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1. Introducere

 

Vă mulţumim că aţi cumpărat acest set opţional.
Setul poate fi racordat numai la unitatea interioară EKHBRD. Setul
este destinat instalaţiei interioare cu montare pe perete.

Instrucţiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile
în alte limbi sunt traducerile instrucţiunilor originale.

 

2. Accesorii

3. Instalarea ventilelor de închidere

 

Ventilele de închidere trebuie instalate lângă unitate, într-un loc
accesibil (când este necesară deservirea, ventilele de închidere
trebuie închise, iar echipamentul pentru recuperare/vidare trebuie
conectat).

Stabiliţi unde doriţi să instalaţi ventilele de închidere şi aşezaţi-le pe
perete, utilizând placa de susţinere.

Finalizaţi lucrările la tubulatura agentului frigorific (conectaţi
tubulatura pregătită a agentului frigorific la tubulatura care vine de la
unitatea exterioară).

 

4. Instrucţiuni de manipulare a ventilelor 
de închidere

 

Consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare pentru
instrucţiunile de manipulare a ventilelor de închidere.

 

5. Verificarea finală

 

Consultaţi manualul de instalare al unităţii interioare pentru
verificarea finală.
În plus, aveţi grijă ca toate ventilele de închidere să fie deschise.
Consultaţi procedeul de vidare a unităţii exterioare.
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Placă de sprijin

 

3

 

Ventil de închidere pentru gaz

 

4

 

Ventil de închidere pentru lichid

 

5

 

Şuruburi de fixare

 

Măsuri de precauţie la lipire.

 

Consultaţi manualul de instalare al unităţii exterioare
pentru măsurile de precauţie la lipire.
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Placă de susţinere

 

2

 

Ventil închidere

 

3

 

La unitatea exterioară

2
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6. Vidarea/recuperarea şi întreţinerea circuitului de agent frigorific

 

În acest grafic, sunt indicate principalele elemente şi acţiune care trebuie luate în considerare în timpul operaţiunilor de vidare/recuperare
a sistemului. Dacă nu respectaţi anumite setări şi operaţiuni explicate în grafic, este posibil să utilizaţi incorect unitatea din cauza vidării/
recuperării incorecte. În cazul în care apar probleme, contactaţi distribuitorul local.

 

Circuitul 

 

R134a 

 

necesită operaţiuni 
de întreţinere?

Da Setarea telecomenzii 
unităţii interioare 
[E-00]=1 pentru 

deschiderea ventilului 
electronic de 
destindere

Începeţi recuperarea
/vidarea circuitului 

R134a

Nu

Circuitul 

 

R410A 

 

necesită operaţiuni 
de întreţinere?

Da

Prima instalare
Nu

Întreţinerea

Da Da

Unitatea interioară 
a fost pornită?

Nu

Alte unităţi interioare 
sau exterioare au fost 

pornite?

Nu Deschideţi unităţile 
interioare cu ventil de 

închidere (2)

 

(a)

 

. 
Vidarea R410A din 

tubulatura de 
legătură şi din 

unitatea interioară 
poate începe

Circuitul R410A 
din sistemul 
interior este 

complet?

Nu

1 unitate interioară? 
Închideţi ventilul de 
închidere al acestei 

unităţi interioare (2)

 

(a)

 

Da Da Da

Ventilele din circuitul 
R410A trebuie 

deschise. 
Aplicaţi reglajul local 
2-21 pentru unitatea 

exterioară 
(consultaţi manualul 
de instalare a unităţii 

exterioare)

Da
Tubulatură de 

legătură + unităţi 
interioare + unităţi 

exterioare?

Aplicaţi reglajul local 
2-21 pentru unitatea 
exterioară (consultaţi 
manualul de instalare 
a unităţii exterioare)

Nu

Deschideţi toate 
ventilele de închidere 

(1) şi (2)

 

(a)

 

Numai tubulatură 
de legătură + 

unitate interioară

Pornire recuperare + 
măsurare cantitate 
R410A recuperată

Deschideţi unităţile 
interioare cu ventil 
de închidere (2)

 

(a)

 

. 
Vidarea R410A din 

tubulatura de legătură 
şi din unitatea 

interioară poate începe

 

(a) (1) şi (2) se referă la legenda figurii din capitolul următor "Prezentare generală a sistemului" la pagina 3.

 

Aplicaţi reglajul local 
2-21 pentru unitatea 
exterioară (consultaţi 

manualul de 
instalare a unităţii 

exterioare)

Închideţi unitatea 
exterioară cu ventil 
de închidere (1)

 

(a)

 

Întreţinerea

Deschideţi 
unitatea interioară 

cu ventil de 
închidere (2)

 

(a)

 

Începeţi vidarea

Aplicaţi reglajul 
local 2-21 pentru 

unitatea exterioară 
(consultaţi 

manualul de 
instalare a unităţii 

exterioare)

Reîncărcaţi sistemul 
cu cantitatea de 
R410A măsurată

Anulaţi reglajul local 
2-21 pentru unitatea 
exterioară (consultaţi 
manualul de instalare 
a unităţii exterioare)

Deschideţi ventilele 
de închidere (dacă 

este cazul)

Reporniţi sistemul
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6.2. Prezentare generală a recuperării/vidării pentru 
întreţinerea unei unităţi interioare (racordurile 
pentru circuitul R410A)

 

1

 

Unitate exterioară cu ventil de închidere

 

2

 

Unitate interioară cu ventil de închidere

 

3

 

Punct de lipire

 

4

 

Tubulatură de legătură

 

1

 

Ventil de reducţie

 

2

 

Azot

 

3

 

Rezervor cu agent frigorific R410A (sistem sifon)

 

4

 

Instrument de măsurare

 

5

 

Pompă de vid

1

2
3

3

4

VACU

1

2

3

4 5
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