
РЪКОВОДСТВО ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

LREQ5B7Y1
LREQ6B7Y1
LREQ8B7Y1
LREQ10B7Y1
LREQ12B7Y1
LREQ15B7Y1
LREQ20B7Y1

Хладилен кондензаторен агрегат 
с въздушно охлаждане



СЪДЪРЖАНИЕ

 1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ............................................................... 1
 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА ............................................... 3

 2-1 В случай на LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ12 .... 3
 2-2 В случай на LREQ15, LREQ20 .............................................3

 3. СИСТЕМНА КОНФИГУРАЦИЯ ................................................ 3
 3-1 Кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане..................3
 3-2 Друго оборудване, използвано за конфигурация ...............3

 4. МЕТОД НА РАБОТА ................................................................. 4
 5. ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ ...................................................... 4

 5-1 Изключете захранването, .....................................................4
 5-2 Инсталирайте аларма, .........................................................4

 6. ГРИЖИ И МЕТОД НА ПОЧИСТВАНЕ ..................................... 4
 7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .............................. 5

 7-1 Следните случаи не са неизправности. ..............................5
 7-2 Проверете, преди да поискате сервизно обслужване. ......5
 7-3 Консултирайте се с вашия дилър в следните случаи. .......5

 8. ИНСПЕКТИРАНЕ ..................................................................... 5
 9. МОДЕЛИ НА ПРОДУКТА И ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ..... 6

 9-1 Модели и основни спецификации. ......................................6
 10. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ..................................... 7

 10-1 Следпродажбено обслужване .............................................7
 10-2 Извънгаранционни ремонти (Извън обхвата на 

гаранционното покритие) .....................................................7

Текстът на английски език е оригиналната инструкция. Текстовете 
на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Благодарим ви за покупката на този кондензаторен агрегат на 
Daikin. Преди да използвате кондензаторния агрегат, внимателно 
прочетете настоящото ръководство за експлоатация. То ще ви 
обясни как правилно да използвате модула и ще ви помогне, ако 
се появи някаква неизправност.

Важна информация относно използвания хладилен агент
Този продукт съдържа флуорирани парникови газове, включени 
в Протокола от Киото. Не изпускайте газовете в атмосферата.
Тип хладилен агент: R410A 
GWP (1) стойност:      1975
(1) GWP = потенциал за глобално затопляне
(Стойностите са посочени в части 1 и 2 от приложение І към 
Регламента относно някой флуорирани парникови газове.)
В зависимост от европейското и национално законодателство 
е възможно да се изисква извършването на периодични проверки 
за изтичане на хладилен агент.
За повече информация, моля, свържете се с вашия местен дилър.

1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
За да ползвате в пълна степен предимствата на функциите на 
кондензаторния агрегат и да не допуснете появата на 
неизправност в резултат от неправилна работа с модула, моля, 
прочетете внимателно настоящото ръководство за експлоатация 
преди употреба.
Този кондензаторен агрегат е включен в категорията "уреди, 
които не са достъпни за широката общественост".

• Предпазните мерки, описани в настоящото ръководство, 
са класифицирани като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. 
И двете групи съдържат важна информация за 
безопасността. Спазвайте стриктно и безусловно всички 
предпазни мерки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....Ако тези инструкции не се спазват 

точно, това може да доведе до 
телесна повреда или загуба на 
човешки живот.

ВНИМАНИЕ............. Ако тези инструкции не се спазват 

точно, това може да доведе до 
имуществени щети или телесна 
повреда, които може да бъдат 
сериозни в зависимост от 
обстоятелствата.

• След прочитането на настоящото ръководство го 
съхранявайте на удобно място, така че да можете да се 
обръщате към него за справка, когато това е необходимо. 
Ако оборудването се прехвърли на нов потребител, не 
забравяйте да му предадете и ръководството. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте, че продължителното, директно излагане 
на студен или топъл въздух от климатика, или на 
въздух, който е твърде студен или твърде топъл, може 
да бъде вредно за вашето физическо състояние или 
здраве.

Когато кондензаторният агрегат не работи изправно 
(изпуска миризма на изгоряло и т.н.), изключете 
захранването към модула и се свържете с вашия местен 
дилър.
Продължителната работа при такива обстоятелства може да 
доведе до неизправност, токови удари или опасности от 
пожар.

Консултирайте се с вашия местен дилър относно 
монтажните работи. 
Ако извършите работите сами, това може да доведе до 
изтичане на вода, токови удари или пожар.

Консултирайте се с вашия местен дилър, ако ви се 
наложи да извършвате модификация, ремонт или 
поддръжка на кондензаторния модул.
Неправилно извършените работи може да причинят 
изтичане на вода, токови удари или пожари.

Не поставяйте предмети, включително пръчки, пръстите 
си и т.н., в отворите за приток или отвеждане на въздух. 
Това може да причини нараняване в резултат на контакта 
с въртящите се с голяма скорост вентилаторни перки на 
кондензаторния модул.
Никога на докосвайте изхода за въздуха или 
хоризонталните клапи, докато въртящата се клапа работи.
Възможно е да ви бъдат захванати пръстите или модулът да 
се повреди.
Внимавайте за пожар в случай на утечка на хладилен 
агент.
Ако кондензаторният агрегат не работи правилно (т.е. 
вътрешната температура на кондензаторния агрегат не 
спада ефективно), причината може да се търси в изтичането 
на хладилен агент.  
Консултирайте се с вашия дилър за съдействие.  
Хладилният агент, използван за кондензаторния агрегат, 
е безопасен и обикновено не изтича. 
Ако все пак хладилният агент изтече и влезе в контакт 
с открит пламък, нагревател или готварска печка, той може 
да генерира опасни съединения. Изключете кондензаторния 
агрегат и се обадете на дилъра. Не забравяйте да включите 
отново кондензаторния агрегат, след като правоспособният 
сервизен техник потвърди, че утечката е ремонтирана.

Консултирайте се с вашия местен дилър за това какво 
трябва да се прави в случай на утечка на хладилен агент.
Когато кондензаторният агрегат ще се монтира в малка стая, 
необходимо е да се вземат съответните мерки, така че 
количеството на изтеклия хладилен агент да не превишава 
максимално допустимата концентрация в случай на утечка. 
В противен случай това може да доведе до злополука 
поради недостиг на кислород.

Свържете се с професионален персонал за 
прикрепването на аксесоари и бъдете сигурни, че 
използвате само аксесоари, посочени от производителя.
Ако в резултат от вашите собствени професионални умения 
се получи дефект, това може да доведе да утечки на вода, 
токов удар или пожар. 
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Консултирайте се с вашия местен дилър в случай на 
преместване и повторен монтаж на кондензаторния 
агрегат.
Неправилно извършените работи по монтажа може да 
причинят утечка, токови удари или пожар.

Уверете се, че използваните предпазители са 
с правилния ампераж.
Не използвайте неподходящи предпазители, медни или 
други проводници като заместител, тъй като това може да 
причини токов удар, пожар, нараняване или повреда на 
модула.

Не забравяйте да инсталирате прекъсвач, управляван 
от утечен ток.
Неинсталирането на прекъсвач, управляван от утечен ток, 
може да причини токови удари или пожар.

Никога не забравяйте да заземите модула. 
Не заземявайте модула към водопроводна или газопроводна 
тръба, мълниеотвод или проводник за заземяване на 
телефон. Неправилното заземяване може да причини 
електрически удари или пожар.  
Висок импулс на пренапрежение от мълния или други 
източници може да причини повреда на кондензаторния 
агрегат.

Консултирайте се с дилъра, ако кондензаторният агрегат 
бъде потопен под вода в резултат на природно бедствие, 
като например наводнение или тайфун.
В такъв случай не включвайте кондензаторния агрегат, тъй 
като това може да доведе до неизправност, токов удар или 
пожар.

Пускайте и спирайте климатика с дистанционното 
управление. Никога не използвайте прекъсвача на 
захранването за тази цел. 
В противен случай това може да предизвика пожар или 
изтичане на вода.  
Освен това, тъй като е зададена компенсация при 
прекъсване на захранването, вентилаторът ще се завърти 
внезапно, което може да причини нараняване.

Не използвайте продукта в атмосфера, замърсена 
с маслена пара, като например пари от олио или машинно 
масло.
Маслената пара може да причини повреда от напукване, 
токови удари или пожар.

Не използвайте продукта на места с прекомерен мазен дим, 
като например кухни, или на места със запалим газ, 
корозивен газ или метален прах.
Използването на продукта на такива места може да причини 
пожар или неизправности на продукта.

Не използвайте запалими материали (напр. лак за коса или 
инсектицид) в близост до продукта.  
Не почиствайте продукта с органични разтворители, като 
например разредител на бои.
Употребата на органични разтворители може да причини 
повреда на продукта, токови удари или пожар.

Не съхранявайте в модула нищо летливо или запалимо.
Ако го направите, това може да причини експлозия или 
пожар.

Не забравяйте да използвате специално предназначен 
източник на захранване за кондензаторния модул.
Използването на друг източник на захранване може да 
доведе до топлоотделяне, пожар или дефекти на продукта.

Консултирайте се с вашия местен дилър относно 
почистването на вътрешността на кондензаторния 
модул.
Неправилното почистване може да предизвика счупване на 
пластмасови части, изтичане на вода и други повреди, както 
и токови удари.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте кондензаторният агрегат за цели, 
различни от онези, за които е предназначен. 
Не използвайте кондензаторния агрегат за охлаждане на 
прецизни уреди или произведения на изкуството, тъй като това 
може да окаже неблагоприятно въздействие върху работата, 
качеството и/или дълголетието на въпросния предмет.

Не използвайте модула с цел охлаждане на вода.
Може да се получи замръзване.

Не сваляйте предпазната решетка на вентилатора на 
модула. 
Решетката предпазва от въртящия се с висока скорост 
вентилатор на модула, който може да причини нараняване. 

Не разполагайте около модула нищо, което трябва да 
остане сухо.
Ако го направите, то може да се намокри от кондензна вода от 
модула.

След продължителна употреба проверете стойката на 
модула и нейните подпори за повреди.
Ако се остави в повредено състояние, тялото на модула може 
да падне и да причини нараняване.

Не поставяйте запалими спрейове и не работете 
с аерозолни опаковки в близост до модула, тъй като това 
може да предизвика пожар.

Не поставяйте запалими опаковки, такива като 
аерозолни кутии, на разстояние по-малко от 1 m от 
изхода за въздуха.
Опаковките може да експлодират, тъй като топлият въздух, 
изходящ от външното или вътрешното тяло, ще им окаже 
въздействие.

Преди да пристъпите към почистване, не забравяйте да 
спрете работата на модула, да изключите прекъсвача на 
захранването или да извадите захранващия кабел от 
контакта.
Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или 
нараняване.

За да избегнете токови удари, не работете с мокри ръце. 

Не позволявайте на дете да се качва на външното тяло 
или избягвайте поставянето на какъвто и да е предмет 
върху него.
Падането или прекатурването може да доведе до нараняване.

Не мийте кондензаторния агрегат с вода, тъй като това 
може да предизвика токови удари или пожар.

Не поставяйте съдове с вода (вази за цветя, саксии и др.) 
върху модула, тъй като това може да доведе до токови 
удари или пожар.

Не монтирайте кондензаторния агрегат на каквото и да 
е място, където има опасност от изтичане на запалим газ. 
В случай на утечка на газ натрупването на газ в близост до 
кондензаторния агрегат може да предизвика опасности от 
пожар.

Осигурете дренажна тръба, за да гарантирате съвършен 
дренаж.
Несъвършеният дренаж може да предизвика изтичане на вода.

Уредът не е предназначен за употреба от малки деца, 
оставени без надзор, или от лица, които са 
некомпетентни да работят с кондензаторния модул.
Това може да причини нараняване или токов удар.

Децата трябва да са под наблюдение, за да не си играят 
с модула. 
Случайната работа с модула от дете може да причини 
нараняване или токов удар.

За да избегнете нараняване, не докосвайте отвора за 
приток на въздух или алуминиевите ребра на модула. 

Не поставяйте предмети в непосредствена близост до 
кондензаторния агрегат и не оставяйте листа или други 
отпадъци да се натрупват около модула. 
Листата са идеално убежище за дребни животни, които може 
да влязат в тялото на модула. Веднъж попаднали вътре, такива 
животни може да причинят неизправности, пушек или пожар, 
когато се допират до електрическите части.

Не запушвайте отворите за приток или отвеждане на 
въздуха.
Нарушеният въздушен поток може да доведе до влошени 
работни характеристики или повреда. 

Не оставяйте деца да си играят върху или около 
външното тяло.
Ако те докоснат модула непредпазливо, това може да причини 
нараняване. 

Изключете захранването, когато модулът няма да се 
използва за продължителни периоди от време.
В противен случай модулът може да се нагорещи или да се 
запали поради натрупването на прах.

Не докосвайте алуминиевите ребра директно по време 
на почистване.
Ако го направите, това може да причини нараняване.
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[Място за монтаж]
Дали модулът се монтира на добре проветриво място 
и без препятствия около него?
Не използвайте продукта на следните места:
a. Места с минерално масло, като например масло за рязане.

b. Места, които са изложени на директното въздействие на 
наситен с морска влага и соли въздух.

c. Места, където се генерира сулфиден газ, като например 
горещи извори.

d. Места с присъщи флуктуации на напрежението, като 
например фабрики.

e. В превозни средства или на кораби.

f. Места, където има пръскане на масло или прекомерни 
изпарения, като например кухни.

g. Места с машини, които генерират електромагнитни вълни.

h. Места с киселинен газ, алкален газ или пари.

i. Места с лошо отводняване.

j. Места в потенциално взривоопасна среда.

Монтирайте модула, захранващите кабели, 
предавателните кабели и тръбопроводите за хладилния 
агент на разстояние най-малко 1,5 метра от телевизори, 
радиоприемници или стерео уредби.
В противен случай са възможни смущения в картината и звука.

Предприети ли са мерки за защита от сняг?
За подробни схеми, като например монтирането на навес за 
защита от сняг, се консултирайте с вашия дилър.

Има ли някаква междина около отвора за връзка между 
вътрешния и външния модул?
Охладеният въздух ще изтича от междината и охладителната 
ефективност на модула ще се влоши.

Осигурено ли е сервизно пространство?

[Електрически работи]
Не се опитвайте да извършвате сами електрическите 
работи или работите по заземяването, освен ако не сте 
правоспособни да ги извършвате.
Консултирайте с вашия дилър за електрическите работи 
и работите по заземяването.

Проверете дали захранващият източник е подходящ за 
модула и дали модулът се захранва чрез специално 
предназначена за целта верига.
Проверете електрическия капацитет и напрежението.

[Хладилен агент]
• Този продукт съдържа флуорирани газове, включени 
в Протокола от Киото.

Тип хладилен агент: R410A, GWP стойност: 1975
В зависимост от европейското и национално законодателство 
е възможно да се изисква извършването на периодични проверки 
за изтичане на хладилен агент. За повече информация, моля, 
свържете се с вашия монтажник.

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА

2-1 В случай на LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, 
LREQ12

2-2 В случай на LREQ15, LREQ20

3. СИСТЕМНА КОНФИГУРАЦИЯ
Кондензаторният агрегат има следната системна конфигурация.

3-1 Кондензаторен агрегат с въздушно 
охлаждане

3-2 Друго оборудване, използвано за 
конфигурация

Наименование Външно тяло

Форма

Наиме-
нование

Вътрешно тяло

Изстудяване

Охладител Витрина

Форма
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За друго оборудване за конфигурация вижте ръководствата 
за експлоатация на съответните модули на оборудването.

4. МЕТОД НА РАБОТА
Подготвителни работи

• Включете всички модули на 
оборудването в конфигурацията.

• За да предпазите машините, не 
забравяйте да включите 
захранването най-малко 6 часа, 
преди оборудването да започне да 
работи.

1. Поставете работния превключвател на външното тяло в 
позиция ON (ВКЛ).

Стоп
2. Поставете работния превключвател 

на външното тяло в позиция OFF 
(ИЗКЛ).

ВНИМАНИЕ

Модулът трябва да премине през движение стоп, преди да се 
изключи захранването.
Не забравяйте да изключите прекъсвача, след като работният 
превключвател е изключен.

Бележка:
• Използването на дистанционен превключвател се 
препоръчва, ако работата на модула се спира често.  
Обърнете се към вашия дилър за монтажа на дистанционния 
превключвател.

5. ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ

5-1 Изключете захранването, ако модулът няма 
да се използва за продължителен период от 
време.
Модулът ще консумира енергия от няколко вата до няколко 
десетки вата, ако захранването е включено (вижте 
бележката).
С цел защита на машината обаче не забравяйте да 
включите захранването поне 6 часа, преди да възобновите 
работата на модула.

Бележка: Консумацията на енергия на модула варира 
в зависимост от работните условия, като например 
от модела на кондензаторния агрегат.

5-2 Инсталирайте аларма, ако съществува 
вероятност съхраняваните стоки да влошат 
качествата си в резултат на грешки при 
експлоатацията.
Модулът е снабден с изводна клема за алармен сигнал.  
Ако системата даде неизправност и няма аларма, работата 
на модула ще бъде прекъсната за продължителен период 
от време и е възможно съхраняваните стоки да се развалят.  
Инсталирането на аларма е препоръчително, за да може 
в такива случаи да се вземат навременни мерки.  
За подробности се консултирайте с вашия дилър.

6. ГРИЖИ И МЕТОД НА ПОЧИСТВАНЕ
Не забравяйте да спрете работата на модула с работния 
превключвател и да изключите захранването (т.е. да 
изключите прекъсвача, управляван от утечен ток), преди 
да започнете поддръжката на модула.

ВНИМАНИЕ

Не докосвайте алуминиевите ребра директно по време 
на почистване.
Ако го направите, това може да причини нараняване.

Не мийте кондензаторния агрегат с вода, тъй като това 
може да предизвика токови удари или пожар.

Преди да пристъпите към почистване, не забравяйте да 
спрете работата на модула, да изключите прекъсвача на 
захранването или да извадите захранващия кабел от 
контакта.
Ако не го направите, това може да предизвика токов удар или 
нараняване.

• Обърнете се към вашия дилър за периодично почистване на 
топлообменника.

Наимен-
ование

Вътрешно тяло Контролен 
панел за 

размразяване
Замразяване

Охладител Витрина

Форма

ONREMOTE OFF

ONREMOTE OFF
LREQ5~20B7Y1
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7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

7-1 Следните случаи не са неизправности.
1. Модулът не работи.

•Модулът се рестартира веднага след като е спрял.
Модулът е под контрол, за да не се допусне голямо 
натоварване на частите на машините. Работата на модула 
ще стартира след 1 до 5 минути.

•Модулът току-що е изключен.
Микропроцесорът изисква време за подготовки. Изчакайте 
в продължение на около две минути.

2. Модулът не спира.
• Работният превключвател е бил изключен преди малко.
Модулът работи за кратко, преди да спре, за да се 
предпазят частите на машините. Модулът ще спре, 
след като операцията завърши.

3. Модулът генерира шум.
• В режим на охлаждане модулът постоянно генерира нисък 
свистящ звук.
Това е звукът на газа (хладилния агент), който тече 
в кондензаторния агрегат.

•Модулът генерира свистящ звук веднага след като започне 
да работи или като спре.
Това е звукът на течащия газ (хладилния агент).

•Модулът трака, когато се пуска и спира многократно.  
Това е звукът на газа (хладилния агент), който тече вътре 
в кондензаторния агрегат.

4. Външният вентилатор не се върти.
•Модулът работи.
Вентилаторът е под контрол по отношение на оборотите 
в минута, за да поддържа оптималната работа на продукта.

5. Не спира нито компресорът на външното тяло, нито 
външният вентилатор.
• Явлението се случва, след като модулът спре.
Компресорът и външният вентилатор продължават 
да работят, за да се предотврати задържането на 
хладилно масло и хладилен агент. Те ще спрат след 
около 5 до 10 минути.

7-2 Проверете, преди да поискате сервизно 
обслужване.

1. Модулът изобщо не работи.
• Дали не се стопил предпазителят за захранването?
Изключете захранването. (Консултирайте се с вашия дилър 
за подмяната на предпазителя за захранването.)

• Дали не е изключен прекъсвачът за захранването?
Включете захранването, ако копчето на прекъсвача на 
захранването е в позиция ИЗКЛ.
Не включвайте захранването, ако копчето на прекъсвача на 
захранването е в позиция при сработена защита. 
(Консултирайте се с вашия дилър.)

• Дали няма прекъсване на захранването?
Изчакайте, докато захранването се възстанови. Ако 
прекъсването на захранването стане по време на работа, 
системата се рестартира автоматично веднага след 
възстановяване на захранването.

• Включени ли са всички захранвания?
Включете всички захранвания.

2. Модулът спира скоро след като започва да работи.
• Дали няма препятствия, които блокират входа или изхода 
за въздуха на външното тяло или на вътрешното тяло?
Отстранете тези препятствия.

3. Модулът не охлажда добре.
• Дали вътрешното тяло (охладител и витрина) няма много 
скреж?
Размразете ръчно или съкратете цикъла на размразяване.

• Дали вътре няма твърде много стоки?
Намалете броя на стоките.

• Безпрепятствена ли е циркулацията на студения въздух 
във вътрешното тяло (охладител и витрина)?
Променете разположението на стоките.

• Дали няма много прах върху топлообменника на външното 
тяло?
Отстранете праха с четка или прахосмукачка, без да 
използвате вода, или се консултирайте с вашия дилър.

• Дали няма изтичане навън на студен въздух?
Спрете изтичането на студен въздух.

• Дали зададената температура във вътрешното тяло 
(охладител и витрина) не е твърде висока?
Задайте подходящата температура.

• Дали не се съхраняват стоки с висока температура?
Съхранявайте ги, след като веднъж са се охладили.

• Не е ли твърде дълго времето за отваряне на вратата?
Намалете до минимум времето за отваряне на вратата.

7-3 Консултирайте се с вашия дилър 
в следните случаи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато кондензаторният агрегат не работи изправно 
(изпуска миризма на изгоряло и т.н.), изключете 
захранването към модула и се свържете с вашия 
местен дилър.
Продължителната работа при такива обстоятелства може да 
доведе до неизправност, токови удари или опасности от пожар.

1. Защитните устройства, като например предпазителят, 
прекъсвачът или прекъсвачът, управляван от утечен ток, 
често сработват или работата на работния 
превключвател е нестабилна. 
Свържете се с вашия дилър, след като изключите 
захранването.

2. Изключете захранването и се свържете с вашия дилър, 
ако забележите симптоми, различни от горните, или ако 
оборудването не влезе в нормален режим на работа след 
предприемането на стъпките, посочени в 7-2.

8. ИНСПЕКТИРАНЕ
Превантивната поддръжка на модула е необходима, 
за да не се повредят/развалят търговските продукти. 
За инспектирането поискайте изпълнител, който 
е упълномощен от нашия дилър.
За инспектиране на поддръжката вижте информацията относно 
"Инспектиране на поддръжката" на страница 7.

OFF

ON
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9. МОДЕЛИ НА ПРОДУКТА И ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

9-1 Модели и основни спецификации.

Бележка:
*1. Спецификациите за моделите на външното тяло показват стойности, измерени на разстояние 1 m пред модула и на височина 1,5 m.

Стойностите, измерени при вече монтираните модели, са обикновено по-големи от показаните стойности в резултат на околния шум 
и отраженията на звука.

*2. Когато свързаният тръбен път е по-къс от 50 m, размерът на тръбите може да се намали до един клас.
*3. За подобряване на качествата на продукта стойностите подлежат на промени без предизвестие.
*4. Когато външната температура е ниска, показанието на температурата може да е под температурата на изпаряване, която е зададена 

за защитата на модула.

Модел LREQ5 LREQ6 LREQ8 LREQ10 LREQ12 LREQ15 LREQ20

Захранване 3-фазно 50 Hz 380~415 V

Хладилен агент R410A

Работни 
условия

Температура на 
изпаряване

–45°C~+10°C

Външна температура –20°C~+43°C

Външни размери (В×Ш×Д) (mm)
1680 × 

635 × 765
1680 × 

635 × 765
1680 × 

930 × 765
1680 × 

930 × 765
1680 × 

930 × 765
1680 ×

 1240 × 765
1680 ×

 1240 × 765

Тегло на продукта 166 kg 166 kg 242 kg 242 kg 242 kg 331 kg 337 kg

Свързване на 
тръбите за 
хладилния 
агент

Тръба за течен 
хладилен агент

Ø9,5 Ø9,5 Ø12,7 (*2) Ø12,7 (*2) Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7

Тръба за газ Ø22,2 Ø22,2 Ø28,6 Ø28,6 Ø28,6 Ø34,9 Ø34,9

Ниво на звуковото налягане (dB(A)) (*1) 55 dB 56 dB 57 dB 59 dB 61 dB 62 dB 63 dB

Проектно 
налягане

Страна на 
високо налягане

(bar) 38 38 38 38 38 38 38

(MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Страна на ниско 
налягане

(bar) 25 25 25 25 25 25 25

(MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,

5 
m

1 m
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10. СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

10-1 Следпродажбено обслужване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Консултирайте се с вашия местен дилър, ако ви се 
наложи да извършвате модификация, ремонт или 
поддръжка на кондензаторния модул.
Неправилно извършените работи може да причинят изтичане 
на вода, токови удари или пожари.
Консултирайте се с вашия местен дилър в случай на 
преместване и повторен монтаж на кондензаторния 
агрегат.
Неправилно извършените работи по монтажа може да 
причинят утечка, токови удари или пожар.
Внимавайте за пожар в случай на утечка на хладилен агент.
Ако кондензаторният агрегат не работи правилно (т.е. 
вътрешната температура на кондензаторния агрегат не спада 
ефективно), причината може да се търси в изтичането на 
хладилен агент.  
Консултирайте се с вашия дилър за съдействие.  
Хладилният агент, използван за кондензаторния агрегат, 
е безопасен и обикновено не изтича. 
Ако все пак хладилният агент изтече и влезе в контакт с открит 
пламък, нагревател или готварска печка, той може да генерира 
опасни съединения. Изключете кондензаторния агрегат и се 
обадете на дилъра. Не забравяйте да включите отново 
кондензаторния агрегат, след като правоспособният сервизен 
техник потвърди, че утечката е ремонтирана.

1. Информирайте вашия дилър за следните неща, когато 
искате извършването на ремонт.
• Наименование на модела Както е дадено 

в гаранционната карта.
• Сериен номер и дата на монтажа 

Както са дадени 
в гаранционната карта.

• Условия на неизправността – колкото е възможно по-точно
• Вашият адрес, име и телефонен номер

2. Ремонти след изтичането на гаранционния срок
Консултирайте се с вашия дилър. Извънгаранционните 
ремонти ще са възможни, ако модулът може да поддържа 
първоначалните си функции, след като се извършат 
ремонтите.

3. Инспектиране на поддръжката
Вътрешността на хладилния кондензаторен агрегат ще се 
замърси и производителността му може да се влоши, ако 
бъде използван в продължение на няколко сезона.
Разглобяването и вътрешното почистване на модула изисква 
прилагането на специализирани технически умения. По тази 
причина нашият дилър препоръчва извънгаранционна 
инспекция на поддръжката в допълнение към нормалните 
дейности по поддръжката.
За подробности се консултирайте с вашия дилър.
Имайте предвид, че е възможно гаранцията на нашия дилър 
да не покрива неизправности, произтичащи от 
разглобяването и вътрешното почистване на модула, 
извършени от изпълнители, които не са упълномощени 
от нашия дилър.

4. Преместване и изхвърляне на модула
• Свържете се с вашия дилър за преместване и повторен 
монтаж на системния кондензаторен агрегат, тъй като 
за това се изисква технически опит.

• Системният кондензаторен агрегат използва 
флуоровъглерод като хладилен агент. 
Свържете се с вашия дилър за изхвърлянето на системния 
кондензаторен агрегат, тъй като по закон се изисква 
събирането, транспортирането и изхвърлянето на 
хладилния агент да става в съответствие с приложимите 
местни и национални разпоредби.

• И в двата случая (преместване и изхвърляне на модула) 
се консултирайте с вашия дилър.

5. Запитвания
За следпродажбени услуги се свържете с вашия дилър.

10-2 Извънгаранционни ремонти  
(Извън обхвата на гаранционното покритие)

10-2-1 Повреди, произтичащи от използването на 
модула извън стандартите за употреба

• Използване извън допустимите граници

• Приложения, при които модулът не се използва съгласно 
предназначението или модификацията си.

Стандарти за употреба
Кондензаторен агрегат 

Елемент Стандарт за употреба

Хладилен агент R410A

Хладилно масло Daphne FVC68D

Диапазон на температурата на 
изпаряване (Te)

–45°C ~ +10°C (*2)

Диапазон на външната 
температура

–20°C ~ +43°C

Стойност на прегряване на газа 
в смукателната линия

10 K или по-висока

Температура на газа 
в смукателната линия

20°C или по-ниска

Захранване 

Регулиране на 
напрежението

в рамките на ±10% от 
номиналното напрежение

Дисбаланс на 
напрежението

в рамките на ±2% от 
номиналното напрежение

Регулиране на 
честотата

в рамките на ±2% от 
номиналната честота

Честота на ВКЛ./ИЗКЛ. на 
компресора

6 пъти или по-малко/час

Тръбен път на свързаните тръби 
(еквивалентна дължина) (*1)

130 m или по-малко 
(Te = –20°C ~ +10°C)

100 m или по-малко 
 (Te = –45°C ~ –20°C)

Макс. денивелация между 
вътрешното и външното тяло

35 m или по-малко (*3) 
(Когато кондензаторният 
агрегат е монтиран по-
високо от хладилната 
страна)

10 m или по-малко 
(Когато кондензаторният 
агрегат е монтиран по-ниско 
от хладилната страна)

Пространство за монтаж
Съгласно сервизното 
пространство за монтаж
Ръководство за експлоатация
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Ограничения за хладилната страна 

Бележка:

*1. Тръбният път на свързаните тръби е различен в зависимост 
от зададените стойности на температурата на изпаряване. 
Задайте общата стойност на вътрешния обем за изпарителя 
(хладилник/фризер), който ще се свързва, и количеството 
хладилен агент вътре в изпарителя, което може да се изтегли 
в кондензаторния агрегат чрез затварянето на 
електромагнитния вентил за течност, монтиран на 
хладилната страна, на посоченото по-долу количество или 
по-малко.

LREQ5, 6: 22 l
LREQ8, 10, 12: 33 l
LREQ15, 20: 42 l

*2. Когато външната температура е по-ниска от температурата на 
изпаряване, температурата на изпаряване е по-ниска 
от зададената температура на изпаряване

*3. Необходимо е монтирането на маслоуловител на всеки 5 m от 
външното тяло.

10-2-2 По-долу са посочени случаи на неуспехи при 
избор, монтаж, работа и други случаи

Бележка: Маркираните със звездичка позиции показват конкретни 
примери.

1. Неуспех при избора на модел
• Избран е модел, който не е подходящ за приложения за 
съхраняване.
* Охлаждането на продуктите не достига зададените 
температури на съхранение.

• Претоварване или недостатъчно натоварване на 
охлаждането, преценено от дилъра.
* Честотата на спиране е 6 или повече пъти на час, или 
зададената температура на охлаждане не е постигната.

2. Неуспех при монтажа (проблеми с монтажа и с околната 
среда)
•Модулът не е монтиран върху стабилна хоризонтална 
повърхност.
* Модулът не е закрепен здраво.

• Условията на околната среда на мястото на монтажа 
се различават от нормалните атмосферни условия.
* Среда с наситен със соли въздух, морски бряг, среда 
с мъгла от масло, кухненски изпарения, друга среда 
с корозивен газ или лепливи наситени пари.

•Мястото на монтажа има лоша вентилация и разсейване на 
топлина.
* Машината отново поема изпуснат въздух.

3. Неуспех при работа с модула
• Вътрешността на тръбопровода не е била достатъчно 
изсушена с вакуум.
* Запушването на тънките участъци на тръбопровода, 
причинено от образуването на лед.

• Вътрешността на тръбите не е била достатъчно 
херметизирана.
* Изтичането на газообразен хладилен агент.

• Вътрешността на тръбопровода е била замърсена с чуждо 
вещество.
* Запушването на тънките участъци на тръбопровода.

•Модулът се е повлиял неблагоприятно от модификации, 
извършени на място.
* Използването на модула извън диапазона на работната 
температура в резултат на модификация на място.

• Злополука в резултат на неправилната работа с модула по 
време на монтажните работи.
* Разхлабването или разклащането на външния панел или 
повреда със счупване или огъване на тръбите.

4. Неуспех при експлоатация
• Настройките на температурата за съхранени стоки са били 
грешни.
* Съхраняването на зеленчуци при температури под 0°C.

• Периодичната поддръжка на модула е била пренебрегната.
* Запушването на въздушния топлообменник, образуването 
на ръжда от всяка част, изтичането на газ и заледяването 
на вътрешното тяло (витрина и охладител).

5. Други
• Подобренията, които са препоръчани от нашия дилър 
предварително, не са направени.
* Едновременното пускане и спиране на няколко модула.

• Били са причинени злополуки от природни бедствие или 
пожар.
* Повреда на електрическите части, причинена 
от светкавица.

• Имало е други проблеми при монтажа и експлоатацията, 
които нямат разумно обяснение.
* Използването на модула без работи по топлоизолацията 
на тръбопроводите.

• Работите са били извършени, без да са спазени следните 
ограничения за витрините.
<Ограничения за витрините>
· Монтажът на термостатичния регулиращ вентил 
и електромагнитния вентил за подаване на течност 
(и двата са за R410A) на всяка витрина. 
Топлоизолацията на тръбата на чувствителния елемент 
на термостатичния регулиращ вентил трябва да бъде 
термоизолирана.

· Монтирайте витрините на същия етаж, ако витрините 
са свързани към едно външно тяло.

· Уверете се, че изходът на тръбопровода, използван за 
топлообменника, е разположен долу (както е показано на 
следващата илюстрация).

Минимален товар, 
който може да се 
свърже

2,0 kW или повече (Te = –20°C ~ +10°C) 
1,6 kW или повече (Te = –45°C ~ –20°C)

Електромагнитен 
вентил за течност, 
монтиран във 
възходяща посока 
от регулиращия 
вентил

За R410A – максимална разлика на 
работното налягане: 3,5 MPa или повече

Необходимо се управляват 
електромагнитните вентили във 
вътрешното тяло с помощта на "Работния 
модул" на външното тяло

Метод на 
размразяване

Не е възможно размразяване с горещ газ

След като размразяването завърши, 
възобновете работата на хладилния 
вентилатор в рамките на 3 минути или 
по-малко

Ограничител
За R410A използвайте терморегулиращ 
вентил
LREQ5~20B7Y1
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