולת חימום
] [C-02טמפרטורה מוגדרת מקסימלית של מים יוצאים בפעולת קירור
] [C-03טמפרטורה מוגדרת מינימלית של מים יוצאים בפעולת קירור
דבר זה תלוי בהגדרת שטח ].[A-04

] [9פיצוי טמפרטורה אוטומטי

][C-04

אם יש צורך ,ניתן לכוון חלק מערכי התרמיסטור של היחידה בעזרת ערך תיקון.
ניתן להשתמש בזה כאמצעי נגד למחסור בסיבולת או קיבולת תרמיסטור.

הגדרה זו אינה ישימה.
] [dהגדרות אינן ישימות

לאחר מכן ,הטמפרטורה המפוצה )= טמפרטורה מדודה ועוד ערך פיצוי( משמשת
לשליטה במערכת ותוצג במצב קריאת הטמפרטורה.

] [eמצב שירות

] [9-00ערך פיצוי טמפרטורת מים יוצאים לפעולת חימום

][E‑00

] [9-01פונקציית תיקון אוטומטי של תרמיסטור מים יוצאים

הגדרה זו אינה ישימה.

פונקציה זו תיקח בחשבון את תנאי הסביבה החיצוניים ותתקן את הערך הנמדד
אשר ישמש למערכת הלוגית.

][E‑01

לדוגמה ,כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה במהלך מצב הקירור ,המערכת
הלוגית תתקן את הערך הנמדד של תרמיסטור המים היוצאים לערך נמוך יותר
כדי לקחת בחשבון את השפעת טמפרטורת הסביבה הגבוהה במדידה.
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הגדרה זו אינה ישימה.
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 7הכנסה לשימוש
][E‑03

▪ קירור :מגע נטול מתח בין הדקים  Aו C-פתוח
▪ חימום :מגע נטול מתח בין הדקים  Aו C-סגור

הגדרה זו אינה ישימה.

X1A

] [E‑04פעולת משאבה בלבד )פונקציית ניקוז אוויר(

PHC2

הגדרת שטח זו מפעילה את המשאבה כדי לשפר את הוצאת האוויר מתוך
היחידה מבלי להפעיל באמת את היחידה .המשאבה תפעל במשך  10דקות,
תעצור  2דקות וכן הלאה.
][E‑04

R4 C2 R2

תיאור

) 0ברירת מחדל(

X1M

פעולה תקינה של היחידה

1

פעולת ניקוז אוויר אוטומטית במהלך  108דקות

2

פעולת ניקוז אוויר אוטומטית במהלך  48דקות

PHC1

בעת התקנה והכנסה לשימוש של היחידה ,חשוב מאוד להוציא את כל האוויר
במעגל המים.

] [Fהגדרת אפשרות

C

R1 C1 R3

B

)EB0568(A

1

A

מידע

] [F-00ערך סטייה מעלה של טמפרטורת מים חוזרים

לקלט תרמוסטט יש עדיפות על פני טמפרטורה מוגדרת של מים
יוצאים.

הגדרה זו מאפשרת להגדיר את הסטייה המורשית מעלה בעת הפעלת היחידה
בזמן קירור בתנאי תרמו מופעל/כבוי.

קיימת אפשרות שטמפרטורת המים היוצאים תיעשה נמוכה יותר
מהטמפרטורה המוגדרת ,אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת
חדר.

היחידה תיכנס לתרמו מופעל רק אם טמפרטורת המים החוזרים ) (RWTעולה
מעל לטמפרטורה המוגדרת פלוס הפרש הטמפרטורה:
תרמו מופעל>RWT :טמפרטורה מוגדרת(F‑00]/2)+1]))+
להגדרה ] [F-00יש טווח משתנה מ 0-עד  15והמרווח הוא מעלה אחת .ערך
ברירת המחדל הוא  ,5כלומר ,ערך ברירת המחדל להפרש הטמפרטורות הוא
.3.5

מעבר בין קירור לחימום

6.3

העברת היחידה מקירור לחימום יכולה להתבצע בשתי דרכים .הדבר תלוי באופן
שבו מבוקרת הטמפרטורה ,לדוגמה בהתאם לטמפרטורת חדר או בהתאם
לטמפרטורת המים היוצאים.

7

הכנסה לשימוש

לאחר התקנה ומרגע שהגדרות השטח נקבעו ,המתקין מחויב לוודא פעולה
תקינה .לכן ,חובה לבצע הרצת מבחן בהתאם לשלבים המתוארים למטה.

7.1

אמצעי זהירות בעת הכנסה לשימוש
זהירות

אם בקרת היחידה מבוססת על טמפרטורת חדר )תרמוסטט חדר חיצוני או
תרמוסטט חדר ממשק המשתמש( ,מעבר בין קירור לחימום מתבצע על ידי
לחיצה על כפתור החימום/קירור בממשק המשתמש.

אין לבצע את הפעלת המבחן בזמן עבודה על היחידות הפנימיות.
בזמן ביצוע הפעלת המבחן ,לא רק היחידה החיצונית תפעל ,לאא גם
היחידה הפנימית המחוברת תפעל .מסוכן לבצע עבודה על יחידה
פנימית בזמן ביצוע הפעלת המבחן.

אם בקרת היחידה מבוססת על טמפרטורת המים היוצאים ,אנו מציעים להשתמש
בהדקי ה ABC-ביחידה החיצונית .מיקום ההדקים מוצג בתרשים הבא.

הערה

A1P

A1P

A-B-C

הקפד לחבר את אספקת החשמל  6שעות לפני ההפעלה ,על מנת
להזרים חשמל למחמם בית הארכובה וכדי להגן על המדחס.

A-B-C

3
1
2
3

2

במהלך הפעלת מבחן ,היחידה החיצונית והיחידות הפנימיות יתחילו לעבוד .ודא
שההכנות של כל היחידות הפנימיות הושלמו )צנרת שטח ,חיווט חשמלי ,ניקוז
אוויר .(...,לפרטים ,עיין במדריך התקנה של היחידות הפנימיות.

1

מודול הידרו
יחידה ראשית )יחידה שמלאית(
יחידה משנית )יחידה ימנית( אם מדובר במערכת מפוצלת

ON
OFF
4

2
3
DS2

1

4

2
3
DS1

1

1

הגדר את  DS1ב PCB-של היחידה הראשית החיצונית  A1Pלמצב מופעל.

2

לחץ על  BS5במשך  5שניות על מנת לאתחל מחדש תקשורת של המודול.

7.2

רשימת ביקורת לפני הכנסה לשימוש

לאחר התקנת היחידה ,ראשית יש לבדוק את הפריטים הבאים .ברגע שכל
הבדיקות להלן יבוצעו ,חובה לסגור את היחידה ,רק לאחר מכן ניתן להפעיל את
היחידה.
קראת את כל הוראות ההתקנה וההפעלה ,כמתואר במדריך העזר
למתקין ולמשתמש.
התקנה
בדוק שהיחידה מותקנת כראוי ,על מנת להימנע מרעשים חריגים
ורעידות בזמן הפעלתה.
חיווט שטח
ודא שחיווט השטח בוצע בהתאם להנחיות המתוארות בפרק
" 5.4חיבור החיווט החשמלי" בעמוד  ,10בהתאם לתרשימי החיווטים
ובהתאם לחקיקה רלוונטית.
מתח אספקת החשמל
בדוק את מתח אספקת החשמל בלוח החשמל המקומי .מתח
החשמל חייב להיות תואם למתח שעל תווית הזיהוי של היחידה.
חיבור הארקה לאדמה
ודא שחוטי ההארקה חוברו כראוי ושהדקי ההארקה מהודקים.

מדריך התקנה והפעלה
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 8פתרון בעיות
בדיקת בידוד של מעגל אספקת החשמל הראשי

תאריך התקנה והגדרת שטח

באמצעות מגה-טסטר למתח של  500וולט ,בדוק שעמידות בידוד של
 2 MΩאו יותר מתקבלת בזמן אספקת מתח של  500וולט זרם ישר
בין הדקי החשמל וההארקה .אסור להשתמש במגה-טסטר עבור
חיווט תקשורת.

הקפד לשמור על תיעוד של תאריך ההתקנה על המדבקה שבגב
הלוח העליון הקדמי בהתאם ל EN60335-2-40-ושמור תיעוד של
תוכן הגדרות השטח.
טופס טיימר תזמון

נתיכים ,מפסקים ,או התקני הגנה

מלא את הטופס בסוף מסמך זה .כאשר מתכנתים את טיימר התזמון,
טופס זה יכול לעזור להגדיר את הפעולות הנדרשות לכל יום.

בדוק שהגודל והסוג של הנתיכים ,המפסקים או התקני ההגנה
המותקנים באופן מקומי תואמים למצוין בפרק " 4.3.1דרישות
בטיחות מכשיר" בעמוד  .8ודא שלא בוצעה עקיפה של נתיך או התקן
הגנה.
חיווט פנימי
בדוק ויזולאית את קופסת הרכיבים החשמליים ובתוך היחידה אם יש
חיבורים רופפים או רכיבים חשמלים פגומים.

הערה
תפעול המערכת עם שסתומים סגורים יגרום נזק למשאבה.
לאחר ביצוע כל הבדיקות ,יש לסגור את היחידה ,ורק אז ניתן להפעיל אותה.
כאשר חשמל מסופק ליחידה " " ,יוצג בשלט-רחוק במהלך האתחול ,אשר עשוי
להימשך עד  30שניות .במהלך תהליך זה ,לא ניתן להפעיל את השלט-רחוק.

גודל צינור ובידוד צינור
ודא שהותקנו צינורות בגדלים הנכונים ושעבודת הבידוד התבצעה
כראוי.
שסתום ניקוז האוויר פתוח )לפחות  2סיבובים(.

7.3

בדיקה סופית

לפני הפעלת היחידה ,קרא את ההמלצות הבאות:
▪ לאחר השלמת ההתקנה וביצוע כל ההגדרות הנדרשות ,ודא שכל הלוחות של
היחידה סגורים .אם לא ,הכנסת יד דרך הפתחים שנותרו פתוחים עלולה
לגרום לפציעה חמורה עקב החלקים החשמליים והחמים בתוך היחידה.

שסתומי ניתוק
ודא ששסתומי הניתוק מותקנים כראוי ופתוחים לחלוטין.
מסנן
ודא שהמסנן מותקן כראוי.

▪ רק חשמלאי מוסמך יכול לפתוח את לוח השירות של קופסת הרכיבים
החשמליים למטרות תחזוקה.
סכנה :סכנת התחשמלות

ציוד פגום
בדוק בתוך היחידה אם יש רכיבים פגומים או צינורות מעוכים.

אין להשאיר את היחידה ללא השגחה לאחר שמכסה השירות הוסר.

נזילת מים

מידע

בדוק בתוך היחידה אם יש נזילת מים .אם יש נזילת מים ,נסה לתקן
את הנזילה .אם התיקון לא הצליח ,סגור את שסתומי הניתוק בפתחי
הכניסה והיציאה של המים והתקשר למפיץ המקומי.

במהלך תקופת ההרצה הראשונה של היחידה ,ההספק הנדרש עשוי
להיות גבוה מהמצוין בלוחית הפרטים של היחידה .תופעה זו נגרמת
על ידי המדחס ,אשר צריך זמן הרצה רצוף של  48שעות על מנת
להגיע להפעלה חלקה וצריכת חשמל יציבה.

8

פתרון בעיות

8.1

קודי שגיאה :סקירה
קוד ראשי

פתרון

סיבה
כשל בכתיבת זיכרון )שגיאת (EEPROM

צור קשר עם המפיץ המקומי.

תקלה במערכת המים

▪ בדוק שזרימת מים אפשרית )פתח את כל השסתומים במערכת(.
▪ העבר מים נקיים דרך היחידה.

שגיאת שסתום התפשטות (K11E/K12E) R410A

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

אזהרת מערכת מים

▪ בדוק את המסנן.
▪ ודא שכל השסתומים פתוחים.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת קיבולת

צור קשר עם המפיץ המקומי.

תקשורת  ACSלקויה

צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת נוזל תרמיסטור (R13T/R23T) R410A

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת תרמיסטור מים חוזרים )(R12T/R22T

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת תרמיסטור חימום מים יוצאים )(R11T/R12T

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת תרמיסטור תרמוסטט שלט-רחוק
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 9נתונים טכניים
קוד ראשי

פתרון

סיבה

▪ בדוק שאין אוויר במערכת המים.

שגיאת לחץ גבוה )(SENPH/S1PH

▪ בדוק שזרימת מים אפשרית )פתח את כל השסתומים במערכת(.
▪ בדוק שמסנן המים אינו סתום.
▪ בדוק שכל שסתומי העצירה של הקרר פתוחים.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.
שגיאת לחץ נמוך )(SENPL

צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת תרמיסטור יניקה (R14T/R24T) R410A

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

תקלת פאזת אספקת חשמל הפוכה

תקן את סדר הפאזה.

אספקת מתח לא מספקת

▪ בדוק חיבורי חיווט.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שני שלטים ראשיים מחוברים )בעת שימוש בשני התקני שלט-רחוק(

בדוק שה SS1-של שלט-רחוק אחד מוגדר כראשי ושל האחר כמשני.
נתק את אספקת החשמל ולאחר מכן חבר אותה.

בעיית סוג חיבור

▪ המתן עד שהאתחול בין המודול החיצוני ומודול ההידרו יסתיים
)המתן לפחות  12דקות לאחר ההפעלה(.
▪ צור קשר עם המפיץ המקומי.

שגיאת כתובת

9

צור קשר עם המפיץ המקומי.

נתונים טכניים

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

מרווח שירות :יחידה חיצונית

9.1

ודא שיש מספיק מקום לשירות מסביב ליחידה ושמקום המינימלי לכניסה ויציאה
של האוויר זמין )עיין באיור למטה ובחר אחת מהאפשרויות(.

תרשים צנרת :יחידה חיצונית

9.2

תרשים צנרת :מודול חיצוני

a

h

b

g

d f

e

a

b c i

c
M

d

A+B+C+D
אפשרות 1

k

אפשרות 2

 300≤aמ"מ

 500≤aמ"מ

 100≤bמ"מ

 500≤bמ"מ

m

 500≤cמ"מ

 500≤cמ"מ

 500≤dמ"מ

 500≤dמ"מ
h2

500

)(mm
ABCD
F

מידע
מפרטים נוספים ניתן למצוא בנתונים ההנדסיים הטכניים.
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c
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d

d

d

HPS

t

s

STD2

q

צדדים לאורך אתר ההתקנה עם מכשולים
צד קדמי
צד יניקה

▪ אם המיקום של ההתקנה נמצא באקלים קר ,אזי ממדים  aו b-למעלה צריכים
להיות גדולים מ 500-מ"מ על מנת למנוע הצטברות של קרח בין היחידות
החיצוניות.
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SENPH

HPS

1500

b

d

l

d

a
b
c
d
e
f
g
h
i

n

HPS

q
STD1

q
d

r

v

INV

q
SENPL

4TW27245-1
4TW27255-1
4TW27275-1

d

SV

h1

F

j

u

w
x

שסתום התפשטות לאקטרוני ,תת-קירור )(Y2E
שסתום התפשטות לאקטרוני ,ראשי )(Y1E
שסתום חד-כיווני
מסנן
מניפה
מנוע מניפה )(M1F, M2F
מחליף חום
מפלג
שסתום ויסות לחץ
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 9נתונים טכניים
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x

אוגר
שסתום -4כיווני ,מחליף חום )(Y3S
שסתום סולנואיד ,ראשי )(Y1S
חיישן לחץ גבוה )(SENPH
שסתום סולנואיד )(Y2S
מפריד שמן
מתג לחץ גבוה
צינור נימי
מדחס )(INV
מדחס )(STD1
מדחס )(STD2
חיישן לחץ נמוך )(SENPL
פתח שירות ,טעינת קרר
שסתום עצירה ,צינור נוזלים
שסתום עצירה ,צינור גז

תרשים צנרת :מודול הידרו
b

R14T

n

p

b

R13T

j

R11T

o
b

R12T

C

l
i

c
h

d+e

m
EWAQ*N*,
EWYQ*N*,

D
E

g
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
A
B
C
D
E
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B

b

a

m

d+f

A

EWAQ*P*, EWYQ*P*,
*EWAQ*H*, EWYQ*H

g

k

שסתום ניקוז אוויר
חיישני טמפרטורה )(R14T ,R13T ,R12T ,R11T
מיכל הרחבה )(l 12
שסתום ניתוק )מותקן בשטח(
חיבור כניסת מים
חיבור יציאת מים
פתח ניקוז
מסנן מים
מד לחץ
מתג זרימה
משאבה
שסתום בטיחות
שסתום חד-כיווני
שסתום התפשטות לאקטרוני
מחליף חום
מסנן
צד המים
צד הקרר
רק בדגמים עם משאבה
זרימת קרר במצב קירור
זרימת קרר במצב חימום

מדריך התקנה והפעלה
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 9נתונים טכניים
תרשים חיווט :יחידה חיצונית

9.3

עיין במדבקת תרשים החיווט על המודול החיצוני .הקיצורים שנעשה בהם שימוש
מפורטים למטה:
מידע
תרשים החיווט במודול החיצוני נועד למודול החיצוני בלבד .עבור
מודול ההידרו או רכיבים חשמליים אופציונליים ,עיין בתרשים החיווט
של מודול ההידרו.

X1A~X9A

מחבר

X1M

רצועת הדק )אספקת חשמל(

X1M

רצועת הדק )בקרה(

Y1E~Y5E

שסתום התפשטות לאקטרוני )ראשי  ,1קירור יתר ,1
ראשי  ,2טעינה ,קירור יתר (2

Y1S~Y10S

שסתום סולנואיד ) ,RMTGשסתום -4כיווני– גז H/E
 ,RMTL ,1גז חם ,EV ,מעקף ,RMTO ,RMTT ,1
שסתום -4כיווני– גז  ,EV ,H/E 2מעקף (2

לוח מעגל מודפס )ראשי ,משני  ,1משני  ,2מסנן
רעש ,אינוורטר ,מניפה ,חיישן זרם(

Z1C~Z10C

מסנן רעש )ליבת ברזל(

Z1F

מסנן רעש )עם סופג נחשולי מתח(

BS1~BS5

מתג לחצנים )מצב ,הגדרה ,חזרה ,בדיקה ,איפוס(

L3,L2,L1

חי

C66 ,C63 ,C1

קבל

N

E2HC ,E1HC

מחמם בית ארכובה

חיווט שטח

F1U

נתיך ) 650וולט זרם ישר 8 ,אמפר(

רצועת הדק

F1U

נתיך ) 250וולט 3.15 ,אמפר(T ,

מחבר

F2U,F1U

נתיך ) 250וולט 3.15 ,אמפר(T ,

הדק

A1P~A8P

F5U

נתיך שטח

F400U

נתיך ) 250וולט 6.3 ,אמפר(T ,

H1P~H8P

נורת חיווי

H2P

בהכנה או בפעולת בדיקה כשמהבהבת

H2P

איתור תקלה כשמאירה

HAP

נורית חיווי )צג שירות  -ירוק(

K3 ,K1

ממסר מגנטי

K1R

ממסר מגנטי )(Y4S ,K2M

K4 ,K2

מגען מגנטי )(M1C

K2R

ממסר מגנטי )(Y5S

K3R

ממסר מגנטי )(Y1S

K4R

ממסר מגנטי )(Y8S

אפס

הגנת הארקה )בורג(
BLK

שחור

BLU

כחול

BRN

חום

GRN

ירוק

GRY

אפור

ORG

כתום

PNK

ורוד

RED

אדום

WHT

לבן

YLW

צהוב

K5R

ממסר מגנטי )(Y2S

K5R

ממסר מגנטי )אופציונלי(

מודול הידרו

K6R

ממסר מגנטי )(Y8S

A1P

לוח מעגל מודפס ראשי )ראשי(

K8R ,K7R

ממסר מגנטי )(E2HC ,E1HC

A2P

לוח מעגל מודפס לשלט-רחוק

K11R

ממסר מגנטי )(Y3S

A3P

לוח מעגל מודפס לבקרה

L1R

משנק

A4P

לוח מעגל מודפס לדרישה )אופציונלי(

M2C ,M1C

מנוע )מדחס(

A5P

לוח מעגל מודפס ראשי )משני(

M2F ,M1F

מנוע )מניפה(

A6P

לוח מעגל מודפס לדרישה )אופציונלי(

PS

ניתוק/חיבור אספקת חשמל

A7P

לוח מעגל מודפס לשלט-רחוק )אופציונלי(

Q1DI

מגן זליגת הארקה )יסופק בשטח(

C1~C3

קבל מסנן

Q1RP

מעגל זיהוי היפוך פאזה

E1H

מחמם קופסת רכיבים חשמליים

R10

נגד

E2H

מחמם לוח מחליף חום )(PHE1

R59 ,R50

נגד

E3H

מחמם לוח מחליף חום )(PHE2

R90

נגד )חיישן זרם(

E4H

מחמם צנרת מים

R95

נגד )הגבלת זרם(

E5H

מחמם מיכל הרחבה

R1T

תרמיסטור )אוויר ,מניפה(

F2 ,F1

נתיך ) 250וולט 5 ,אמפר(F ,

R2T~R15T

תרמיסטור )גז  ,H/E 1ממיס קרח  ,H/E 1גז קירור
נשלט  ,H/E 1נוזל קירור נשלט  ,H/E 1יניקה  ,1נוזל
 ,1יניקה  ,2גז  ,H/E 2ממיס קרח  ,H/E 2גז קירור
נשלט  ,H/E 2נוזל  ,2נוזל (H/E 2

(A*P) F1U

נתיך ) 250וולט 3.15 ,אמפר(T ,

HAP

לוח מעגל מודפס נוריות LED

K11E

שסתום התפשטות לאקטרוני )(PHE1

R32T ,R31T

תרמיסטור )פריקה( )(M2C ,M1C

K21E

שסתום התפשטות לאקטרוני )(PHE2

S1NPH

חיישן לחץ )גבוה(

K1P

מגען משאבה

S1NPL

חיישן לחץ )נמוך(

K1S

ממסר זרם יתר למשאבה

S1PH~S3PH

מתג לחץ )גבוה(

(A3P) K*R

ממסר לוח מעגל מודפס

SD1

קלט התקני בטיחות

M1P

משאבה

T1A

חיישן זרם

(A*P) PS

ניתוק/חיבור אספקת חשמל

V1R

גשר דיודה

Q1DI

מפסק אוטומטי להארקה )יסופק בשטח(

V1R ,V1R

מודול אספקת חשמל

Q1T

תרמוסטט למחמם מיכל הרחבה

מדריך התקנה והפעלה
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 10אודות המערכת
R11T

תרמיסטור מים יוצאים )(PHE1

S1S

קלט תרמוסטט פועל/כבוי )יסופק בשטח(

R12T

תרמיסטור מים חוזרים )(PHE1

S2S

בחירת חימום/קירור בתרמוסטט )יסופק בשטח(

R13T

תרמיסטור נוזל קרר )(PHE1

S3S

קלט הפעלה פועלת )יסופק בשטח(

R14T

תרמיסטור גז קרר )(PHE1

S4S

קלט הפעלה כבויה )יסופק בשטח(

R21T

תרמיסטור מים יוצאים )(PHE2

(A5P ,A1P) SS1

מתג בורר )חירום(

R22T

תרמיסטור מים חוזרים )(PHE2

(A2P) SS1

מתג בורר )ראשי/משני(

R23T

תרמיסטור נוזל קרר )(PHE2

(A7P) SS1

מתג בורר )ראשי/משני( )אופציונלי(

R24T

תרמיסטור גז קרר )(PHE2

V2C ,V1C

מסנן רעש בעל ליבת ברזל

S1F

מתג זרימה )(PHE1

X1M~X4M

רצועת הדק

S2F

מתג זרימה )(PHE2

(A*P) X801M

רצועת הדק לוח מעגל מודפס )בקרה(

S1M

מתג ראשי

(A*P) Z2F ,Z1F

מסנן רעש

עבור המשתמש
10

a

אודות המערכת
הערה
עבור שינויים או הרחבות עתידיות של המערכת:
סקירה מלאה של צירופים מותרים )להרחבות מערכת עתידיות( זמינה
בנתונים ההנדסיים הטכניים ומומלץ לעיין בהם .צור קשר עם המתקין
שלך כדי לקבל מידע נוסף וייעוץ מקצועי.

ניתן לשלב צ'ילר אינוורטר קטן זה עם מפוחי נחשון למטרות מיזוג אוויר ,או ניתן
להשתמש בו לאספקת מים ליישומי קירור תהליך.

g

10.1

פריסת המערכת

הצ'ילר אינוורטר הקטן יכול להיות אחד מהדגמים הבאים:
תיאור

דגם
EWAQ

דגם קירור אוויר למים בלבד

EWYQ

דגם משאבת חום אוויר למים

11

c

h
i
j
k

e

a
b
c
d
e
f
g

זהירות

h
i
j
k

▪ אסור לגעת בחלקים הפנימיים של השלט.

מדריך הפעלה זה יספק סקירה לא מקיפה של הפונקציות העיקריות של
המערכת.
למידע לגבי התצוגה והכפתורים של השלט-רחוק ,עיין במדריך ההפעלה של
השלט-רחוק.

d
f

ממשק משתמש

▪ אסור להסיר את הלוח הקדמי .חלק מהחלקים הפנימיים מסוכנים
למגע ועלולות להיגרם בעיות במכשיר .לבדיקת החלקים הפנימיים
וכוונונם ,פנה לספק שלך.

b

לחצן הפעלה/כיבוי
לחצן מצב שקט
לחצן תכנות
)יחידות משאבת חום
לחצן טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר
בלבד(
לחצן טיימר תזמון
לחצן הפעלת בחינה/בדיקה
הלחצן  /משמש לבחירת מצב הפעלה :חימום חלל ) ( או קירור
חלל ) (.
לחצן
ו-
לחצני כיוון טמפרטורת חדר
ו-
לחצני כיוון טמפרטורת מים יוצאים
ו-
לחצני כיוון זמן

תיאור

סמל
נורית  LEDהפעלה

מאירה במהלך פעולת חימום חלל .מהבהבת אם מתרחשת
תקלה .כאשר נורית ה LED-כבויה ,חימום חלל אינו פעיל בזמן
שמצבי הפעולה האחרים עדיין יכולים להיות פעילים.
מצב חימום
מצב קירור
מצב שקט
בקרה חיצונית
היחידה עובדת במצב פעולה כפויה .כל עוד סמל זה מוצג ,לא
ניתן להפעיל את השלט-רחוק.
המדחס ביחידה של ההתקנה פעיל.
משאבת ההזרמה פעילה.
מצב הפשרה/הפעלה )יחידות משאבת חום בלבד(
מהבהבת כדי להציג את טמפרטורת הסביבה החיצונית.
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 12הפעלה
סמל

סמל

תיאור
טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר )יחידות משאבת חום
בלבד(

נדרשת בדיקה .התייעץ עם הספק.
נדרשת בדיקה .התייעץ עם הספק.

השלט יתאים את טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת בצורה
אוטומטית ,בהתאם לטמפרטורת הסביבה החיצונית.

מצב בדיקה.
זהו קוד שגיאה; למטרות שירות בלבד .עיין ברשימת קודי
השגיאה ב" 8.1קודי שגיאה :סקירה" בעמוד .20

טמפרטורת החדר הממשית או טמפרטורת החדר המוגדרת
מוצגות .מוצג גם כאשר הטמפרטורה המוגדרת נקבעת במצב
תכנות טיימר התזמון .למידע נוסף ,ראה " 12.3.5מצבי פעולה
אחרים" בעמוד .28
טמפרטורה נוכחית של ההתקן ,בין אם זו טמפרטורת מים
יוצאים או טמפרטורת חדר ממשית .בעת שינוי טמפרטורת
החדר המוגדרת ,הטמפרטורה המוגדרת תהבהב במשך 5
שניות ותחזור לטמפרטורת החדר הממשית.
נעשתה פנייה לאפשרות לא מותקנת או פונקציה לא זמינה.
משמעות פונקציה לא זמינה יכולה להיות רמת הרשאה לא
מספקת או שנעשה שימוש בשלט-רחוק משני )ראה
" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .(14
היום הנוכחי בשבוע .בזמן קריאה או תכנות של טיימר התזמון,
נורית החיווי מראה את היום המוגדר.
זמן נוכחי .בזמן קריאה או תכנות של טיימר התזמון ,תצוגת
השעון מראה את זמן הפעולה.

קוד מרשימת הגדרות השטח .ראה " 6.2.9הגדרות שטח
בשלט-רחוק" בעמוד .14

12

הפעלה

12.1

טווח הפעלה

להפעלה בטוחה ויעילה ,השתמש במערכת בטווחי הטמפרטורה הבאים.
טמפרטורה
חיצונית

קירור

חימום

) (–15עד ) (+43מעלות
צלזיוס DB

) (–15עד ) (+35מעלות
צלזיוס DB

טיימר התזמון מופעל.

12.2

פעולת הכיבוי נבחרת בזמן תכנות טיימר התזמון.

תרשים הזרימה מראה את השלבים הנדרשים להפעלת חימום/קירור חלל
ומאפשר למשתמש להפעיל את המערכת לפני קריאת המדריך השלם.

מצב הגדרת שטח

למידע נוסף ,ראה " 12.3הפעלת המערכת" בעמוד .26

פעולות תכנות עבור כל יום של טיימר התזמון.

מדריך התקנה והפעלה
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 12הפעלה
בחר מצב )חימום  hאו קירור (c

לחץ על  biאו על bj

תצוגה - - :מתחילה להבהב

תצוגה"n" :



כוון את טמפרטורת החדר הרצויה
)לדוגמה (22°C

פונקציית תרמוסטט חדר בשלט-רחוק
אינה מותקנת

לחץ על  ébiאו על ébj
במערכת שלך קיימת שליטה
"לפי טמפרטורת חדר" )מותקן
תרמוסטט חדר בשלט-רחוק(

במערכת שלך קיימת שליטה
"לפי טמפרטורת מים יוצאים" )ברירת מחדל(

כוון את הטמפרטורה הרצויה של המים היוצאים )למשל 45°C
לחימום או  18°Cלקירור(
אם התצוגה ריקה ,טמפרטורת מים יוצאים אוטומטית מאופשרת
בפעולת חימום

לחץ על y
נורית ה 0 LED-תאיר והיחידה תופעל

למידע נוסף והגדרות מומלצות,
עיין בפרקים אודות תכנות,
פעולת קירור חלל ופעולת חימום חלל.

12.3

הפעלת המערכת

12.3.1

אודות השעון

תוצאה :השעון מחזיר קריאה ונורית החיווי של היום בשבוע מתחילה
להבהב.

מידע
▪ יש לכוון את השעון ידנית .כוון את ההגדרה בעת מעבר משעון קיץ
לשעון חורף וליהפך.
▪ לא ניתן לכוון את השעון אם השלט מוגדר לרמת הרשאה  2או 3
)ראה הגדרת שטח ] [0-00ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-
רחוק" בעמוד .(14
▪ הפסקת חשמל של יותר משעתיים תאפס את השעון ואת היום
בשבוע .טיימר התזמון ימשיך לפעול ,אך עם שעון לא מכוון .כוון
את השעון ואת היום בשבוע.

הגדרת השעון
1

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור

במשך  5שניות.

2

כדי להאריך/לקצר את הזמן בדקה .לחץ
או
לחץ על הלחצן
לחיצה ארוכה על הלחצן כדי להאריך/לקצר את הזמן ב 10-דקות.

3

לחץ על הלחצן
של השבוע.

כדי להציג את היום הקודם או הבא

4

לחץ על הלחצן

5

לחץ על הלחצן

או

כדי לאשר את הזמן הנוכחי והיום בשבוע שהוגדרו.
כדי לבטל תהליך זה מבלי לשמור.

תוצאה :אם לא מבוצעת לחיצה על אף לחצן במשך  5שניות ,השעון והיום
בשבוע יחזרו להגדרה הקודמת שלהם.

12.3.2

אודות תפעול המערכת

אם אספקת החשמל הראשית מנותקת במהלך פעולה ,הפעולה תחודש
אוטומטית לאחר החזרת אספקת החשמל.

12.3.3

פעולת קירור חלל

ניתן לשלוט בקירור החלל ב 2-דרכים שונות:
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 12הפעלה
▪ לפי טמפרטורת החדר
▪ לפי טמפרטורת המים היוצאים )ברירת מחדל(

הפעלה/כיבוי של חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת
חדר

הפעלת/כיבוי קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת חדר

בקרת טמפרטורת חדר

במצב זה ,קירור יופעל כנדרש לפי טמפרטורת החדר המוגדרת .ניתן לקבוע את
הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

במצב זה ,חימום יופעל כנדרש לפי טמפרטורת החדר המוגדרת .ניתן לקבוע את
הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.
מידע

מידע

▪ בעת שימוש בבקרת טמפרטורת חדר ,לפעולת חימום החלל
המבוססת על טמפרטורת החדר תהיה עדיפות על פני בקרת מים
יוצאים.

▪ בעת שימוש בבקרת טמפרטורת חדר ,לפעולת קירור החלל
המבוססת על טמפרטורת החדר תהיה עדיפות על פני בקרת מים
יוצאים.

▪ ייתכן שטמפרטורת המים היוצאים תהיה גבוהה יותר
מהטמפרטורה המוגדרת אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת
חדר.

▪ ייתכן שטמפרטורת המים היוצאים תהיה גבוהה יותר
מהטמפרטורה המוגדרת אם היחידה מבוקרת על ידי טמפרטורת
חדר.
1

כדי להפעיל/לכבות את קירור החלל ) (.

לחץ על

1

והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדר
תוצאה:
הממשית תופיע בצג .נורית ה LED-מאירה.

והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדר
תוצאה:
הממשית תופיע בצג .נורית ה LED-מאירה.
2

 .עבור
ו-
הגדר את טמפרטורת החדר הרצויה באמצעות
הגדרת פונקציית טיימר התזמון ,ראה " 12.3.6טיימר תזמון" בעמוד .28

2

מידע
טווח טמפרטורות לקירור) 16°C~32°C :טמפרטורת חדר(
3

בחר את טמפרטורת המים היוצאים שתרצה שתשמש לקירור המערכת
 .למידע מפורט ,ראה "הפעלה/כיבוי של
ו-
באמצעות
קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים יוצאים" בעמוד .27

1

כדי להפעיל/לכבות את קירור החלל ) (.

לחץ על

מידע

3

עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית ,ראה הגדרת שטח ][2
ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14
מידע
▪

ו-
הגדר את טמפרטורת המים היוצאים הרצויה באמצעות
 .במקרה שבו ליחידה יש את אפשרות הקירור הנמוך,
טמפרטורות נמוכות יותר של מים יוצאים )> (5°Cהן אפשריות ,בהתאם
להגדרת ריכוז הגליקול .למידע נוסף ,ראה הגדרת שטח ][9
ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14

▪ אין להגדיר ערך נמוך מדי עבור מרווח ההשהיה ,במיוחד במהלך
תקופות קרות יותר )לדוגמה בחורף( .ייתכן שלא ניתן יהיה להגיע
לטמפרטורת החדר )או שייקח הרבה יותר זמן( בגלל הפרש
הטמפרטורות הגדול.

טווח טמפרטורות לקירור) 5°C~20°C :טמפרטורת מים יוצאים( )–
 10°C~20°Cכאשר נעשה שימוש בגליקול(.

מידע
▪ כאשר מותקן תרמוסטט חדר חיצוני ,הפעלה/כיבוי של התרמו
נקבעים על ידי תרמוסטט החדר החיצוני .השלט-רחוק נמצא אז
במצב בקרת מים יוצאים ואינו מתפקד כתרמוסטט חדר.
▪ לסטטוס הפעלה/כיבוי של השלט-רחוק תמיד יש עדיפות על פני
תרמוסטט חדר חיצוני!

פונקציית מרווח השהיה מספקת את האפשרות להוריד את טמפרטורת החדר.
ניתן להפעילה ,לדוגמה במהלך הלילה ,מכיוון שדרישות הטמפרטורה במהלך
הלילה והיום שונות.

הפעלה/כיבוי של חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת
מים יוצאים
במצב זה ,חימום יופעל כנדרש לפי טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת .ניתן
לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.
1

12.3.4

פעולת חימום חלל

לחץ על

כדי להפעיל/לכבות את חימום החלל ) (.

והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדר
תוצאה:
הממשית תופיע בצג .נורית ה LED-מאירה.

מידע
פעולת מרווח השהיה וטמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר אינן
זמינות במצב הקירור.

מהבהב במהלך פעולת מרווח השהיה.

▪ בזמן שפונקציית מרווח השהיית טמפרטורת החדר פעילה,
מבוצעת גם פעולת מרווח השהיית מים יוצאים )ראה "הפעלה/
כיבוי של קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים
יוצאים" בעמוד .(27

מידע

עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון ,ראה "תיכנות קירור חלל" בעמוד ,30
"תיכנות חימום חלל" בעמוד  ,30ו"תכנות מצב שקט" בעמוד .31

בחר את טמפרטורת המים היוצאים שתרצה שתשמש לחימום המערכת
 .למידע מפורט ,ראה "הפעלה/כיבוי של
ו-
באמצעות
חימום חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים יוצאים" בעמוד .27

פונקציית מרווח השהיה אוטומטית

והטמפרטורה המוגדרת המתאימה לטמפרטורת החדר
תוצאה:
הממשית תופיע בצג .נורית ה LED-מאירה.
2

 .על מנת
ו-
הגדר את טמפרטורת החדר הרצויה באמצעות
למנוע חימום יתר ,לא ניתן להשתמש בחימום חלל כאשר טמפרטורת
הסביבה החיצונית עולה על טמפרטורה מסוימת )ראה " 12.1טווח
הפעלה" בעמוד  .(25עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון ,ראה
" 12.3.6טיימר תזמון" בעמוד .28

טווח טמפרטורות לחימום) 16°C~32°C :טמפרטורת חדר(

הפעלה/כיבוי של קירור חלל באמצעות בקרת טמפרטורת מים
יוצאים
במצב זה ,קירור יופעל כנדרש לפי טמפרטורת המים היוצאים המוגדרת .ניתן
לקבוע את הטמפרטורה המוגדרת ידנית או דרך טיימר התזמון.

לחץ על

כדי להפעיל/לכבות את חימום החלל ) (.

2

ו-
הגדר את טמפרטורת המים היוצאים הרצויה באמצעות
 .על מנת למנוע חימום יתר ,לא ניתן להשתמש בחימום חלל
כאשר טמפרטורת הסביבה החיצונית עולה על טמפרטורה מסוימת )ראה
" 12.1טווח הפעלה" בעמוד .(25

חימום חלל זמין רק עבור יחידות משאבת חום.

מידע

ניתן לשלוט בחימום החלל ב 2-דרכים שונות:

טווח טמפרטורות לחימום) 25°C~50°C :טמפרטורת מים יוצאים(

▪ לפי טמפרטורת החדר

עבור הגדרת פונקציית טיימר התזמון ,ראה " 12.3.6טיימר תזמון" בעמוד .28

▪ לפי טמפרטורת המים היוצאים )ברירת מחדל(

מדריך התקנה והפעלה
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 12הפעלה
ו/ -

▪ את טמפרטורת המים הנכנסים )
באטיות(.
▪ את הטמפרטורה הפנימית ) ו / -מהבהב(.
▪ את הטמפרטורה החיצונית ) ו -מהבהב(.

מידע
▪ כאשר מותקן תרמוסטט חדר חיצוני ,הפעלה/כיבוי של התרמו
נקבעים על ידי תרמוסטט החדר החיצוני .השלט-רחוק נמצא אז
במצב בקרת מים יוצאים ואינו מתפקד כתרמוסטט חדר.
▪ לסטטוס הפעלה/כיבוי של השלט-רחוק תמיד יש עדיפות על פני
תרמוסטט חדר חיצוני!

5

מהבהב ,ו-

שוב כדי לצאת ממצב זה .אם לא מבוצעת לחיצה על אף לחצן,
לחץ על
השלט-רחוק יצא ממצב התצוגה לאחר  10שניות.

הפעלה לפי טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר

12.3.6

טיימר תזמון

עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית ,ראה הגדרת שטח ][2
ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14

לחץ על

כדי להפעיל או לכבות את טיימר התזמון ) (.

3

פעם אחת כדי לבחור טמפרטורת מוגדרת תלוית מזג אוויר
לחץ על
)או פעמיים בעת שימוש בפונקציית תרמוסטט החדר בשלט-רחוק(.
תוצאה :בתצוגה מופיע

4

וגם ערך השינוי .ערך השינוי לא מוצג אם הוא .0

הגדר את ערך השינוי באמצעות
תוצאה:
פועלת.

.

ו-

מידע

5
6

כדי לכבות פעולת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר.
ו-

.

מידע
במהלך פעולה זו ,במקום להראות את טמפרטורת המים היוצאים
המוגדרת ,השלט מראה את ערך השינוי אשר יכול להיות מוגדר על
ידי המשתמש.
פונקציית מרווח השהיה אוטומטית
עבור הגדרות פונקציית מרווח השהיה האוטומטית ,ראה הגדרת שטח ][2
ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד .14

12.3.5

מצבי פעולה אחרים

פעולת התנעה
במהלך התנעה,

על הצג פירושו שמשאבת החום עדיין מתניעה.

פעולת הפשרה )

(

▪ לפי הטמפרטורה המוגדרת )טמפרטורת מים יוצאים וטמפרטורת חדר(

שיטת התכנות מוגדרת בהגדרות השטח .ראה " 6.2ביצוע הגדרות שטח" בעמוד
 .12לפני התכנות ,מלא את הטופס בסוף מסמך זה .טופס זה יכול לעזור להגדיר
את הפעולות הנדרשות בכל יום.

▪ כאשר אספקת החשמל חוזרת לאחר הפסקת חשמל ,פונקציית
ההפעלה מחדש האוטומטית מחזירה את הגדרות השלט-רחוק
למצב שהיה בזמן הפסקת החשמל )אם הפסקת החשמל ארכה
פחות משעתיים( .לכן ,מומלץ להשאיר את פונקציית ההתחלה
מחדש האוטומטית מאופשרת.
▪ מכיוון שהתזמון המתוכנת מבוסס על זמן ,הכרחי להגדיר כהלכה
את השעון ואת היום בשבוע .ראה " 12.3.1אודות השעון" בעמוד
.26
▪ פעולות מתוזמנות בטיימר יבוצעו רק כאשר טיימר התזמון מופעל
) מופיע על המסך(!
▪ הפעולות המתוכנתות אינן מאוחסנות לפי זמן הביצוע שלהן ,לאא
לפי זמן התכנות ,לדוגמה פעולה מספר  1היא הפעולה שתוכנתה
ראשונה ,למרות שייתכן שהיא תבוצע אחרי מספרי פעולות
מתוכנתות אחרות.
▪ אם  2פעולות או יותר מתוכנתות באותו יום ובאותו זמן ,רק
הפעולה עם מספר הפעולה הנמוך יותר תבוצע.
זהירות

מידע
פונקציה זו זמינה רק עבור יחידות משאבת חום.
בפעולת חימום חלל ,קפיאה של מחליף החום החיצוני עלולה להתרחש עקב
טמפרטורה חיצונית נמוכה .אם סיכון זה מתרחש ,המערכת נכנסת לפעולת
הפשרה .היא הופכת את המעגל ולוקחת חום ממערכת המים על מנת למנוע
קפיאה של המערכת החיצונית .לאחר פעולת הפשרה של מקסימום  15דקות,
המערכת חוזרת לפעולת חימום חלל .פעולת חימום חלל אינה אפשרית במהלך
פעולת הפשרה.
פעולת מצב שקט )

ניתן לתכנת את טיימר התזמון ב 2-דרכים שונות:

מידע

טווח לערך השינוי–5°C ~ +5°C :
לחץ על

ניתן לתכנת ארבע פקודות ביום ובסך הכל  28פעולות בשבוע.

▪ לפי הוראת הפעלה/כיבוי.

יוצג כל עוד הפעלת טמפרטורה מוגדרת תלוית מזג אוויר

הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות

מהבהב

לשימוש ביחידות ביישומים עם מצב טיימר תזמון ,מומלץ לצפות
לעיכוב של  10עד  15דקות עבור איתות האזעקה במקרה של חריגה
בטיימר התזמון .היחידה עשויה לעצור למספר דקות במהלך פעולה
תקינה עבור "הפשרת היחידה" או כאשר היא נמצאת בהפעלת
"עצירה-תרמוסטט".
חימום חלל
] [0-03סטטוס
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לחימום
חלל.

(

פעולת מצב שקט פירושה שהיחידה עובדת במהירות מדחס מופחתת כך שהרעש
שנוצר על ידי היחידה פוחת .כלומר ,ייקח יותר זמן עד להגעה לטמפרטורה
המוגדרת הרצויה .יש להיזהר מפעולה זו כאשר רמה מסוימת של חימום נדרשת
בפנים.

חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
במהלך פעולה

כאשר טיימר התזמון מכבה את חימום החלל ,השלט
יכבה )נורית ה LED-תפסיק לעבוד(.

ישנן  3רמות שונות של פעולת מצב שקט .המצב השקט הרצוי מוגדר דרך הגדרת
שטח.
1

לחץ על

כדי להפעיל את פעולת המצב השקט.

מופיע על הצג .אם השלט מוגדר לרמת הרשאה  2או ) 3ראה
תוצאה:
" 6.2ביצוע הגדרות שטח" בעמוד  ,(12לא ניתן להשתמש בלחצן .
2

לחץ על

כדי לכבות את פעולת המצב השקט.

תוצאה:

ייעלם מהצג.

הטמפרטורות הממשיות יכולות להיות מוצגות על גבי השלט-רחוק.
3

לחץ על

במשך  5שניות.

תוצאה :טמפרטורת המים היוצאים מוצגת )
4

לחץ על

ו-

,

 , /ו-

מהבהב(.

כדי להציג:
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 12הפעלה
חימום חלל מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי
לחץ על

חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

טיימר התזמון לחימום החלל יעצור )כאשר הוא פעיל
באותו זמן( ויתחיל לפעול שוב בפונקציית ההפעלה
המתוזמנת הבאה.
הפקודה "האחרונה" שתוכנתה מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ותישאר פעילה עד להתרחשות
הפקודה "הבאה" שתוכנתה.
דוגמה :נאמר שהשעה כרגע היא  17:30ופעולות
תוכנתו בשעות  16:00 ,13:00ו .19:00-הפקודה
"האחרונה" שתוכנתה ) (16:00מחליפה את הפקודה
"הקודמת" שתוכנתה ) (13:00ותישאר פעילה עד
להתרחשות הפקודה "הבאה" שתוכנתה ).(19:00

לחץ על

לחץ על

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולא
יתחיל שוב.
סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
)א(

עבור טמפרטורת מים יוצאים ו/או טמפרטורת חדר

▪ דוגמת פעולה :טיימר תזמון מבוסס על טמפרטורה מוגדרת
כאשר פונקציית מרווח השהיה )ראה הגדרת שטח ] ([2מופעלת ,לפעולת מרווח
השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון.

T
22°C

21°C

לכן ,כדי לדעת את ההגדרה בפועל ,עליך לבדוק את
הפקודה האחרונה שתוכנתה )עשויה להיות בתאריך של
היום הקודם(.
השלט כבוי )נורית  LEDכבויה( ,אבל סמל טיימר
התזמון נשאר דולק.

) (a

45°C

44°C 19°C

19°C

19°C

42°C

42°C

42°C

1

t
9:00

טיימר התזמון עבור חימום חלל ומצב שקט עוצר ולא
יתחיל שוב.

0:30

6:30

16:00

T

סמל טיימר התזמון לא מוצג יותר.
▪ דוגמת פעולה :טיימר תזמון מבוסס על הוראת הפעלה/כיבוי.
כאשר פונקציית מרווח השהיה )ראה הגדרת שטח ] ([2מופעלת ,לפעולת
מרווח השהיה תהיה עדיפות על הפעולה המתוזמנת בטיימר התזמון אם
הוראת ההפעלה פעילה .אם הוראת הכיבוי פעילה ,היא תקבל עדיפות על פני
פעולת מרווה השהיה .בכל מקרה הוראת הכיבוי תקבל את העדיפות הגבוהה
ביותר.

ON

ON

OFF

18°C
40°C

t
5:00

B

45°C

44°C

1

19°C

42°C
0:30

6:30

42°C

16:00

42°C

t

18°C

t

A
OFF

ON

23:00

ON

21°C

B

44°C
18°C
40°C

t

18°C

42°C

40°C

23:00 0:30

16:00

טיימר תזמון
פונקציית מרווח השהיה
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים
פונקציית מרווח השהיה
זמן
טמפרטורה מוגדרת
טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

חימום חלל המבוסס על טמפרטורה מוגדרת מופעל כברירת מחדל,
כך שרק שינויי טמפרטורות אפשריים )אין הוראת הפעלה/כיבוי(.

45°C
19°C
42°C

19°C

3

מידע

22°C

42°C

5:00 6:30
1
2
3
A
t
T

2

40°C

45°C

37°C
9:00

5:00

22°C

19°C 44°C 19°C

t

19°C

A

T

21°C

42°C

9:00

37°C
23:00

22°C

21°C
19°C

2

קירור חלל

3

] [0-04סטטוס
הגדרה אם ניתן יהיה להשתמש בהוראת הפעלה/כיבוי בטיימר התזמון לקירור.

9:00

23:00

6:30
1
2
3
A
B
t
T

16:00

טיימר תזמון
פונקציית מרווח השהיה
גם פונקציית מרווח השהיה וגם טיימר תזמון מופעלים
פונקציית מרווח השהיה
הוראת הפעלה/כיבוי
זמן
טמפרטורה מוגדרת
טמפרטורת חדר
טמפרטורת מים יוצאים

חימום חלל מבוסס על טמפרטורה מוגדרת

) (a

במהלך פעולה

במהלך פעולת טיימר התזמון נורית ה LED-מאירה
ברציפות.

לחץ על

טיימר התזמון עבור חימום חלל עוצר ולא יפעל שוב.

דומה לחימום החלל ] ,[0-03אבל פעולת מרווח השהיה אינה זמינה.
מידע
קירור חלל המבוסס על טמפרטורה מוגדרת מופעל כברירת מחדל ,כך
שרק שינויי טמפרטורות אפשריים )אין הוראת הפעלה/כיבוי(.
מצב שקט
ראה "תכנות מצב שקט" בעמוד .31
הפעל/כבה את המצב בזמן מתוזמן .ניתן לתכנת ארבע פקודות כל יום .פעולות לאו
חוזרות על עצמן באופן יומי.

השלט כבה )נורית  LEDכבויה(.
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 12הפעלה
תיכנות קירור חלל

תיכנות חימום חלל

5 sec

5 sec

5 sec

מידע
כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלי
לחץ על
לשמור את ההגדרות ששונו.
כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.

1

לחץ על

2

בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות

.

ו-

תוצאה :המצב עצמו מהבהב.
3

לחץ על

כדי לאשר את המצב שנבחר.

תוצאה :השעה מהבהבת.
4
5

עיין בפעולה או בפעולות באמצעות
לחץ לחיצה ארוכה על
המפורטות.

.

ו-

במשך  5שניות על מנת לתכנת את הפעולות
5 sec

תוצאה :הפעולה המתוכנתת הראשונה מופיעה.
6

בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות

7

הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות

8

הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות

9

הגדר את טמפרטורת החדר באמצעות

 10בחר ב-

באמצעות

ו-

.
מידע

.
ו-

ו-

.

.

כדי לכבות את הקירור ואת השלט-רחוק.

 11חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות.
תוצאה :כאשר כל הפעולות תוכנתו ,ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולה
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.
 12לחץ על

כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלי
לחץ על
לשמור את ההגדרות ששונו.
1

לחץ על

2

בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות

 13תוחזר אוטומטית לשלב  ;6התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.
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ו-

.

תוצאה :המצב עצמו מהבהב.
3

לחץ על

כדי לאשר את המצב שנבחר.

תוצאה :היום עצמו מהבהב.

במשך  5שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.

נלחץ כאשר פעולה מספר  3מוצגת ,פעולות  2 ,1ו3-
תוצאה :אם
מאוחסנות ,אבל פעולה  4נמחקת .תוחזר אוטומטית לשלב  .6לחץ על
מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.

4

בחר את היום שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות

ו-

.

תוצאה :היום הנבחר מהבהב.
כדי לאשר את היום שנבחר.

5

לחץ על

6

לחץ לחיצה ארוכה על
המפורטות.

במשך  5שניות על מנת לתכנת את הפעולות
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 12הפעלה
תוצאה :הפעולה המתוכנתת הראשונה של היום שנבחר מופיעה.
7

בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות

8

הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות

9

הגדר את טמפרטורת המים היוצאים באמצעות

 10הגדר את טמפרטורת החדר באמצעות
 11לחץ על

ו-

.

ו-

.

7

.

ו-

הגדר את זמן הפעולה הנכון באמצעות

8

בחר או הסר את הבחירה של

9

כפעולה באמצעות

במשך  5שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.

נלחץ כאשר פעולה מספר  3מוצגת ,פעולות  2 ,1ו3-
תוצאה :אם
מאוחסנות ,אבל פעולה  4נמחקת .תוחזר אוטומטית לשלב  .6לחץ על
מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

 :לכיבוי הקירור והשלט-רחוק.
▪
 :לבחירת חישוב טמפרטורה אוטומטית של טמפרטורת המים
▪
היוצאים

 11תוחזר אוטומטית לשלב  ;6התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.

עיון בפעולות המתוכנתות

 13חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות של היום שנבחר.

מידע

תוצאה :כאשר כל הפעולות תוכנתו ,ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולה
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.

לחץ על

כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך העיון.

במשך  5שניות כדי לשמור את הפעולות המתוכנתות.

1

לחץ על

נלחץ כאשר פעולה מספר  3מוצגת ,פעולות  2 ,1ו3-
תוצאה :אם
מאוחסנות ,אבל פעולה  4נמחקת .תוחזר אוטומטית לשלב  .6לחץ על
מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך ולבסוף לחזור לפעולה
תקינה.

2

בחר את מצב הפעולה שתרצה לעיין בו באמצעות

 14לחץ על

.

תוצאה :כאשר כל הפעולות תוכנתו ,ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולה
הגבוה ביותר שתרצה לשמור.
 10לחץ על

 .למידע
ו-
 12הגדר את ערך השינוי המתאים באמצעות
נוסף לגבי נקודת מטרה תלוית מזג אוויר ,ראה " 12.3.6טיימר
תזמון" בעמוד .28

ו-

חזור על תהליך זה כדי לתכנת את שאר הפעולות של המצב שנבחר.

.

כדי לבחור:

.

כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.
.

ו-

תוצאה :המצב עצמו מהבהב.
3

כדי לאשר את המצב שנבחר.

לחץ על

תוצאה :היום עצמו מהבהב.

 15תוחזר אוטומטית לשלב  ;6התחל שוב כדי לתכנת את היום הבא.
4

תכנות מצב שקט

בחר את היום שתרצה לעיין בו באמצעות

.

ו-

תוצאה :היום הנבחר מהבהב.
5

כדי לאשר את היום שנבחר.

לחץ על

תוצאה :הפעולה המתוכנתת הראשונה של היום שנבחר מופיעה.
6

ו-

עיין בשאר הפעולות המתוכנתות של אותו יום באמצעות

.

תוצאה :מצב זה נקרא מצב קריאה .פעולות תוכנה ריקה )לדוגמה  (4אינן
מספר פעמים כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך
מוצגות .לחץ על
ולבסוף לחזור לפעולה תקינה.

טיפים וטריקים עבור טיימר התזמון
תכנות היום הבא
1

לאחר אישור הפעולות המתוכנתות של יום ספציפי ,לחץ על
אחת.
תוצאה :כעת תוכל לבחור יום אחר באמצעות
מחדש עיון ותכנות.

ו-

פעם
ולהתחיל

מחיקה של פעולה מתוכנתת אחת או יותר
מחיקה של פעולה מתוכנתת אחת או יותר מתבצעת יחד עם אחסון פעולות
מתוכנתות.
כאשר כל הפעולות ליום אחד תוכנתו ,ודא שתצוגה מראה את מספר הפעולה
במשך  5שניות שומרת את כל
הגבוה ביותר שתרצה לשמור .לחיצה על
הפעולות ,מלבד לאו שמספר הפעולה שלהם גבוה מזה שמוצג.
דוגמה :לחיצה על כאשר פעולה מספר  3מוצגת ,שומרת את פעולות  2 ,1ו3-
אך מוחקת את פעולה .4

12.3.7

מידע
כדי לחזור לשלבים הקודמים בתהליך התכנות מבלי
לחץ על
לשמור את ההגדרות ששונו.
כדי להיכנס למצב תיכנות/עיון.

1

לחץ על

2

.

ו-

תוצאה :המצב עצמו מהבהב.
3
4

עיין בפעולה או בפעולות באמצעות

5

ו-

.

במשך  5שניות על מנת לתכנת את הפעולות

בחר את מספר הפעולה שתרצה לתכנת או לשנות באמצעות

מדריך התקנה והפעלה
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▪ הפעלה/כיבוי מרחוק של תרמו

למידע נוסף על ערכה אופציונלית זו ,עיין בתרשים הזרימה של היחידה.
מידע
האות )נקי ממתח( חייב להימשך לפחות  50מילי-שניות.

תוצאה :הפעולה המתוכנתת הראשונה מופיעה.
6

▪ החלפה מרחוק בין קירור לחימום

▪ הפעלה/כיבוי מרחוק של היחידה

כדי לאשר את המצב שנבחר.

לחץ לחיצה ארוכה על
המפורטות.

ניתן לחבר ליחידה לוח  PCBאופציונלי  EKRP1AHTAולהשתמש בו לשליטה
מרחוק ביחידה.
 3ההגדרות מאפשרות:

בחר את מצב הפעולה שתרצה לתכנת באמצעות

לחץ על

הפעלת ה PCB-לדרישה האופציונלי

.

ראה גם הגדרת שטח ] [6-01ב" 6.2.9הגדרות שטח בשלט-רחוק" בעמוד  14כדי
להגדיר את הפונקציה המועדפת.
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 13תחזוקה ושירות
12.3.8

תפעול מתאם הבקרה החיצוני האופציונלי

ניתן לחבר  PCBמתאם בקרה אופציונלי  DTA104A62ליחידה ולהשתמש בו
לשליטה מרחוק ביחידה אחת או יותר.
על ידי קיצור מגעים ב PCB-של הערכה האופציונלית ,תוכל:

▪ אם נדרשים תיקונים למוצר בתקופת האחריות ,צור קשר עם הספק ושמור את
תעודת האחריות זמינה.

13.2.2

תחזוקה ופיקוח מומלצות

▪ לשמור קיבולת )מהירות סיבוב נמוכה של מניפה ,בקרת תדירות מדחס(.

מאחר ואבק נצבר כאשר היחידה בשימוש מספר שנים ,ביצועי היחידה ירדו
במידה במסוימת .מכיוון שפירוק וניקוי חלקים פנימיים של היחידות דורש מומחיות
טכנית ובכדי להבטיח את התחזוקה האפשרית הטובה ביותר של היחידות שלך,
אנו ממליצים להיכנס לחוזה תחזוקה ופיקוח בנוסף לפעולות תחזוקה רגילות.
לרשת הספקים שלנו יש גישה למלאי קבוע של רכיבים שהכרחיים לשמירה על
תפקוד היחידה שלך כמה שיותר זמן .לקבלת מידע נוסף ,צור קשר עם הספק.

למידע נוסף על ערכה אופציונלית זו ,עיין בהוראות נפרדות שמצורפות ליחידה.

כאשר אתה מבקש מהספק שירות ,תמיד ציין:

▪ להוריד קיבולת לכ,70%-
▪ להוריד קיבולת לכ,40%-
▪ לכפות כיבוי תרמו,

12.3.9

תפעול השלט-רחוק האופציונלי

אם מלבד השלט-רחוק הראשי ,מותקן גם השלט-רחוק האופציונלי ,השלט-רחוק
הראשי יכול לגשת לכל ההגדרות בזמן שהשלט-רחוק השני )משני( אינו יכול
לגשת להגדרות מתוזמנות ולהגדרות פרמטר.

▪ אם שם הדגם המלא של היחידה.
▪ את מספר הייצור )מצוין על גבי לוחית פרטי היחידה(.
▪ תאריך ההתקנה.
▪ התסמינים או התקלה ,ופרטים של הפגם.

לפרטים נוספים ,עיין במדריך ההתקנה.

14
13

תחזוקה ושירות

אם מתרחשות תקלות כלשהן ,נקוט בפעולות הבאות ופנה לא הסוכן.

אזהרה

אזהרה

אין להחליף נתיך בנתיך בדירוג אמפר שגוי או לבצע חיווט אחר
כשנתיך נשרף .שימוש בחיווט או בחוט נחושת עלול לגרום ליחידה
להתקלקל או לגרום לשריפה.

במקרה של מאורע חריג כלשהו )ריחות שריפה וכדומה( עצור את
פעולת המערכת ונתק אספקת החשמל.

זהירות
אסור להכניס אצבעות ,מוטות או עצמים אחרים לכניסה או ליציאה של
האוויר .אסור להסיר את מגן המאוורר .כאשר המאוורר מסתובב
במהירות גבוהה הוא עלול לגרום לפציעה.
זהירות
לאחר שימוש ממושך ,יש לבדוק את המעמד והמקבע של היחידה
לאיתור נזקים .אם ישנם נזקים ,היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה.

13.1

פתרון בעיות

אודות הקרר

מוצר זה מכיל גזי חממה המכילים פלואור .הקפד לא לפלוט גזים לאטמוספירה.
סוג הקררR410A :
ערך פוטנצילא ההתחממות הגלובלית )2087.5 :(GWP
הערה
החקיקה הרלוונטית לגבי גזי חממה המכילים פלואור דורשת לציין
את מילוי הקרר של היחידה ,גם במשקל וגם בשווה ערך .2CO
נוסחה לחישוב הכמות שוות הערך לטונות  :CO2ערך  GWPשל
הקרר × סך תכולת הקרר ]בק"ג[ 1000 /

המשך פעולת היחידה בנסיבות כלאה עלול לגרום לנזק ,התחשמלות או
שריפה .פנה לספק שלך.
תיקון המערכת יבוצע אך ורק על ידי איש תחזוקה מוסמך.
תקלה
אם רכיב בטיחות – כמו נתיך ,מפסק או מפסק
הארקה – מופעל לעתים קרובות או שמתג
ההפעלה/כיבוי אינו עובד כראוי.
אם מים נוזלים מהיחידה.

הפסק את הפעולה.

מתג הפעולה אינו עובד כראוי.

כבה את אספקת החשמל.

אם תצוגת ממשק המשתמש מציינת את מספר הודע למתקין ודווח את קוד
היחידה ,נורית הפעולה מהבהבת וקוד השגיאה השגיאה.
מופיע.
אם המערכת אינה פועלת כראוי ,למעט המקרים שצוינו לעיל ,ולא נראה שאירעה
אחת התקלות האמורות ,בצע בדיקה יסודית של המערכת בהתאם לנהלים
הבאים.
תקלה

▪ בדוק אם נשרף נתיך או אם הופעל מפסק הזרם.
אם יש צורך ,החלף את הנתיך או הפעל מחדש
את מפסק הזרם.

אזהרה

כבה את כל התקני החימום הדליקים ,אוורר את החדר וצור קשר עם
הסוכן שממנו נרכשה היחידה.
אין להשתמש במערכת לאא רק לאחר אישור של טכנאי שירות מוסמך
שהחלק שממנו דולף הקרר מתוקן.

13.2

שירות אחריות לאחר המכירה

13.2.1

תקופת האחריות

▪ מוצר זה כולל תעודת אחריות אשר מולאה על ידי הספק בזמן ההתקנה.
התעודה המלאה חייבת להיבדק על ידי הלקוח ולהיות מאוחסנת בקפידה.
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אמצעי

תצוגת השלט-רחוק ריקה ▪ .בדוק שזו אינה הפסקת חשמל .המתן עד לחידוש
אספקת החשמל .במקרה של הפסקת חשמל
במהלך ההפעלה ,המערכת תאותחל מחדש
אוטומטית מיד עם חידוש האספקה.

למידע נוסף ,פנה למתקין המערכת.

הקרר במערכת בטוח ובדרך כלל לא דולף .אם הקרר דולף בחדר ובא
במגע עם אש ממבער ,מכשיר חימום ,או תנור אפיה ,הוא עלול לגרום
ליצירת גז מזיק.

אמצעי
כבה את מתג אספקת החשמל
הראשי.

▪ בדוק אם תעריף החיסכון בקוט"ש לאספקת
החשמל פעיל.
קוד שגיאה מוצג בשלט-
רחוק.

התייעץ עם הספק המקומי .לרשימה מפורטת של
קודי שגיאה ,ראה " 8.1קודי שגיאה :סקירה" בעמוד
.20

טיימר התזמון עובד ,אבל
הפעולות המתוכנתות
מבוצעות בזמן הלא נכון.

בדוק אם השעון והיום בשבוע מוגדרים נכונה ,ותקן
אם יש צורך.

טיימר התזמון מתוכנת,
אבל לא עובד.

אם אינו מוצג ,לחץ על
הטיימר התזמון.

אין מספיק קיבולת.

התייעץ עם הספק המקומי.

כדי להפעיל את

כדי להחליף את התצוגה בין  C°ל ,F°-לחץ על
ערכי טמפרטורה בשלט-
בו-זמנית במשך  5שניות .תצוגת
ו-
רחוק מוצגים ב F°-במקום
ברירת המחדל לטמפרטורה היא .C°
ב.C°-

מדריך התקנה והפעלה
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 15מיקום מחדש
אם בעקבות הבדיקות לעיל יתברר לך שבלתי-אפשרי לתקן את הבעיה בעצמך,
צור קשר עם המתקין וציין את התופעות ,את שם הדגם המלא של היחידה )עם
מספר הייצור ,אם אפשר( ואת תאריך ההתקנה )אשר ככל הנראה רשום בתעודת
האחריות(.

14.1

קודי שגיאה :סקירה

אם קוד תקלה מופיע בתצוגת ממשק המשתמש ביחידה הפנימית ,צור קשר עם
המתקין וספק לו את קוד התקלה ,דגם היחידה ומספר סידורי )תוכל למצוא מידע
זה על לוחית הפרטים של היחידה(.
לעיונך ,מסופקת רשימה של קודי התקלות .באפשרותך ,בהתאם לרמה של קוד
התקלה ,לאפס את הקוד על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי .אם לא ,בקש
עזרה מהמתקין.

15

מיקום מחדש

צור קשר עם הספק כדי להסיר ולהתקין מחדש את היחידה כולה .העברת יחידות
דורשת מיומנות טכנית.

16

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

מדריך התקנה והפעלה
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